
 
 

Buletinul jurisprudenţei 

Curţii de Apel Constanţa 

pe anul 2015 
DREPT COMERCIAL, CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV SI FISCAL 

Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal 
 

 

 

 

 

 
ISSN 2343 – 

8479 
ISSN–L 1584 – 

9082 

 

2015 

ANUL 2015 

Curtea de Apel Constanta 

 



2 
 

 
  
  
  
  

CC  UU  PP  RR  II  NN  SS  
  
  
  
  

LITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONIŞTIITIITIITII .............................................................................................................. 5 

1. Instituire sechestru asigurător. Stabilirea culpei armatorului în scufundarea navei de către o 
instanţă de arbitraj. ................................................................................................................................ 5 

2. Legea nr. 85/2014. Anulare cerere de deschidere a procedurii insolvenței în formă simplificată. 
Cerere formulată de o persoană fără calitate de reprezentant legal al societății comerciale titulare a 
acțiunii. ................................................................................................................................................... 8 

3. Obligarea pârâţilor la plata penalităţilor aferente biletelor la ordin emise în vederea garantării 
obligaţiilor de plată izvorâte din contractul de execuţie lucrări. Calitatea procesuală a reclamantei. 
Neîncălcarea drepturilor prevăzute în art. 6 din CEDO. Efectele contractului de cesiune de creanţă 
cu titlu de garanţie. ............................................................................................................................... 12 

4. Ordonanţă de plată. Conflict negativ de competenţă intervenit între Curtea de Arbitraj Comercial 
şi Maritim de pe lângă CCINA Constanţa şi Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal. Competenţa exclusivă a instanţei de judecată. ................................................ 22 

5. Procedura insolvenței. Contestație privind măsura lichidatorului judiciar de a refuza înscrierea în 
tabelul creanțelor debitoarei în insolvență a creanței pretinse de aceasta. Citarea persoanelor 
interesate. Buna-credință a creditoarei. ............................................................................................... 29 

6. Procedura insolvenţei. Contestaţie ce vizează măsura lichidatorului judiciar de a refuza înscrierea 
în tabelul creanţelor debitoarei în insolvenţă a creanţei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor 
aduse unor apartamente. Respingere ca nefondată. Reaua-credinţă a contestatorilor. ..................... 35 

7. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării sentinţei de arbitraj. Cerinţa supralegalizării convenţiei 
de arbitraj. Înscrisurile sub semnătură privată nu se supun cerinţei supralegalizării. ...................... 42 

8. Solicitare instituire sechestru asigurator asupra bunurilor aparținând bunurilor debitoarei. 
Neîndeplinirea condițiilor impuse de art. 591 alin. 1 Cod procedură civilă........................................ 46 

DDRREEPPTT  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV ............................................................................... 50 

ŞŞII  FFIISSCCAALL ......................................................................................................................................... 50 

9. Acordare compensații bănești în temeiul Legii nr. 9/1998. Caracterul doveditor al actului 
reprezentat de Situația Comisiei Mixte Româno-Bulgare. Atributul ANRP de a emite actul de 
validare sau invalidare a hotărârii comisiei județene. Reanalizarea hotărârii emise de comisia 
județeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 cu luarea în considerare a Situației Comisiei Mixte 
Româno-Bulgare. .................................................................................................................................. 50 

10. Anulare act administrativ. Repararea prejudiciului cauzat. Lipsa interesului legitim al 
reclamantului în formularea acțiunii. .................................................................................................. 56 

11. Anulare act administrativ – Legea nr. 9/1998. Respingerea cererii de sesizare a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile. Lipsa calităţii de moştenitor. 
Nelegalitatea deciziei emise de A.N.R.P. .............................................................................................. 62 



3 
 

12. Anulare act administrativ. Acordare plăți în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață. 
Depunerea cererii de plată și a documentelor aferente în termen. Dovada exploatării terenului. ..... 65 

13. Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în participațiune cu Serviciul 
Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a dreptului de folosință asupra terenului 
adus în asociere de către autoritatea publică locală. Obligarea reclamantei la plata taxei aferente 
terenului. ............................................................................................................................................... 77 

14. Anulare acte administrative fiscale. Restituire impozit pe clădiri stabilit suplimentar. Prescripția 
dreptului la acțiune. Nesoluționarea contestațiilor administrative împotriva deciziilor de impunere 
în termenul legal. .................................................................................................................................. 83 

15. Anulare obligație de plată. Constatare nulitate absolută. Neîndeplinirea condițiilor impuse de 
art. 1257, 1207 și art. 1214 - 1215 Cod civil. ......................................................................................... 87 

16. Anulare adresă emisă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor 
al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralității fiscale și certitudinii impunerii. ............. 93 

17. Calitatea de persoană îndreptățită a reclamantei pentru acordarea de măsuri reparatorii prin 
echivalent pentru imobilul imposibil de restituit în natură. Stabilirea dreptului la despăgubiri, fără 
stabilirea în concret a sumei. Dosar aprobat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. ....... 101 

18. Cerere anulare decizie emisă de Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru 
recuperarea sumelor încasate cu titlu de indemnizaţie creştere copil. Neîmplinirea termenului de 
prescripţie a dreptului pârâtei de a recupera suma reprezentând indemnizaţie creştere copil 
acordată nelegal reclamantei. ............................................................................................................. 114 

19. Conflict negativ de competenţă. Competenţa de soluţionare în cauzele având ca obiect raportul 
de serviciu al unei persoane în calitate de deţinător al funcţiei de autoritate publică revine instanţei 
de drept comun în materie de contencios administrativ. ................................................................... 117 

20. Contestație act administrativ fiscal. Depunere în termen. Reaua-credință a reclamantei care, în 
calitate de administrator, nu a achitat în totalitate obligațiile fiscale restante. ................................ 120 

21. Debranşare apartament de la reţeaua de termoficare. Excepţia necompetenţei materiale în 
soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Înaintarea cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru 
soluţionarea conflictului de competenţă. ............................................................................................ 126 

22. Legea nr. 9/1998. Anulare decizie emisă de ANRP. Cerere formulată de reclamant privind 
sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unei chestiuni de drept în sensul de a stabili dacă moştenitorii care au renunţat la 
moştenire beneficiază de termenul special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a 
succesiunii instituit de Legea nr. 9/1998. Înlăturarea posibilităţii succesibilului, prin renunţarea la 
succesiune, de a beneficia de prevederile Legii nr. 9/1998. ................................................................ 128 

23. Legea nr. 9/1998. Dreptul la despăgubiri și modalitatea de plată. Calitatea procesual pasivă a 
ANRP. Prematuritatea cererii. Termenul rezonabil pentru executarea obligațiilor. Actualizarea 
sumei datorate. ................................................................................................................................... 131 

24. Obligația de plată a contribuțiilor anuale pentru serviciile destinate protecției copilului aflat în 
dificultate. Finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei adulţilor cu handicap. ...................... 139 

25. Ordonanţă preşedinţială. Obligarea pârâtei la eliberarea în vederea distrugerii mărfurilor după 
întoarcerea acestora pe teritoriul României şi supravegherea procedurii. Statut de marfă 
comunitară. ......................................................................................................................................... 146 

26. Pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art. 1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil. Soluţionare conflict 
negativ de competenţă intervenit între secţia de contencios administrativ şi fiscal şi secţia I civilă ale 
Tribunalului Constanţa. ..................................................................................................................... 149 



4 
 

27. Reconstituire drept de proprietate. Anulare act administrativ. Acordare despăgubiri solicitate în 
temeiul Legii nr. 247/2005. Stabilirea despăgubirilor pe baza unui raport de evaluare și nu a unei 
expertize agricole. ............................................................................................................................... 153 

28. Refuz soluționare act administrativ. Contestație formulată împotriva deciziei de sancționare. 162 

29. Refuzul nejustificat al autorității publice centrale de a rezolva cererea privitoare la aplicarea 
prevederilor legii dialogului social. Admiterea excepției necompetenței materiale a curții de apel. 
Declinarea competenței în favoarea secției civile a tribunalului. ...................................................... 169 

30. Suportarea de către autoritățile administrației publice locale, din bugetul local, a sumelor 
necesare pentru asigurarea activității de protecție a copiilor aflați în sistem rezidențial și de asistență 
maternală și a persoanelor majore aflate in continuarea studiilor. Obligația consiliilor județene de a 
suporta cheltuielile aferente protecției persoanelor adulte cu handicap. .......................................... 171 

31. Taxă de poluare. Inexistența unei discriminări între vehiculele second hand achiziționate din 
spațiul UE și cele similare achiziționate din România prin aplicarea Legii nr. 9/2012. Obligația plății 
taxei de poluare de către reclamant. .................................................................................................. 177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

LITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONIŞTIITIITIITII    

 
 
 
 
 
1. Instituire sechestru asigurător. Stabilirea culpei armatorului în scufundarea 

navei de către o instanţă de arbitraj. 
 

Decizia civilă nr. 5/MF/21.05.2015 
 

În cererile de sechestru, interesul este raportat la asigurarea acoperirii pagubelor create prin 
valorificarea unor bunuri ale debitorului în momentul în care va fi obţinut un titlu executoriu. 

Faptul că în situaţia din prezenta speţă nava ce se cere a fi sechestrată este eşuată, nu transformă 
cererea de sechestru asigurător într-o cerere lipsită de interes. Ceea ce se urmăreşte este blocarea oricăror 
acţiuni de transfer a proprietăţii de către debitor, acţiune care nu poate fi împiedicată doar de faptul că nava 
este eşuată. 

Culpa armatorului în scufundarea navei urmează a fi stabilită în acţiunea arbitrală de fond. În 
soluţionarea cererii de sechestru instanţa este datoare să verifice doar îndeplinirea cerinţelor exprese ale 
legii, printre acestea nefiind şi aprecierea legitimităţii cererii creditoarei, cerere care în speţă urmează a fi 
judecată de către o instanţă de arbitraj. 
 

Art. 959 Noul Cod de procedură civilă 
Convenţia internaţională pentru unificarea anumitor reguli  

asupra sechestrului asigurător de nave maritime, Bruxelles, 1952 
 

La data de 13.10.2014, creditoarea SC [...] SRL a sesizat Tribunalul Galaţi cu cererea de 
sechestru asigurător asupra navei [...], pavilion Republica Moldova, proprietate a debitoarei [...] 
împotriva căreia a invocat o creanţă în valoare de 192.948,29 USD reprezentând contravaloarea 
mărfii transportată pe nava menţionată care s-a scufundat la intrarea în Canalul [...], ceea ce a 
condus la pierderea totală a mărfii. 

Prin încheierea pronunţată în şedinţa din 16.10.2014, Tribunalul Galaţi a încuviinţat 
sechestrul asupra navei „[...]”, obligând-o pe debitoare la plata cheltuielilor de judecată în cuantum 
de 1000 lei. 

Pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa a reţinut în esenţă că izvorul creanţei invocată de 
creditoare îl reprezintă contractul de transport (contract de navlosire şi conosament) prin care 
debitoarea, prin owners representative SC [...] SRL, s-a angajat să transporte cantitatea de 2.659.000 
kg sare rafinată din Portul Bandirma - Turcia în Portul Galaţi, marfă care a fost pierdută ca urmare a 
scufundării navei la data de 08.10.2014 la intrarea în Canalul [...]. 

S-a mai reţinut de către instanţă incidenţa art. 959 Noul Cod de procedură civilă care, în 
cazuri urgente, permite înfiinţarea sechestrului şi înaintea introducerii acţiunii de fond, condiţia 
urgenţei fiind apreciată ca îndeplinită,  întrucât există pericolul ca nava să se sustragă de la urmărire, 
caz în care creditoarea are obligaţia să introducă acţiunea de fond în termen de cel mult 20 de zile de 
la data înfiinţării sechestrului. 

 Debitoarea [...] a formulat, în temeiul art. 503 alin 1 NCPC, contestaţie în anulare împotriva 
încheierii din 16.10.2014, apreciind că a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 960 alin 2 
NCPC, art. 155 alin 1 pct. 3 şi pct. 13 Noul Cod de procedură civilă şi art. 961 NCPC coroborate cu 
art. 421 din Legea nr 304/2004. 
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 Prin sentinţa civilă nr 21/29.01.2015 Tribunalul Galaţi a respins excepţia inadmisibilităţii 
contestaţiei în anulare invocată de intimata SC [...] SRL prin întâmpinare şi a admis contestaţia în 
anulare, anulând în consecinţă încheierea de şedinţă din 16.10.2014, iar la rejudecare, a admis 
excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Galaţi şi a declinat soluţionarea cauzei în favoarea 
Tribunalului Constanţa. 
 Prin Încheierea civilă  nr. 146 din 27 martie 2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa 
în dosar nr. 6662/121/2014 s-a admis cererea de sechestru asigurător formulată de creditoarea SC 
[...] SRL – în insolvenţă, prin administrator judiciar C.I.I. [...] şi s-a dispus instituirea măsurii 
sechestrului asigurător asupra navei „[...]”, pavilion Republica Moldova, scufundată în gura 
Canalului [...], Tulcea, proprietate a debitoarei [...], până la soluţionarea acţiunii de fond pe calea 
arbitrajului londonez. 

S-a stabilit  în sarcina creditoarei o cauţiune de 2% din valoarea creanţei afirmată, ce va fi 
achitată în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentei hotărâri.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a avut în vedere următoarele 
considerente :  
 Din interpretarea art. 959 NCPC a rezultat că înfiinţarea sechestrului asupra unei nave este 
condiţionată, pe de o parte, de îndeplinirea cerinţelor impuse de Convenţia internaţională pentru 
unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime, Bruxelles, 1952, la care 
România a  aderat prin Legea nr 91/1995, iar pe de altă parte, de condiţiile statuate de art. 960 
coroborate cu art. 952 Noul Cod de procedură civilă, la care de altfel fac trimitere dispoziţiile art. 6 
paragraful 2 din Convenţie. 
  Creditoarea SC [...] SRL a solicitat înfiinţarea sechestrului asigurător asupra navei „[...]”, 
care este sub pavilionul Republicii Moldova, stat necontractant al Convenţiei. 
 Prin urmare, devin incidente prevederile art. 8 paragraful 2 din Convenţie potrivit cărora „o 
navă care poartă pavilionul unui stat necontractant poate să fie sechestrată în unul dintre statele 
contractante în baza uneia dintre creanţele enumerate la art. 1, sau pentru orice altă creanţă care 
permite sechestrarea după legile acestui stat.” 
 În aplicarea acestei dispoziţii, instanţa a constatat că SC [...] SRL deţine o creanţă maritimă 
în accepţiunea art. 1 paragraful 1 lit. f) din Convenţie (pierderi sau pagube aduse mărfurilor 
transportate de către o navă), nefiind contestată împrejurarea că, în urma scufundării în Canalul [...], 
nava „[...]” a pierdut întreaga marfă încărcată. Ori, potrivit conosamentului emis la Bandirma Port la 
01.10.2014, creditoarea SC [...] SRL este destinatara mărfii transportate (fiind înscris la rubrica 
„notify address), ceea ce înseamnă că, fiind posesoarea conosamentului, are dreptul să reclame 
predarea mărfii conform datelor înscrise în documentul menţionat. 
 La momentul introducerii cererii de sechestru asigurător la Tribunalul Galaţi, creditoarea a 
invocat existenţa urgenţei măsurii solicitate, situaţie în care nu era necesară introducerea acţiunii de 
fond, astfel cum prevede art. 960 alin. 1 Noul Cod de procedură civilă. 
 Însă, la termenul de judecată din data de 23.03.2015, creditoarea a făcut dovada iniţierii 
procedurii arbitrajului conform clauzei înserată în Booking note din 28.08.2014, astfel că ne aflăm 
în ipoteza reglementată de art. 952 alin 1 Noul Cod de procedură civilă conform căreia „creditorul 
care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita 
înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă 
dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în 
cuantumul fixat de către instanţă, cerinţele instituite de norma enunţată fiind îndeplinite în cauză. 
 Astfel, creditoarea [...] SRL are o creanţă constatată prin conosamentul emis la data de 
01.10.2014, nava [...] este proprietatea debitoarei [...], iar acţiunea asupra fondului pretenţiilor 
afirmate de creditoare urmează a se soluţiona pe calea arbitrajului, sens în care creditoarea a 
procedat la numirea unui arbitru. 
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 În ceea ce priveşte cauţiunea, instanţa a apreciat că în raport de obiecţiunile debitoarei la 
cererea de sechestru asigurător, se impune stabilirea în sarcina creditoarei a unei cauţiuni de 2% din 
valoarea creanţei invocată, în limitele stabilite de art. 1056 alin. 2 teza I Noul Cod de procedură 
civilă, pentru a se asigura astfel posibilitatea debitoarei de a-şi recupera eventualele prejudiciile 
cauzate prin încuviinţarea sechestrului. 
 S-a menţionat că în cadrul procedurii de instituire a sechestrului asigurător nu pot fi 
valorificate apărările debitoarei referitoare la inexistenţa aparenţei dreptului în favoarea creditoarei 
din perspectiva art. IV alin 2 din Regulile Haga - Visby, întrucât culpa armatorului în scufundarea 
navei urmează a fi stabilită în acţiunea arbitrală de fond, iar normele ce reglementează sechestrul 
asigurător nu impun în sarcina instanţei analiza unei asemenea cerinţe. 
 Pentru aceleaşi argumente nu poate fi examinată nici calitatea în care SC [...] a promovat 
acţiunea arbitrală, în procedura sechestrului având relevanţă doar titularul unei asemenea demers. 
 Deşi interesul reprezintă o cerinţă de exercitare a dreptului la acţiune, debitoarea [...] nu a 
invocat această neregularitate pe cale de excepţie, ci a susţinut-o în cadrul concluziilor pe fondul 
cererii dedusă judecăţii, context în care instanţa urmează să o analizeze doar din perspectiva unei 
simple apărări, constatând în acest sens că reclamanta SC [...] SRL justifică un interes actual şi 
legitim în cererea de sechestru asigurător cât timp afirmă o creanţă maritimă. 
 În ceea ce priveşte existenţa unui plan de ranfluare, instanţa a apreciat  că nu are nici o 
relevanţă asupra condiţiilor instituite de art. 952 Noul Cod de procedură civilă în vederea înfiinţării 
sechestrului asigurător, fiind o obligaţie statuată în sarcina proprietarului unei nave eşuate prin art. 
103 alin. 1 din OG 42/1997. 
  Pentru considerentele expuse, instanţa a dispus  înfiinţarea măsurii sechestrului asigurător 
asupra navei [...], proprietate a debitoarei [...].   

Împotriva acestei  încheieri  [...] a formulat apel, solicitând admiterea apelului, cu 
consecinţa schimbării în tot a încheierii apelate în sensul respingerii cererii de instituire a 
sechestrului asigurător ca nefondată, cu obligarea intimatei reclamante la plata cheltuielilor de 
judecata ocazionate de soluţionarea apelului. 

Ca o apărare de fond, invocă în primul rând excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii, 
învederând că instituirea sechestrului asigurător asupra unei nave maritime are ca scop 
indisponibilizarea navei în scopul prevenirii sustragerii dintr-o eventuală procedură de valorificare a 
acesteia iniţiată de creditor în momentul în care creditorul va obţine un titlu executoriu. 

Aşa cum rezultă din probele aflate la dosarul cauzei, în prezent nava este eşuată in apropierea 
Portului [...]. 

În raport de situaţia actuală a navei, apreciază  că intimata reclamantă  nu are nici un interes 
în sechestrarea navei, care nu poate fi sustrasă dintr-o eventuală procedură de executare silită care ar 
putea fi iniţiată în viitor de intimata reclamantă.  

Consideră ca pusă în faţa luării unei măsuri asigurătorii, instanţa trebuie sa facă o minimă 
verificare a legitimităţii acţiunii de fond (atunci când acesta este deja promovată, ca în cazul de fată) 
iniţiate de creditoare şi care justifică cererea de instituire a măsurii asigurătorii. 

In speţă, măsura asiguratorie este justificată de pierderea mărfii, ca urmare a eşuării navei. 
Astfel, în ceea ce priveşte legitimitatea acţiunii de fond a reclamantei, arată că raporturile 

contractuale referitoare la transportul mărfii pierdute în urma eşuării navei  au ca  temei de drept 
regulile de la Haga - Visby. 

În acest sens, s-a depus conosamentul aferent transportului mărfii, care stabileşte fără dubii - 
la Clauza 2 - intitulată general paramount clause - că aceste reguli sunt aplicabile transportului în 
cauză. 

Potrivit dispoziţiilor art. IV alin. 2) din aceste reguli, niciodată cărăuşul sau nava nu vor fi 
ţinuţi răspunzători pentru pierderi sau avarii apărute sau ca urmare a: 
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- acţiunilor neglijente sau lipsa unor acţiuni din partea comandantului, marinarilor, pilotului 
sau servanţii/agenţii cărăuşului în ceea ce priveşte navigaţia sau managementul navei; 

- pericolele sau accidentele mării sau altor ape navigabile. 
 

În speţă, eşuarea navei a avut loc ca urmare a încercării nereuşite a navei de a se intra în 
siguranţa pe canalul navigabil al canalului [...], în timpul unei furtuni petrecute la data de 
07.10.2014. 

Prin urmare, în evenimentul care a determinat pierderea mărfii nu poate fi reţinută nici o 
culpă a societăţii apelante şi prin urmare, nicio legitimitate a acţiunii reclamantei împotriva societăţii 
apelante  şi a patrimoniului acesteia.  

 În ceea ce priveşte susţinerile părţii referitoare la eventuale intervenţii asupra navei care ar 
proba urgenţa măsurii şi ar justifica instituirea sechestrului asigurator, arată că, având în vedere 
locul eşuării navei, se impune  cu maxima necesitate fie dezeşuarea navei, fie ranfluarea acesteia şi 
curăţirea locului de eşuare, fiind depusă somaţia emisă de Căpitănia Zonală Tulcea înregistrată sub 
nr. 2606/10.10.2014.  

Arată că după primirea acestei somaţii, au fost iniţiate demersuri în vederea contactării unei 
firme specializate pentru stabilirea unui plan de ranfluare, încheind în acest sens-prin mandatarul său 
comercial - un contract cu societatea S.C. [...] S.R.L. Eforie Nord. 

Instituirea unui eventual sechestru asigurător asupra navei ar fi de natură să îngreuneze 
acţiunile care trebuie întreprinse asupra navei în ceea ce priveşte ranfluarea în condiţii de deplină 
siguranţă.  
 Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, a dispus respingerea apelului ca nefondat 
pentru următoarele considerente:  

În ceea ce priveşte primul motiv de apel, instanţa arăta că în cererile de sechestru, interesul 
este raportat la asigurarea acoperirii pagubelor create prin valorificarea unor bunuri ale debitorului 
în momentul în care va fi obţinut un titlu executoriu. 

Faptul că în situaţia din prezenta speţă nava ce se cere a fi sechestrată este eşuată, nu 
transformă cererea de sechestru asigurător într-o cerere lipsită de interes. Ceea ce se urmăreşte este 
blocarea oricăror acţiuni de transfer a proprietăţii de către debitor, acţiune care nu poate fi 
împiedicată doar de faptul că nava este eşuată. 

Cu privire la cel de al doilea motiv de apel, aşa cum a arătat şi prima instanţă, culpa 
armatorului în scufundarea navei urmează a fi stabilită în acţiunea arbitrală de fond. În soluţionarea 
cererii de sechestru instanţa este datoare să verifice doar îndeplinirea cerinţelor exprese ale legii, 
printre acestea nefiind şi aprecierea legitimităţii cererii creditoarei, cerere care în speţă urmează a fi 
judecată de către o instanţă de arbitraj. 

În ceea ce priveşte al treilea motiv de apel, Curtea îl va înlătura întrucât nu are legătură cu 
prezenta cauză, reclamanta făcând dovada formulării unei acţiuni, instanţa apreciind că devin 
incidente dispoziţiile art. 952 alin. 1 NCPC. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 
2. Legea nr. 85/2014. Anulare cerere de deschidere a procedurii insolvenței în 

formă simplificată. Cerere formulată de o persoană fără calitate de reprezentant legal 
al societății comerciale titulare a acțiunii. 
 

Decizia civilă nr. 278/20.05.2015 
 
          În faza dizolvării şi, ulterior, a lichidării, societatea comercială îşi păstrează personalitatea juridică 
doar pentru necesităţile lichidării, suferind în acest sens o restrângere a obiectului de activitate, respectiv a 
capacităţii de folosinţă.  
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          Potrivit art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990, în termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie 
să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind 
situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în 
termen de 15 zile de la data depunerii raportului. 
          Prin urmare, în situaţia arătată, singurul care putea să solicite deschiderea procedurii de insolvenţă 
faţă de debitoare era lichidatorul desemnat, în calitate de reprezentant al acesteia. 
           Ori, având în vedere că cererea a fost formulată de administratorul statutar care nu avea putere de 
reprezentare pentru debitoare, iar lichidatorul nu a înţeles să confirme o astfel de cerere, se constată că în 
cauză cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este lovită de nulitate, fiind introdusă de o persoană 
fără calitate de reprezentant.  
 

Art.255 alin.1 lit. a din Legea nr.31/1990 
Art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990 

 
Prin cererea formulată la data de 23.01.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 

nr.94/88/2015 debitoarea SC [...] SRL – prin administratorul statutar [...] – a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei prevăzute de Legea nr.85/2014, intrarea societăţii în procedura simplificată de 
insolvenţă şi numirea în calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual de Insolvenţă [...]. 

În motivarea cererii, s-a arătat că societatea debitoare, cu obiect principal de activitate 
„Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete” conform CAEN 5221, se află în situaţia 
de a nu-şi mai putea achita datoriile ajunse la scadenţă faţă de diverşi creditori.  
 În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisurile prevăzute de art.67 alin.1 din Legea 
nr.85/2014. 

Prin Încheierea civilă nr.205/06.02.2015 Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată de 
SC [...] S.R.L  prin administratorul [...] şi, în temeiul art.66 alin.1 şi 4 din Legea nr.85/2014, a 
dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată a debitoarei, dizolvarea 
societăţii debitoare şi intrarea acesteia în procedura falimentului. A desemnat în calitate de 
lichidator pe C.I.I. [...] cu o remuneraţie fixă în cuantum de 2.500 lei pentru activitatea 
premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 5% din fondurile obţinute din 
lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe şi a constatat încetat 
de drept dreptul administrare al debitoarei, conform art.85 alin.4 din Legea nr.85/2014. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, judecătorul sindic a reţinut că SC [...] SRL face parte din 
categoria debitorilor care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în procedura 
simplificată prevăzută de Legea nr.85/2014, ţinând cont şi de prevederile art.66 şi 67 din aceeaşi 
lege.  

Art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile. Cum din înscrisurile depuse la dosar a rezultat că societatea nu 
dispune de fonduri băneşti pentru achitarea datoriilor care depăşesc pragul de 40.000 lei prev. de 
lege, conform dispoziţiilor legale arătate, instanţa a constatat că aceasta se află în stare de 
insolvenţă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel debitoarea SC [...] SRL - prin lichidator CII 
[...] - care a criticat soluţia judecătorului sindic ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Apelanta invocă excepţiile lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, de exerciţiu a societăţii 
debitoare, precum şi a lipsei calităţii procesuale active a societăţii de a formula cereri prin [...], 
motivat de faptul că la data deschiderii procedurii 06.02.2015 (chiar şi la data formulării cererii 
23.01.2015), societatea nu era reprezentată administratorul statutar [...], ci de reprezentantul legal 
CII [...] (lichidator administrativ), întrucât conform art.237 din Legea nr. 31/1990 s-a dispus 
dizolvarea societăţii. 
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În acest sens, apelanta învederează că prin sentinţa civilă nr.3284/23.08.2013 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosar 1762/88/2013 a fost admisă cererea Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Tulcea şi s-a dispus dizolvarea SC [...] SRL Tulcea. Ca urmare a acestei situaţii, 
prin Rezoluţia 4158/12.09.2014 pronunţată de Oficiul Registrului Comerţului în dos. nr.15722/2014, 
la cererea A.J.F.P. Tulcea a fost desemnat Cabinetul Individual de Insolvenţă [...] lichidator 
administrativ. 

Faţă de situaţia prezentată şi prevederile art.40 Cod procedură civilă, susţine apelanta, 
cererea de deschidere a procedurii de faliment în formă simplificată este formulată de o persoană 
lipsită de calitate procesuală activă, din data de 23.08.2013 fostul administrator nemaiputând 
reprezenta societatea. 

În această procedură, legea prevede că „societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru 
operaţiunile lichidării până la terminarea acesteia” (art.233 alin.4 din Legea nr.31/1990) fiind vorba 
astfel de o capacitate de folosinţă limitată la aptitudinea de a avea drepturile şi obligaţiile necesare 
realizării activului şi plăţii pasivului. 

Cu alte cuvinte, de la data intrării în dizolvare, societatea nu mai are capacitatea de folosinţă 
generală, respectiv aceea de a avea drepturi şi obligaţii pentru alte acte şi operaţiuni care exced 
lichidării şi, în consecinţă, nu putea să stea în calitate de reclamantă-debitoare într-o astfel de 
procedură şi nici nu putea să formuleze ea însăşi, prin administratorii săi statutari, o poziţie 
procesuală. 

Motivele dizolvării societăţii sunt reglementate expres de lege sau sunt prevăzute de 
asociaţi/acţionari în actul constitutiv al societăţii şi, potrivit legii, hotărârea de dizolvare este luată 
fie de adunarea asociaţilor, fie de către instanţa de judecată, în mod excepţional, dizolvarea societăţii 
se produce şi de drept, în temeiul legii, cum este cazul de faţă (art. 237 alin.1 lit.b din Legea 
nr.31/1990). 

Însă, dizolvarea unei societăţi comerciale nu presupune şi încetarea personalităţii juridice a 
societăţii, aceasta fiind absolut necesară pentru îndeplinirea acelor operaţiuni care privesc lichidarea 
patrimoniului social. Acest aspect este expres prevăzut de art.233 alin.4 din Legea nr.31/1990, care 
prevede că societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării, până la 
terminarea acesteia. 

Ca atare, concluzionează apelanta, societatea debitoare nu mai avea capacitate generală de 
folosinţă şi nici drepturi sau obligaţii, deci nici calitatea procesuală activă de a formula cereri prin 
[...], ci doar prin lichidatorul administrativ desemnat de Registrul Comerţului.  

Astfel, procedura insolvenţei derulată faţă de debitoare este nelegală, toate actele realizate în 
cadrul ei fiind lovite de nulitate absolută întrucât la data soluţionării cererii debitoarea nu putea să 
formuleze o apărare în cadrul acestei proceduri atâta timp cât anterior, respectiv la 23.08.2013, s-a 
dispus dizolvarea acestei societăţi în temeiul dispoziţiilor art.237 alin 1 lit.b din Legea 31/1990. 

Întrucât notificarea fostei administrator [...] a fost restituită cu menţiunea "expirat termenul 
de păstrare", lichidatorul administrativ a luat legătura telefonic cu mama acesteia, d-na [...], care a 
comunicat că fiica sa ([...]) se află în străinătate, însă îi va comunica să pună la dispoziţie 
lichidatorului toate documentele societăţii. 

Pe cale de consecinţă, administratorul [...] cunoştea faptul că societatea este dizolvată şi că 
are obligaţia de a preda documentele societăţii. 

Consideră că măsura luată de administratorul statutar [...] a fost cu scopul de a se sustrage de 
la obligaţiile ce îi revin, prin alegerea unui lichidator judiciar părtinitor, actualmente această 
societate făcând obiectul unui control de la Inspectoratul de Politie Judeţean Tulcea - Serviciul de 
Investigare a Fraudelor şi a unui control fiscal. 

Faţă de motivele expuse, apelanta solicită admiterea excepţiilor invocate şi pe cale de 
consecinţă admiterea apelului, revocarea încheierii atacate şi repunerea părţilor în situaţia anterioară 
deschiderii procedurii de faliment în formă simplificată. 
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În drept, a invocat dispoziţiile art.65, 71 din Legea 85/2014, art.40, 466 Cod procedură 
civilă, art.233-237 din Legea 31/1990 modificată. 

În dovedirea susţinerilor sale, apelanta a anexat următoarele înscrisuri: extras de pe portalul 
instanţelor de judecată privind dizolvarea societăţii; Rezoluţia nr.4158/12.09.2014 a ORC; 
Notificările lichidatorului administrativ; Declaraţia de creanţă a ANAF; Adresa IPJ Tulcea; 
Încheierea nr.205/06.02.20I5 publicata în BPI; Notificarea ORC de deschidere a procedurii. 

Intimata debitoare - prin lichidatorul judiciar C.I.I. [...] - a depus întâmpinare în care a 
invocat excepţia tardivităţii declarării apelului, iar pe fondul cauzei, respingerea acestuia ca 
nefondat. 

În motivarea excepţiei a arătat că în raport de data comunicării încheierii atacate prin BPI 
(nr.2936 din 13.02.2015) şi faţă de dispoziţiile art.42 alin.10 din legea nr.85/2014, apelul declarat de 
CII [...] s-a făcut cu depăşirea termenului de 7 zile prevăzut de art.43 alin.2 din Legea nr.85/2014. 

Pe fondul cauzei, intimata susţine că lipsa de capacitate civilă invocată de către apelantă nu 
este fondată. 

În acest sens, arată că prin rezoluţia nr.4158/12.09.2014 pronunţată de ONRC prin ORC 
Tulcea s-a dispus numirea unui lichidator în condiţiile Legii 31/1990, nu s-a dispus însă şi 
dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare.  

Rezultă astfel că societatea şi-a păstrat dreptul de administrare, definit de dispoziţiile legii 
speciale la art.47 alin.1 ca fiind dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din 
avere şi de a dispune de acestea, iar faptul că administrarea societăţii pe această perioadă este 
supravegheată de lichidatorul desemnat de ORC nu echivalează cu imposibilitatea formulării de 
către administratorului statutar a unei acţiuni judiciare. 

Chiar şi în condiţiile în care se va aprecia că urmare rezoluţiei nr. 4158/12.09.2014 societatea 
comercială se dizolvă de drept, dizolvarea societăţii nu echivalează cu încetarea personalităţii 
juridice a respectivei societăţi comerciale deoarece ea intervine doar în momentul radierii societăţii 
din evidenţele registrului comerţului. 

Dizolvarea unei societăţi comerciale este urmată de etapa lichidării, perioadă în care 
societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării (art.233 alin.1 si 4 din 
Legea nr.31/1990 rep.). 

Prin Note scrise depuse la dosar lichidatorul judiciar al intimatei debitoare a reluat susţinerile 
din întâmpinare. 

În temeiul art.248 Cod procedură civilă, instanţa va analiza cu prioritate excepţia tardivităţii 
apelului, excepţie de procedură ce face inutilă cercetarea pe fond a cauzei. 

Potrivit art.43 alin.2 din Legea nr.85/2014, „Termenul de apel este de 7 zile de la 
comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 

În speţă, hotărârea a fost comunicată prin publicare în BPI la data de 13.02.2015, iar apelul a 
fost depus prin poştă în interiorul termenului legal de declarare a căii de atac, respectiv la data de 
19.02.2015 (data poştei), situaţie în care excepţia tardivităţii apelului este nefondată, urmând a fi 
respinsă ca atare. 
          Pe fond, analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că apelul este 
întemeiat. 
          Astfel, la momentul formulării cererii (23.01.2015) şi la momentul deschiderii procedurii de 
insolvenţă (6.02.2015) societatea debitoare era dizolvată în temeiul art. 237 alin.1 lit. c din Legea 
nr.31/1990, respectiv prin sentinţa civilă nr. 3284/23.08.2013, fiind desemnat în calitate de 
lichidator apelantul CII [...], conform Rezoluţiei ORC Tulcea nr. 4158/12.09.2014. 
          Se reţine că în faza dizolvării şi, ulterior, a lichidării societatea comercială îşi păstrează 
personalitatea juridică doar pentru necesităţile lichidării, suferind în acest sens o restrângere a 
obiectului de activitate, respectiv a capacităţii de folosinţă.  
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          Cu toate acestea, societatea îşi păstrează dreptul de a sta în justiţie în nume propriu, fiind 
reprezentată însă, potrivit art.255 alin.1 lit.a din Legea nr.31/1990, de către lichidator. Odată cu 
numirea lichidatorului mandatul administratorilor încetează, astfel că aceştia nu mai pot reprezenta 
societatea. 
          De asemenea, se reţine că, potrivit art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990, în termen de 60 de zile 
de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în 
registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, 
debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, 
lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data 
depunerii raportului. 
          Prin urmare, în situaţia arătată, singurul care putea să solicite deschiderea procedurii de 
insolvenţă faţă de debitoare era lichidatorul desemnat, în calitate de reprezentant al acesteia. 
           Ori, având în vedere că cererea a fost formulată de administratorul statutar care nu avea 
putere de reprezentare pentru debitoare, iar lichidatorul nu a înţeles să confirme o astfel de cerere, 
Curtea constată că în cauză cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este lovită de nulitate, 
fiind introdusă de o persoană fără calitate de reprezentant.  
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de apelant sunt întemeiate, 
urmează a admite apelul în temeiul art.480 alin.2 coroborat cu art.82 alin.1 Cod procedură civilă şi a 
schimba în tot sentinţa apelată în sensul anulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pentru 
lipsa calităţii de reprezentant al debitoarei SC [...] SRL a administratorului statutar [...]. 

Se va dispune comunicarea prezentei hotărâri la Registrul Comerţului Tulcea pentru 
efectuarea cuvenitelor menţiuni. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

3. Obligarea pârâţilor la plata penalităţilor aferente biletelor la ordin emise în 
vederea garantării obligaţiilor de plată izvorâte din contractul de execuţie lucrări. 
Calitatea procesuală a reclamantei. Neîncălcarea drepturilor prevăzute în art. 6 din 
CEDO. Efectele contractului de cesiune de creanţă cu titlu de garanţie. 
 

Decizia civilă nr. 129/01.04.2015 
 

Problema calităţii procesuale active a reclamantei în prezenta cauză a fost dezlegată în mod corect 
de prima instanţă, ţinând seama de existenţa unei hotărâri judecătoreşti anterioare, intrată în puterea 
lucrului judecat, prin care se stabileşte în mod irevocabil cui aparţine calitatea de creditor al pârâţilor în 
temeiul celor şapte bilete la ordin. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale active reprezintă o excepţie de fond, absolută şi peremptorie care 
împiedică judecata pe fond, fiind în strânsă legătură cu pretenţia dedusă judecăţii, respectiv cu exerciţiul 
dreptului la acţiune. 

Susţinerea recurentei privind raportarea calităţii procesuale doar la dreptul de a reclama, iar nu la 
raportul juridic dedus judecăţii este eronată întrucât justificarea unui anumit interes în cauză nu este 
suficientă, interesul trebuind a fi corelat cu dreptul ce se pretinde a fi încălcat şi care necesită intervenţia 
justiţiei. 

Curtea constatând, în urma administrării probelor, că reclamanta nu justifică legitimarea 
procesuală, adică acea aptitudine de a-şi valorifica pretenţiile în cadrul unui proces civil, în mod corect 
instanţa a respins acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, iar nu pe fond. 

Pronunţând o astfel de soluţie nu a fost încălcat dreptul la un proces echitabil recunoscut de art.6 
din CEDO, deoarece reclamanta a beneficiat de toate garanţiile procesuale prevăzute de lege, având 
posibilitatea de a se folosi de toate mijloacele de apărare şi de probele pe care le-a considerat necesare.  
          În ceea ce priveşte natura contractului de cesiune, s-a avut în vedere faptul că cesiunea de creanţă 
încheiată între părţi reprezintă obiectul unei convenţii de garantare, intrând sub incidenţa Titlului VI al Legii 
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nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, respectiv a art.2, în ceea ce 
priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea cesiunii. 
 

Art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
Art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999  

privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice  
Hotărârea CEDO din 16 aprilie 2013 (Cauza Siegle împotriva României) 

 
Prin cererea formulată la data de 22.11.2011 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 

sub nr.14700/118/2011 reclamanta SC [...] SRL Ploieşti a solicitat obligarea pârâţilor Primăria 
Oraşului [...], Primarul Oraşului [...], Oraşul [...] şi Consiliul Local al Oraşului [...] la plata 
penalităţilor de întârziere aferente unui număr de 7 bilete la ordin, în cuantum de 0,1% pe zi din 
plata neefectuată, calculate de la data scadenţei fiecărui bilet şi până la plata efectivă, penalităţi ce 
urmează a fi calculate potrivit art.3712 alin.2 Cod procedură civilă, precum şi la plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a învederat că a încheiat cu Primăria [...] contractul de 
execuţie lucrări nr.23911/12.11.2007 privind întreţinere carosabil prin asfaltare cu covoare 
bituminoase pe străzi existente, stabilindu-se, potrivit art.18.1 din contract, că lucrările se vor achita 
de către achizitor în cuantum de 40% în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, iar restul de 
60% din suma datorată, prin intermediul unor bilete la ordin a căror perioadă de scadenţă este de 24 
de luni. Achizitorul Primăria [...] a garantat plăţile prin avalizarea biletelor la ordin. 

În acest sens, s-au emis următoarele bilete la ordin cu scadenţă de 24 luni de la emitere: 
biletul la ordin din data de 27.03.2008, pentru suma de 189.765,76 lei, aferent facturii fiscale 
nr.234/18.03.2008; biletul la ordin din data de 05.05.2008 pentru suma de 56.513,41 lei aferent 
facturii fiscale nr.266/14.04.2008; biletul la ordin din data de 13.06.2008 pentru suma de 182.481,82 
lei aferent facturii fiscale nr.295/22.05.2008; biletul la ordin din data de 18.08.2008 pentru suma de 
344.378,03 lei aferent facturii fiscale nr.385/07.08.2008 şi nr.386/07.08.2008; biletul la ordin din 
data de 10.09.2008 pentru suma de 707.568,55 lei aferent facturilor fiscale nr. 419/05.09.2008 şi nr. 
420/05.09.2008; biletul la ordin din data de 09.10.2008 pentru suma de 691.975,81 lei aferent 
facturilor fiscale nr.433/30.09.2008, nr.443/02.10.2008, nr.444/02.10.2008 şi nr.450/20.10.2008; 
biletul la ordin din data de 06.11.2008 pentru suma de 2.799.848 lei aferent facturilor fiscale 
nr.451/20.10.2008, nr.469/05.11.2008, nr.470-472/05.11.2008 şi nr.473/06.11.2008. 
 Reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr.1709/23.12.2010 ce reprezintă titlul executoriu 
s-a stabilit în mod clar că autoritatea contractantă prin primar a fost obligată să execute obligaţia 
asumată convenţional prin art.18.1 din contractul nr. 23911/12.11.2007, ceea ce presupune achitarea 
celor 7 bilete la ordin. Se subliniază că penalităţile sunt datorate conform art.23.2 din contractul de 
execuţie lucrări, care sunt de 0,1% pe zi de întârziere. 
 De asemenea, reclamanta menţionează că aducerea la îndeplinire a obligaţiei impuse de 
instanţă nu se poate face decât faţă de ea, cât timp contractul a fost încheiat doar cu [...], care are 
astfel dreptul la executarea întocmai a obligaţiilor contractuale, şi că deţine o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în conformitate cu art.379 Cod procedură civilă, izvorâtă din contractul de execuţie lucrări, 
astfel că, în considerarea dispoziţiilor art.1073 şi 1082 Cod civil şi ale art.43 Cod comercial, solicită 
admiterea acţiunii. 
 În opinia reclamantei, respingerea acţiunii ar însemna încălcarea autorităţii de lucru judecat a 
sentinţei civile nr.1709/23.12.2010 şi, implicit, a dispoziţiilor art.6 din CEDO privind dreptul la un 
proces echitabil, prin nerespectarea securităţii raporturilor juridice. 
 În drept, s-au invocat dispoziţiile art.969 şi urm. Cod civil, art.1073, 1075 şi urm., art.1082 
Cod civil, art.274 Cod procedură civilă, OG nr.9/2000, Legea nr.554/2004. 
 Pârâţii Primăria Oraşului [...], Primarul Oraşului [...], Oraşul [...] şi Consiliul Local al 
Oraşului [...] au depus întâmpinare prin care au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
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reclamantei SC [...] SRL, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea cererii ca nefondată şi 
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr.2953/28.10.2014 Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale active a reclamantei SC [...] SRL şi a respins acţiunea ca fiind promovată 
de o persoană fără calitate procesuală. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamanta SC [...] SRL, în calitate 
de executant, şi pârâta Primăria [...], în calitate de achizitor, au încheiat contractul de execuţie lucrări 
nr.23911/2007 în care sunt reglementate în mod amplu drepturile şi obligaţiile ce îi incumbă fiecărei 
părţi, relevante cauzei fiind clauza referitoare la preţul lucrărilor şi modalitatea de achitare a acestuia 
(art.2), dar şi cea privind daunele pe care achizitorul, respectiv Primăria, le-ar avea de achitat în 
cazul neîndeplinirii la termen a obligaţiei de plată a facturilor emise pentru lucrările executate de 
reclamantă (art.23.2). 
 Astfel art.2.3 alin 2 din contract prevede că „executantul va asigura cofinanţarea lucrărilor de 
întreţinere în procent de 60% din valoarea totală a lucrărilor reprezentând 8.924.623,91 lei”, iar în 
conformitate cu următorul aliniat, „achizitorul va plăti executantului suma creditată a contractului 
(…) prin intermediul unor bilete la ordin a căror perioadă de scadenţă este de 24 de luni, numită 
perioadă de scadenţă a biletelor la ordin. Achizitorul va garanta plăţile prin avalizarea biletelor la 
ordin”. 
 În executarea obligaţiei asumate, pârâtul Oraşul [...] a emis 7 bilete la ordin cu scadenţa la 24 
de luni, după cum urmează: biletul la ordin din data de 27.03.2008, pentru suma de 189.765,76 lei; 
biletul la ordin din data de 05.05.2008 pentru suma de 56.513,41 lei; biletul la ordin din data de 
13.06.2008 pentru suma de 182.481,82 lei; biletul la ordin din data de 18.08.2008 pentru suma de 
344.378,03 lei; biletul la ordin din data de 10.09.2008 pentru suma de 707.568,55 lei; biletul la ordin 
din data de 09.10.2008 pentru suma de 691.975,81 lei şi biletul la ordin din data de 06.11.2008 
pentru suma de 2.799.848 lei. 
 La rândul ei, reclamanta a încheiat cu [...] Bank Romania SA contractul de credit nr. 
[...]/01.09.2008 în valoare de 3.100.000 CHF, iar printre garanţiile constituite de împrumutat se 
regăsesc atât biletele la ordin menţionate mai sus, cât şi creanţele derivând din contractul de execuţie 
lucrări nr.23911/2007 în valoare de 12.499.473,27 lei, astfel cum rezultă din Contractul de cesiune 
cu titlu de garanţie asupra creanţelor prezente şi viitoare nr.794/01.09.2008. 
 Între părţi s-au purtat mai multe litigii având ca obiect contestaţii la executare ce au fost 
generate de interpretarea diferită dată naturii juridice a contractului de cesiune nr.794/2008, 
reclamanta SC [...] susţinând că acesta nu este un veritabil contract de cesiune, ci o garanţie, astfel 
că nu a operat transferul creanţelor izvorâte din contractul de execuţie lucrări către bancă, în timp ce 
pârâţii consideră că este un contract de cesiune ce îşi produce efectele specifice între părţi. 
 Această problemă juridică a fost ridicată, după cum s-a mai arătat, în contestaţiile la 
executare promovate de pârâtul Oraşul [...], ce au format obiectul dosarului nr. 45092/212/2010 al 
Judecătoriei Constanţa, la care au fost conexate toate contestaţiile ce au format obiectul dosarelor nr. 
17637/212/2011, nr. 30495/212/2011, nr. 31365/212/2011, nr. 32176/212/2011 şi nr. 2213/212/2011 
ale Judecătoriei Constanţa. 
          Prin sentinţa civilă nr.18444/26.11.2012 Judecătoria Constanţa a dispus anularea actelor de 
executare privind poprirea înfiinţată prin adresa nr.241/27.12.2010 în raport de terţul poprit Primăria 
[...] în dosarul de executare nr. 60/SM/2010 al BEB [...] (dos. 185/281/2011) şi a celor privind 
poprirea înfiinţată în dosarul de executare nr. 168/16972/2011 al BEJ [...] (dos. 20380/212/2011), 
celelalte contestaţii la executare/opoziţii fiind respinse fie ca neîntemeiate, fie ca inadmisibile. 
 Sentinţa civilă nr.18444/2012 a rămas irevocabilă prin respingerea recursurilor declarate de 
[...] SRL, pe de o parte, şi de Primăria Oraşului [...], Primarul Oraşului [...] şi Oraşul [...], pe de altă 
parte (decizia nr. 504/06.06.2013 a Tribunalului Constanţa). 
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 Potrivit deciziei pronunţate în recurs, [...] SRL nu mai avea calitate de creditor al creanţelor 
izvorâte din contractul de execuţie lucrări începând cu data de 01.09.2008, când a încheiat cu [...] 
Bank Romania SA contractul de cesiune cu titlu de garanţie asupra creanţelor prezente şi viitoare 
nr.794, care a avut ca efect trecerea creanţei derivând din contractul nr.23911/2007 în patrimoniul 
cesionarului, cu toate accesoriile şi drepturile de garanţie, dar şi naşterea obligaţiei de garanţie a 
societăţii [...] faţă de bancă. 
          Lipsa calităţii de creditor a SC [...] a fost analizată de instanţa de recurs şi din perspectiva 
sentinţei civile nr.1709/23.12.2010 pronunţate de Tribunalul Constanţa - secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, prin care s-a admis acţiunea formulată de SC [...] SRL, iar autoritatea 
contractantă prin primar a fost obligată, în baza art.18 alin.4 şi 5 din Legea nr.554/2004, să execute 
obligaţia asumată convenţional prin art18.1 din contractul nr.23911/2007, respectiv să efectueze 
plata contravalorii facturilor aferente celor 7 bilete la ordin, sub sancţiunea plăţii unei penalităţi. 

În acest sens, în considerentele deciziei nr.1709/2010, Tribunalul Constanţa a reţinut că 
instanţa de contencios administrativ a apreciat existenţa calităţii procesuale active a SC [...] SRL 
prin prisma temeiului de drept al acţiunii invocat şi raportat la art.1 alin.1-2 din Legea nr.554/2004, 
dispoziţii legale în baza cărora reclamant în contencios poate fi orice persoană care îndeplineşte 
condiţia de a se considera vătămată într-un drept ori interes legitim printr-un act administrativ, astfel 
că existenţa calităţii procesuale active în acţiunea în contencios nu legitimează calitatea de creditor 
în raportul execuţional. 

Instanţa de fond a reţinut astfel că prin considerentele deciziei nr.504/06.06.2013 a 
Tribunalului Constanţa s-a statuat cu putere de lucru judecat că reclamanta [...] nu se legitimează ca 
titular al creanţelor izvorâte din contractul de execuţie lucrări nr.23911/2007, iar ca urmare a 
aspectului pozitiv pe care îl prezintă puterea de lucru judecat, ce presupune ca pârâţii (părţi şi în 
respectivul dosar) să se poată prevala în prezenta cauză de soluţia dată problemei juridice privind 
calitatea procesuală a reclamantei, instanţa a apreciat că nu se mai poate repune în discuţie calitatea 
de creditor a SC [...] SRL pentru aceleaşi argumente deja analizate printr-o hotărâre rămasă 
irevocabilă şi având în vedere că în prezentul litigiu pretenţiile reclamantei îşi au fundamentul în 
acelaşi contract de execuţie lucrări nr.23911/2007. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamanta SC [...] SRL - prin 
administrator special [...], care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Învederează recurenta că hotărârea atacată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii, iar, 
prin soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active fără a se pronunţa şi pe fondul 
susţinerilor formulate de societate, instanţa de fond i-a îngrădit drepturile prevăzute în art.6 din 
CEDO, dreptul la un proces echitabil şi accesul liber la justiţie, dreptul ca pretenţiile să-i fie 
analizate pe fondul cauzei. 

De asemenea, se arată că instanţa de fond a ignorat decizia nr. 186/19.12.2013 a Curţii de 
Apel Constanţa din cauza nr. 10401/118/2011*, în care s-a statuat că SC [...] SRL are calitate 
procesuală activă, stabilind că este titulara dreptului de a solicita atât debitul neachitat, cât şi plata 
penalităţilor şi a dobânzilor de finanţare, a comisioanelor şi spezelor deoarece este cocontractantul 
pârâţilor Primarul Oraşului [...] şi Oraşul [...] prin Primar, urmare a perfectării Contractului de 
execuţie de lucrări nr. 23911/12.11.2007. 

Consideră recurenta că în mod greşit a apreciat instanţa de fond că s-ar fi statuat cu putere de 
lucru judecat faptul că reclamanta nu s-ar legitima ca titular al creanţelor izvorâte din contractul de 
execuţie lucrări nr. 23911/2007, în contextul în care dispozitivul Deciziei nr. 504/06.06.2013 
pronunţate de Tribunalul Constanţa statuează că legitimitate procesuală are SC [...] SRL, iar nu altă 
persoană. 

Curtea de Apel Constanţa a stabilit inclusiv problema naturii juridice a contractului nr. 
794/2008, reţinând că este un contract de garanţie reală mobiliară încheiat în temeiul Legii 99/1999, 
iar nu un contract de cesiune, aspect ce rezultă din dispoziţiile clauzelor contractuale. 
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În atare situaţie, este evidentă eroarea instanţei de fond care a apreciat că nu se mai poate 
repune în discuţie calitatea de creditor a SC [...] SRL pentru aceleaşi argumente deja analizate într-o 
hotărâre rămasă irevocabilă. 

Tot în referire la excepţia lipsei calităţii procesuale active, recurenta solicită respingerea 
acesteia ca nefondată, invocând următoarele motive: 

1. Prin admiterea unei astfel de excepţii i s-ar îngrădi drepturile prevăzute în art.6 din CEDO, 
dreptul la un proces echitabil şi accesul liber la justiţie, dreptul ca pretenţiile să-i fie analizate pe 
fondul cauzei, iar nu prin pronunţarea pe excepţie pentru ca instanţa să nu mai parcurgă şi să 
cerceteze întregul dosar. 

 În acest sens, arată că la art.1.3. din Contractul din contractul de cesiune cu titlu de garanţie 
asupra creanţelor prezente şi viitoare nr.764 s-a stabilit că, urmare a cesiunii creanţelor, creditorul 
([...] Bank) nu va putea fi ţinut răspunzător pentru nerecuperarea totală sau parţială a vreunei creanţe 
sau pentru pierderea de către debitor ([...] SRL) a oricăror drepturi şi beneficii decurgând din 
contractele comerciale, creditorul ([...] Bank) neavând nicio obligaţie de a iniţia vreo acţiune sau de 
a efectua vreo formalitate în acest sens. Acelaşi text este reluat şi la art.3.4. din contract în sensul că 
[...] nu are nicio obligaţie să acţioneze împotriva Primăriei [...], iar lipsa de acţiune a SC [...] SRL va 
fi suportată pecuniar doar de către aceasta. 

Acelaşi contract, la art.4.4., stipulează că debitorul va lua toate măsurile necesare în vederea 
colectării prompte şi integrale a oricăreia şi a tuturor creanţelor. În cazul în care ar rezulta că oricare 
dintre creanţe nu va fi parţial sau integral achitată la scadenţă, debitorul va lua toate măsurile 
necesare, inclusiv recurgând la executarea silită a creanţelor în vederea recuperării prompte şi 
integrale a creanţelor, iar costul acestor formalităţi sau proceduri desfăşurate în acest sens va fi 
suportat în mod integral de creditor. SC [...] SRL se obligă, potrivit contractului, să ia toate măsurile, 
inclusiv acţionarea în judecată şi executarea silită a creanţelor, în vederea recuperării acestora. 

Astfel, concluzionează recurenta, potrivit contractului de cesiune de creanţă cu titlu de 
garanţie, are calitatea recuperării creanţelor în vederea achitării împrumutului contractat. Mai arată 
că [...] nu a acţionat şi nici nu va acţiona în instanţă Primăria [...] pentru recuperarea acestor 
penalităţi întrucât este înscrisă la masa credală şi deja a recuperat peste jumătate din creanţă. 

Susţine recurenta că în situaţia în care nu ar fi formulat acţiunea în justiţie pentru recuperarea 
sumelor de bani din contractul de execuţie lucrări, iar [...] Bank ar rămâne în pasivitate, suma nu s-ar 
mai putea recupera, aceasta ar fi singura persoana vătămată, [...] Bank fiind creditorul său. 

2. Susţine recurenta că nu doar ei i-ar fi atinse drepturile, ci şi celorlalţi participanţi la 
procedura insolvenţei, deoarece sumele ce s-ar obţine în ipoteza admiterii prezentei acţiuni vor fi 
distribuite în favoarea creditorilor societăţii în cadrul procedurii. 

[...] Bank România SA îşi îndestulează creanţa din contul unic de insolvenţă al SC [...] SRL, 
fiind înscrisă cu toată creanţa în tabelul creditorilor şi în planul de reorganizare. 

Singurul în măsură a se pronunţa asupra ridicării suspendării impuse de art.36 din Legea nr. 
85/2006, conform art.39, este judecătorul-sindic, la cererea creditoarei [...] Bank şi numai dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute strict de legea procedurii insolvenţei. 

3. Contractul nr.794/2008 este un contract de garanţie reală mobiliară încheiat în temeiul 
Legii nr.99/1999, nu este un contract de cesiune. 

Potrivit art.1.3 şi 4.4 din contractul de cesiune cu titlu de garanţie, SC [...] SRL are obligaţia 
de a lua toate măsurile necesare în vederea colectării prompte şi integrale a creanţelor izvorâte din 
contractul de execuţie lucrări. 

Sub un prim aspect, învederează că pârâta a schimbat denumirea contractului încheiat între 
recurentă şi [...] Bank România SA, numindu-l contract de cesiune de creanţă nr.794/01.09.2008, în 
condiţiile în care titlul acestui act este „Contract de cesiune cu titlu de garanţie asupra creanţelor 
prezente şi viitoare nr.794”, citează trunchiat art.1.1. din Contractul de cesiune cu titlu de garanţie 
scoţând în evidenţă a doua frază din întreg articolul, dar fără a reda şi esenţialul şi, de asemenea, în 
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mod eronat pârâta a susţinut că SC [...] SRL a cesionat efectiv creanţele derivate din întreg 
contractul de execuţie lucrări încheiat cu Primăria [...]. 

 Însă, arată recurenta reclamantă, potrivit dispoziţiilor contractuale, cum de altfel a constatat 
şi instanţa de apel din dosarul 10401/118/2011, SC [...] SRL a garantat obligaţia din contractul de 
împrumut. Cesiunea garanţie nu este o cesiune efectivă, ci o garanţie pentru creditul pe care 
societatea recurentă l-a contractat de la bancă. Acest aspect este un fapt real şi dovedit de faptul că, 
societatea fiind în procedura generală a insolvenţei, [...] Bank s-a înscris cu suma totală şi garantată 
prin biletele la ordin în tabelul preliminar al creditorilor, iar orice distribuţie de sume va fi făcută în 
temeiul Legii nr.85/2006. 

Mai mult, chiar în dosarul nr.10401/118/2011*, prin concluziile susţinute în faţa tribunalului 
şi prin răspunsul la interogatoriu, pârâţii au recunoscut că au achitat o parte din sumele de bani, pe 
cale de consecinţă, din moment ce anterior s-au efectuat plăţi valabile în baza contractului de 
execuţie, nu se poate susţine acum că el este cesionat. 

4. Calitatea procesuală presupune justificarea dreptului sau a obligaţiei unei persoane de a 
participa, ca parte, în procesul civil. 

Astfel, învederează recurenta, legitimarea procesuală nu se raportează cu necesitate la 
raportul juridic dedus judecaţii, ci la dreptul de a reclama în justiţie, pentru că dreptul de a reclama 
în justiţie izvorăşte din dreptul constituţional de petiţionare şi acesta aparţine oricărei persoane, 
astfel că împrejurările de fapt şi de drept pe care reclamantul le afirmă în cererea de chemare în 
judecată sunt cele care constituie conţinutul calităţii procesuale. 

Raportul de drept procesual, care presupune şi existenţa calităţii procesuale, se poate justifica 
fie prin suprapunerea calităţii de parte în proces cu aceea de parte în raportul juridic de drept 
substanţial, fie printr-o anumită conexitate a persoanei în cauză cu aceasta, fapt ce îi conferă acea 
îndreptăţire de a participa în proces. Cu alte cuvinte, prin calitate procesuală se înţelege interesul 
îndreptăţit al unei persoane de a cere concursul justiţiei, ce izvorăşte din încălcarea unui drept 
propriu sau dintr-un raport - recunoscut de lege - de conexitate cu acel drept, ea confundându-se cu 
interesul de a acţiona, fiind tot una cu dreptul la acţiune, scopul teoretic şi practic al oricărui drept la 
acţiune fiind de a aduce înaintea judecăţii verificarea în fapt a ceea ce se pretinde şi de a clarifica 
printr-o hotărâre incertitudinea determinată de afirmaţiile şi susţinerile contradictorii făcute de părţi. 

5. Contractul în baza căruia se solicită achitarea sumelor restante şi datorate s-a încheiat între 
SC [...] SRL şi Primăria [...]/Oraşul [...] prin Primar. Contractul de execuţie lucrări nu a fost 
niciodată cesionat; nu trebuie făcută confuzie între cesiunea garanţie aferentă unui contract de credit 
şi cesiunea pură şi simplă.  

Însă, pârâta a apreciat că pentru returnarea unui împrumut de 3.403.277,40 lei recurenta a 
cesionat o creanţă în valoare de 12.483.230,84 lei, adică de 4 ori mai mare.  

6. Prin decizia Curţii de apel Constanţa s-a stabilit în mod clar că SC [...] SRL are calitate 
procesual activă. Deşi această decizie a fost casată, casarea a avut ca motiv o normă de procedură şi 
anume calea de atac a cauzelor derivate din contracte de execuţie lucrări ca fiind numai cea a 
recursului şi nu şi cea a apelului.  

Astfel, Curtea de Apel Constanţa a reţinut că întregul material probator administrat în cauză 
face dovada că, urmare a perfectării contractului de execuţie lucrări nr.23911/12.11.2007, apelanta 
(SC [...] SRL) în calitate de executant, nedispunând de totalul sumelor destinate finanţării lucrării, a 
perfectat contractul de credit „Facilitate de cont pe cecuri şi bilete la ordin nr.[...]/01.09.2008 şi 
Contract de cesiune cu titlu de garanţie asupra creanţelor prezente şi viitoare nr.794/01.09.2008 cu 
actele adiţionale ulterioare, fiind evident că apelanta a garantat obligaţia din contractul de împrumut 
şi nicidecum cesionarea creanţelor derivate din întregul contract de execuţie lucrări. 

7. Susţinerile privind Sentinţa pronunţată în dosarul nr.45092/212/2010 al Judecătoriei 
Constanţa sunt nerelevante în raport de prezenta cauză întrucât această instanţă a soluţionat doar 
contestaţiile la executare formulate, dispozitivul acesteia stipulând doar cu privire la contestaţiile şi 
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opoziţiile la executare; Judecătoria Constanţa nu s-a pronunţat pe excepţia lipsei calităţii procesuale 
active a SC [...] SRL şi nici pe natura juridică a contractului de cesiune cu titlu de garanţie 
nr.794/01.09.2008. 

Pe fondul cauzei, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. 
 În acest sens recurenta învederează că si-a îndeplinit obligaţiile asumate prin Contractul de 

execuţie lucrări nr.23911/12.11.2007 „întreţinere carosabil prin asfaltare cu covoare bituminoase pe 
străzi existente”, respectiv a executat în totalitate lucrările potrivit facturilor fiscale emise, aceste 
lucrări trebuia să fie achitate de către pârâţi în conformitate cu dispoziţiile contractuale şi facturile 
fiscale emise şi biletele la ordin. 

Astfel, arată recurenta că, în baza contractului încheiat, a executat lucrări în valoare totală de 
19.589.174,01 lei, din care s-a achitat suma de 13.850.361,01 lei, rămânând un rest de plata în sumă 
de 5.738.713 lei, întregul material probator administrat în cauză, inclusiv raportul de expertiză 
contabilă întocmit de expertul [...] (la care pârâţii nu au formulat obiecţiuni şi al cărui conţinut şi l-
au însuşit) stabilind că pârâţii datorează suma totală de 7.510.699,46 lei, din care suma de 
3.846.512,29 lei reprezentând penalităţile de întârziere aferente celor 7 bilete la ordin ce fac obiectul 
acestui dosar, disjuns din dosarul nr.10401/118/2011* în care obiectul acestuia a rămas doar suma 
de 3.664.187,17 lei. 

Susţine recurenta că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu dispoziţiile 
art.379 Cod procedură civilă, izvorâtă din contractul de execuţie, creanţa fiind recunoscută, 
acceptată şi însuşită la plată de pârâţi prin semnarea contractului, prin emiterea şi înregistrarea 
facturilor, prin emiterea celor 7 bilete la ordin şi prin dovada recepţiei lucrărilor. Învederează 
recurenta că a făcut dovada executării lucrărilor ce fac obiectul contractului, împrejurare ce rezultă 
din situaţiile de lucrări executate aferente facturilor emise şi recunoscute de părţi, precum şi din 
Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate de ambele părţi, fără obiecţiuni, situaţie 
în care sunt aplicabile dispoziţiile art.1073 şi ale art.1082 Cod civil. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului şi, în principal, modificarea sentinţei 
atacate în sensul respingerii excepţiei lipsei calităţii procesual active ca neîntemeiată, cu trimiterea 
cauzei spre rejudecare primei instanţei în vederea pronunţării pe fond, iar în subsidiar, modificarea 
în tot a hotărârii recurate în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost precizată, cu obligarea 
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, a invocat art.297, art.304 pct.7, 8 şi 9 şi art.312 alin.1 şi 3 din (v) Cod de procedură 
civilă. 

Intimaţii pârâţi, prin concluziile orale şi scrise depuse la dosar, au solicitat respingerea 
recursului ca nefundat şi menţinerea soluţiei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate şi în raport de probele administrate, 
Curtea constată că recursul este nefondat.  

1. Efectul pozitiv al lucrului judecat în prezenta cauză.  
1.1. Acţiunea formulată de reclamantă are ca obiect obligarea pârâţilor la plata penalităţilor 

de 0,1% pe zi de întârziere aferente unui număr de 7 bilete la ordin emise în anul 2008 de Oraşul [...] 
în vederea garantării obligaţiilor de plată izvorâte din contractul de execuţie lucrări 
nr.23911/12.11.2007, scadenţa fiind stabilită de părţi după 24 de luni de la emiterea biletelor la 
ordin, respectiv în anul 2010. 

Curtea apreciază că problema calităţii procesuale active a reclamantei SC [...] SRL în 
prezenta cauză a fost dezlegată în mod corect de prima instanţă, ţinând seama de existenţa unei 
hotărâri judecătoreşti anterioare, intrată în puterea lucrului judecat, prin care se stabileşte în mod 
irevocabil cui aparţine calitatea de creditor al pârâţilor în temeiul celor şapte bilete la ordin. 
          Astfel, prin sentinţa civilă nr.18444/26.11.2012 Judecătoria Constanţa a dispus anularea 
actelor de executare privind poprirea înfiinţată prin adresa nr. 241/27.12.2010 în raport de terţul 
poprit Primăria [...] în dosarul de executare nr. 60/SM/2010 al BEB [...] (dos. 185/281/2011) şi a 
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celor privind poprirea înfiinţată în dosarul de executare nr.168/16972/2011 al BEJ [...] (dos. 
20380/212/2011), celelalte contestaţii la executare/opoziţii fiind respinse ca neîntemeiate sau ca 
inadmisibile. 
 Sentinţa civilă nr.18444/2012 a rămas irevocabilă prin Decizia nr.504/06.06.2013 a 
Tribunalului Constanţa, prin respingerea recursurilor declarate de [...] SRL şi de Primăria Oraşului 
[...], Primarul Oraşului [...] şi Oraşul [...]. 
 Analizând natura şi clauzele contractului de cesiune cu titlu de garanţie asupra creanţelor 
prezente şi viitoare nr.794/1.09.2008, încheiat între SC [...] şi [...] Bank în vederea garantării 
contractului de credit  din 1.09.2008, cesiune ce a fost înregistrată la aceeaşi dată în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, instanţele au statuat că SC [...] nu mai avea calitate de 
creditor al creanţelor izvorâte din contractul de execuţie lucrări începând cu data de 01.09.2008, data 
încheierii contractului de cesiune, cesiunea fiind notificată debitorului cedat. 
          S-a considerat astfel că între părţi efectele contractului de cesiune de creanţe s-au produs de la 
momentul realizării acordului de voinţă, creanţele fiind transferate în patrimoniul cesionarului cu 
toate drepturile pe care i le confereau cedentului. O astfel de concluzie s-a întemeiat şi pe analiza 
clauzelor contractuale, potrivit cărora debitorul ceda creditorului creanţele derivate din contractul de 
execuţie de lucrări şi, în funcţie de modalitatea aleasă de bancă, de la data primirii notificării, 
respectiv emiterea acceptului cesiunii de către debitorul cedat, acesta trebuia să vireze sumele 
derivând din contractul încheiat cu cedentul în contul indicat de creditor.   
          Prin urmare, fiind stabilit cu putere de lucru judecat că reclamanta SC [...] SRL nu mai este 
titulară a creanţelor rezultate din contractul de execuţie de lucrări nr. 23911/12.11.2007, situaţie în 
care nu este îndreptăţită la executarea biletelor la ordin emise de autoritatea pârâtă în vederea 
garantării obligaţiilor sale de plată generate de derularea contractului, în mod evident ea nu justifică 
nici dreptul de a pretinde penalităţile aferente acestor bilete la ordin, acestea fiind accesorii ale 
dreptului principal cedat către [...] Bank.   

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei potrivit căreia hotărârea judecătorească menţionată 
este nerelevantă în cauză întrucât prin aceasta au fost soluţionate doar contestaţiile şi opoziţiile la 
executare formulate, fără ca instanţele să se pronunţe asupra calităţii procesuale active a SC [...] 
SRL şi asupra naturii juridice a contractului de cesiune cu titlu de garanţie nr.794/01.09.2008.  

Curtea reţine că puterea de lucru judecat reprezintă o prezumţie legală, ce poate fi invocată 
ca o apărare de fond şi în baza căreia instanţa este obligată să ţină seama de chestiunile litigioase 
dezlegate anterior, fără a avea posibilitatea de a relua verificarea jurisdicţională asupra aspectelor 
tranşate definitiv. Ori, deşi instanţa s-a pronunţat în cadrul contestaţiei/opoziţiei la executare, soluţia 
dată s-a bazat pe o analiză de fond asupra raporturilor juridice existente între părţi şi asupra 
dreptului reclamantei de a pretinde creanţele rezultate din contractul de execuţie de lucrări. În atare 
situaţie, dezlegările date de instanţă cu privire la calitatea de titular al creanţelor menţionate sunt 
valabile şi în cauza de faţă, ce are ca obiect un drept accesoriu celui contestat în faţa instanţei de 
executare. 

1.2. În egală măsură, se constată că hotărârea reţinută cu putere de lucru judecat nu încalcă 
decizia nr.1709/23.12.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.5388/118/2010 prin 
care instanţa de contencios – administrativ, admiţând acţiunea formulată deopotrivă de reclamantele 
SC [...] SRL şi [...] Bank, a obligat autoritatea contractantă la executarea obligaţiilor prevăzute la 
art.18.1 din contractul de execuţie. 

Calitatea procesuală activă recunoscută în contenciosul administrativ este strâns legată de 
existenţa unui drept sau interes legitim al părţii, încălcat de autoritatea publică prin emiterea unui act 
administrativ sau prin tăcerea administrativă. Ori, în situaţia concretă a reclamantei SC [...] SRL, 
instanţa de contencios administrativ nu a făcut decât să constate neexecutarea de către autoritatea 
contractantă a contractului de execuţie de lucrări nr.23911/12.11.2007 şi să o oblige pe aceasta la 
executarea contractului, obligaţie stabilită atât în raport de SC [...], cât şi în raport de [...] Bank. Prin 



20 
 

urmare, instanţa nu s-a pronunţat cu privire la dreptul reclamantei de a pretinde creanţele rezultate 
din contractul de execuţie de lucrări, ci a statuat doar cu privire la dreptul reclamantei de a pretinde 
executarea obligaţiei de plată din partea autorităţii contractante, urmând ca aceasta să se facă în 
modalitatea stabilită de comun acord de către SC [...] şi [...] Bank prin contractul de cesiune cu titlu 
de garanţie asupra creanţelor nr.794/1.09.2008, respectiv în contul indicat de creditor.  

Cu alte cuvinte, legitimarea procesuală a reclamantei în faţa instanţei de contencios 
administrativ este dată de un interes legitim privat al acesteia, adică de posibilitatea de a pretinde o 
anumită conduită autorităţii publice pârâte, interes legitim grefat atât pe contractul de execuţie de 
lucrări încheiat cu aceasta, cât şi pe obligaţia de garanţie născută în temeiul cesiunii de creanţă, 
obligaţie pe care o avea faţă de cesionarul [...] Bank şi în baza căreia trebuia să ia toate măsurile 
necesare în vederea colectării prompte şi integrale a oricăreia şi a tuturor creanţelor.  

De aceea, reclamanta, deşi nu era titulară a dreptului de creanţă rezultat din contractul de 
execuţie de lucrări, acesta fiind cedat băncii, justifica legitimarea procesuală activă în cererea 
întemeiată pe Legea nr.554/2004 deoarece acţiunea sa tindea la recunoaşterea unui interes legitim, 
respectiv acela de a obţine din partea autorităţii publice plata creanţelor rezultate din contractul de 
execuţie de lucrări, dar nu pentru sine, ci pentru cesionarul său, faţă de care avea obligaţia de a 
întreprinde toate măsurile necesare pentru încasarea creanţelor în contul indicat de acesta.     

1.3. În ceea ce priveşte susţinerea că instanţa de fond a ignorat decizia nr. 186/19.12.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa pronunţată în cauza nr.10401/118/2011*, Curtea constată că această 
hotărâre a fost casată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel încât, în temeiul art.311 alin.1 Cod 
procedură civilă, ea nu are nicio putere, considerentele reţinute de instanţa de apel neputând fi avute 
în vedere în prezenta cauză. 

2. Încălcarea art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
2.1. Instanţa de recurs consideră neîntemeiată aserţiunea recurentei referitoare la aplicarea 

greşită a legii şi la încălcarea drepturilor prevăzute în art.6 din CEDO, respectiv a dreptului la un 
proces echitabil şi a accesului liber la justiţie, în condiţiile în care cauza nu a fost soluţionată pe 
fond, ci în temeiul unei excepţii.  

Curtea reaminteşte că excepţia lipsei calităţii procesuale active reprezintă o excepţie de fond, 
absolută şi peremptorie care împiedică judecata pe fond, fiind în strânsă legătură cu pretenţia dedusă 
judecăţii, respectiv cu exerciţiul dreptului la acţiune. 

Calitatea procesuală constituie o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, deoarece pentru a fi 
parte în proces nu este suficient ca cel ce pretinde un drept să se adreseze instanţei de judecată, 
respectiv să declanşeze o procedură judiciară, astfel cum susţine recurenta, ci trebuie să dovedească 
şi faptul că există identitate între persoana sa şi titularul dreptului afirmat. Calitatea procesuală nu 
poate fi confundată cu interesul, care constituie tot o condiţie de exerciţiu a dreptului la acţiune, dar 
care vizează folosul practic urmărit de cel ce pune în mişcare acţiunea civilă. Ori, nu întotdeauna cel 
care are interes în formularea unui demers judiciar justifică şi calitatea procesuală, adică faptul că 
este titular al dreptului a cărui realizare o urmăreşte. 

Curtea consideră astfel că susţinerea recurentei privind raportarea calităţii procesuale doar la 
dreptul de a reclama, iar nu la raportul juridic dedus judecăţii este eronată întrucât justificarea unui 
anumit interes în cauză nu este suficientă, interesul trebuind a fi corelat cu dreptul ce se pretinde a fi 
încălcat şi care necesită intervenţia justiţiei. 

Prin urmare, împrejurarea că reclamanta era ţinută, în temeiul obligaţiei sale de garanţie 
rezultate din contractul de cesiune de creanţe cu titlu de garanţie, să efectueze toate demersurile 
necesare pentru a asigura încasarea creanţelor de la reclamantă, în folosul creditoarei sale – [...] 
Bank, nu îi conferă acesteia şi calitatea procesuală activă, respectiv dreptul de a pretinde pentru sine 
plata creanţelor.  

Mai mult, Curtea constată că prin încheierea din 12.06.2012 instanţa, apreciind necesară 
administrarea de probatorii comune cu fondul, a dispus unirea excepţiei lipsei calităţii procesuale 
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active cu fondul cauzei. În acest caz, analiza legitimării procesuale active a reclamantei, respectiv a 
identităţii dintre persoana îndreptăţită să solicite pretenţiile ce fac obiectul cauzei în baza raportului 
juridic existent între părţi, s-a făcut numai după administrarea şi examinarea tuturor probatoriilor 
solicitate de părţi pentru a dovedi fondul raportului litigios. Ori, constatând, în urma administrării 
probelor, că reclamanta nu justifică legitimarea procesuală, adică acea aptitudine de a-şi valorifica 
pretenţiile în cadrul unui proces civil, în mod corect instanţa a respins acţiunea ca fiind formulată de 
o persoană fără calitate procesuală activă, iar nu pe fond. 

Pronunţând o astfel de soluţie nu a fost încălcat dreptul la un proces echitabil recunoscut de 
art.6 din CEDO, deoarece reclamanta a beneficiat de toate garanţiile procesuale prevăzute de lege, 
având posibilitatea de a se folosi de toate mijloacele de apărare şi de probele pe care le-a considerat 
necesare.  

2.2. Dimpotrivă, o nesocotire a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabil ar fi condus la 
încălcarea dispoziţiilor CEDO invocate, prin afectarea securităţii raporturilor juridice. 

Astfel, în jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că 
dreptul la un proces echitabil garantat prin art.6 par.1 trebuie interpretat în lumina preambulului 
Convenţiei, care enunţă preeminenţa dreptului ca element al patrimoniului comun al Statelor 
contractante, iar unul dintre aceste elemente fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul 
securităţii raporturilor juridice, prin care se vrea, printre altele, ca soluţia dată în manieră 
definitivă de către instanţe în orice litigiu să nu fie ulterior contestată. În virtutea acestui principiu, 
Curtea a menţionat că o parte sau o autoritate naţională nu poate solicita revizuirea unei hotărâri 
rămase definitivă şi executorie, cu singurul scop de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă 
hotărâre cu privire la aceasta, decât dacă acest lucru este cerut de motive substanţiale şi imperioase 
(Brumărescu împotriva României (MC), 28.342/95, pct. 61, CEDO 1999-VII, şi Kehaya şi alţii 
împotriva Bulgariei, nr.47.797/99 şi 68.698/01, pct. 61, 12 ianuarie 2006). 
          Prin Hotărârea din 16 aprilie 2013 dată în Cauza Siegle împotriva României (Cererea nr. 
23.456/04), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că „noua apreciere a faptelor operată 
de Tribunal, care l-a determinat pe acesta să ia o hotărâre radical opusă faţă de hotărârea sa 
anterioară, este problematică în ceea ce priveşte securitatea juridică, în special în condiţiile în care 
reclamantul avea încrederea legitimă că aceeaşi instanţă va soluţiona continuarea aceluiaşi litigiu 
tot în sensul unei decizii cu autoritate de lucru judecat. Prin urmare, revenind la o chestiune în 
litigiu care a fost deja soluţionată şi care a făcut obiectul unei decizii definitive şi în absenţa 
oricărui motiv valabil, Tribunalul a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Dat fiind 
acest fapt, a fost încălcat dreptul la un proces echitabil în sensul art.6 par. 1 din Convenţie.” 
          3. Efectele contractului de cesiune de creanţă cu titlu de garanţie. 
          3.1. În ceea ce priveşte natura contractului de cesiune, aceasta a fost analizată, astfel cum s-a 
arătat anterior, prin sentinţa civilă nr.18444/26.11.2012 a Judecătoriei Constanţa, ea neputând fi 
repusă în discuţie în prezenta cauză. Instanţa a avut în vedere faptul că cesiunea de creanţă încheiată 
între părţi reprezintă obiectul unei convenţii de garantare, intrând sub incidenţa Titlului VI al Legii 
nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, respectiv a art.2, în ceea ce 
priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea cesiunii. 
         Ori, trebuie avut în vedere că cesiunea de creanţă făcută în scopul garantării unei obligaţii 
constituie, în esenţă, o vânzare de creanţă, în baza căreia cesionarul dobândeşte calitatea de creditor 
al debitorului cedat, în timp ce contractul de garanţie asupra unui drept de creanţă dă naştere doar 
unui drept real asupra creanţei, care se execută în forme specifice la momentul neexecutării 
obligaţiei principale.  
         Prin urmare, deşi scopul încheierii unor astfel de acte este acelaşi, respectiv garantarea 
executării unei obligaţii, din punct de vedere al naturii juridice şi al efectelor generate, cesiunea de 
creanţă încheiată în scopul garantării executării unei obligaţii se distinge de garanţia reală propriu-
zisă constituită asupra unui drept de creanţă.  
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3.2. În ceea ce priveşte valoarea creanţei cedate, care este cu mult superioară creditului 
obţinut de la [...] Bank pe care îl garantează, Curtea reţine că părţile au stabilit la art.6 din contractul 
de cesiune că „după ce toate obligaţiile garantate au fost plătite şi îndeplinite integral în conformitate 
cu termenii contractului de credit sau în situaţia în care debitorul cedat îşi achită toate obligaţiile din 
contractul comercial, toate şi oricare sarcini create prin prezenta îşi vor înceta aplicabilitatea, iar 
garanţiile nu vor mai greva creanţele şi soldul contului. În acest sens, creditorul va transmite 
debitorului o adresă de radiere ce va cuprinde acordul creditorului cu privire la radierea garanţiei şi 
încetarea efectelor cesiunii.                                                               

Rezultă că părţile au convenit ca cesiunea de creanţă să înceteze la momentul achitării 
sumelor datorate către bancă, ceea ce înseamnă că, indiferent de modul în care banca îşi va realiza 
creanţa, fie prin executarea directă a debitoarei SC [...] SRL (în cadrul procedurii de insolvenţă), fie 
prin încasarea creanţei de la debitorul cedat – autoritatea publică locală –, la momentul respectiv 
contractul de cesiune încetează, iar cesionarul îşi pierde calitatea de creditor al terţului cedat.  
         3.3. Având în vedere că reclamanta nu justifică legitimare procesuală activă în cauză, Curtea 
constată că nu se mai pune problema analizării fondului pretenţiilor afirmate, astfel că sunt total 
lipsite de relevanţă susţinerile recurentei reclamante cu privire la existenţa unei creanţe certe, lichide 
şi exigibile împotriva pârâţilor. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

4. Ordonanţă de plată. Conflict negativ de competenţă intervenit între Curtea 
de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă CCINA Constanţa şi Tribunalul 
Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Competenţa exclusivă a 
instanţei de judecată. 
 

Sentinţa civilă nr. 25/01.07.2015 
 
         În doctrină şi practică au fost exprimate diferite opinii cu privire la posibilitatea de aplicare a 
dispoziţiilor OG nr.5/2001 şi ale OUG nr.119/2007 în faţa instanţelor private, argumentele fiind perfect 
valabile şi pentru procedura ordonanţei de plată reglementată de dispoziţiile noului cod de procedură civilă, 
iar concluzia autorilor a fost aceea că procedurile rapide şi speciale pentru recuperarea creanţelor nu pot fi 
utilizate în cadrul arbitrajului ad-hoc sau instituţionalizat, decât dacă ar avea loc o modificare a legislaţiei 
în acest sens, modificare care să dea satisfacţie principiului libertăţii contractuale de a supune orice fel de 
litigii patrimoniale şi care pot face obiectul unor tranzacţii jurisdicţiei private a arbitrajului. 
         Prin urmare, în lipsa unor dispoziţii legale exprese, procedura specială a ordonanţei de plată nu poate 
fi utilizată în faţa unei instanţe arbitrale, fiind de competenţa exclusivă a instanţei de judecată, astfel cum se 
prevede la art.1.015 Cod procedură civilă. 
         Definitoriu pentru a decide în favoarea incompatibilităţii între procedura ordonanţei de plată şi 
jurisdicţia arbitrajului este faptul că împotriva ordonanţei de plată se poate formula cerere în anulare, 
pentru motivele expres prevăzute de art.1.023 alin.3 Cod procedură civilă (nerespectarea cerinţelor 
prevăzute de prezentul titlu pentru emiterea ordonanţei de plată, precum şi cauze de stingere a obligaţiei, 
ulterioare emiterii ordonanţei de plată) cerere care se soluţionează conform art.1.023 alin.4 Cod procedură 
civilă de către „instanţa care a pronunţat ordonanţa de plată, în complet format din 2 judecători”, în timp ce 
hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru motivele strict şi limitativ 
enumerate la art.608 Cod procedură civilă, instanţa competentă fiind, potrivit art.610, curtea de apel în 
circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul. 
 

Titlul IX din Codul de procedură civilă 
(art.1013 – 1024 Cod procedură civilă) 
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Prin cererea înregistrată sub nr.7420/118/2014 pe rolul Tribunalului Constanta, 
reclamanta [...] a formulat, în temeiul art. 1023 alin.3 NCPC, în contradictoriu cu pârâta [...], 
cerere în anulare a Sentinţei civile nr.2169/CA/2014 reprezentând ordonanţă de plată prin care 
i se ordonă reclamantei să plătească suma de 587.813,05 lei, solicitând anularea sentinţei civile şi, în 
temeiul art.1023 alin.5, suspendarea executării acestei ordonanţe până la soluţionarea cererii în 
anulare. 

În motivarea cererii, reclamanta a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a 
reclamantei, precizând că ordonanţa de plată a fost admisă cu încălcarea prevederilor legale privind 
calitatea procesual activă a părţilor - acţiunea fiind promovată de către o persoană fără calitate 
procesual activă, şi anume [...] Sucursala Constanţa, în condiţiile în care contractul nr. 3973/2013 
(contractul în baza căruia s-au solicitat dobânzile) este perfectat între [...] BV cu sediul în Rotterdam 
Olanda. 

A invocat, de asemenea, excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa, 
menţionând că sentinţa civilă atacată a fost pronunţată cu încălcarea normelor generale privind 
competenţa materială a Tribunalului Constanţa, în contextul în care, prin contractul nr.3973/2013, 
părţile au stabilit că litigiile se vor soluţiona pe cale arbitrajului de către Camera de Comerţ Industrie 
şi Navigaţie.  

A arătat că, în speţă, operează excepţia de necompetenţă materială a instanţei deoarece, în 
conformitate cu dispoziţiile art.20 din contractul nr.3973/01.02.2013, având ca obiect executarea 
lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Prelungirea digului de larg al portului Constanţa” şi 
care a ocazionat litigiul dintre ele (dobânzi pretinse restante), toate litigiile decurgând din executarea 
acestui contract sunt de competenţa Comisiei de Soluţionare a Disputelor (CSD) şi Comisiei de 
arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie. Prin urmare, în mod expres şi mutual părţile au 
convenit asupra inserării clauzei compromisorii în contractul lor, fapt care în mod obligatoriu 
antrenează necompetenţa materială a instanţei de drept comun în soluţionarea litigiului, unica 
instanţă competentă fiind cea arbitrală. 

Norma din art.550 NCPC apare ca derogatorie de la dreptul comun numai în ceea ce priveşte 
competenţa de atribuţiune sau materială a instanţei, deoarece aceasta este cea în care criteriul de 
stabilire a competenţei este valoarea obiectului. Ea nu este însă imperativă, respectiv soluţionarea 
cererilor vizate de ea nu este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti şi, in principiu, ele 
pot fi soluţionate pe calea arbitrajului. Aceasta întrucât, potrivit art.550 Cod procedură civilă, în caz 
de îndoială clauza compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor neînţelegerilor care 
derivă din contractul sau din raportul juridic la care se referă, deci nu procedura este elementul 
esenţial pentru instituirea unei competenţe generale exclusive a instanţelor judecătoreşti ci obiectul 
litigiului. Or, cererile formulate în procedura somaţiei de plată nu au un obiect şi o cauză diferite de 
acţiunea în pretenţii de drept comun (în cazul în speţă dobânzi), în care clauza compromisorie este 
indiscutabil admisibilă, ci doar sunt soluţionate după procedura specială prevăzută de art.1019 
NCPC, care prevede chiar posibilitatea realizării unei tranzacţii în cadrul acestei proceduri. Rezultă, 
deci, că în cazul în care între părţi există o clauză compromisorie competenţa de soluţionare a cererii 
revine instanţei arbitrale, conform art.550 Cod procedură civilă, iar cererea în somaţie de plată 
adresată instanţei în acest caz este inadmisibilă. În concluzie, acest litigiu, în prezenţa clauzei 
compromisorii, este de competenţa instanţei arbitrale, cu atât mai mult cu cât prin convenţia 
arbitrală nu au fost vizate doar anumite litigii ce se vor naşte din contractul părţilor „litigiile de orice 
fel decurgând din executarea prezentului contract”. 

A mai susţinut că din apărările formulate de creditoarea [...] reiese că aceasta nu contestă nici 
existenţa clauzei compromisorii (art.20 din Contract) şi nici faptul că părţile au convenit să supună 
instanţei de arbitraj instituţionalizate toate litigiile decurgând din executarea Contractului; nu invocă 
nulitatea acestei clauze compromisorii sau inoperarea acesteia din vreun motiv justificat; cu alte 
cuvinte, creditoarea este de acord că operează excepţia de arbitraj şi, practic, prorogarea legală de 
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competenţă (art.554 NCPC) dinspre instanţa de judecată spre instanţa arbitrală; cu toate acestea, 
creditoarea susţine că natura specială a procedurii ordonanţei de plată face imposibilă soluţionarea 
de către instanţa arbitrală, caz în care este necesar a reopera o prorogare inversă de competenţă 
(neprevăzută de vreun text de lege) dinspre instanţa arbitrală spre instanţa de judecată; creditoarea 
invocă o serie de argumente, nefondate în opinia reclamantei. Raportat la această argumentaţie 
eronat utilizată de creditoare, pentru soluţionarea corespunzătoare a excepţiei de necompetenţă, 
trebuie analizate următoare aspecte: 1) instituţia arbitrajului din perspectiva compatibilităţii cu 
procedurile speciale; 2) natura juridică şi întinderea clauzei compromisorii; 3) condiţiile prorogării 
legale de competenţă. 

În drept, a invocat disp. 1019 si urm. NCPC, precum şi dispoziţiile legale la care s-a făcut 
referire în cererea în anulare. 

Prin întâmpinare, pârâta creditoare [...] Rotterdam - Sucursala Constanţa a solicitat 
respingerea cererii în anulare, menţinerea Sentinţei civile nr. 2169/CA/25.09.2014 pronunţate de 
Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal, obligarea [...] la plata cheltuielilor 
de judecată reprezentând onorariu de avocat. 

A arătat că prin cererea în anulare formulată împotriva ordonanţei de plată, [...] a invocat pe 
de o parte, o excepţie nouă, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale active a sucursalei, iar pe de 
altă parte, a criticat modul în care instanţa de fond a soluţionat excepţia necompetenţei materiale a 
Tribunalului Constanţa. Cele două critici formulate de către [...] nu se subsumează dispoziţiilor cu 
caracter imperativ conţinute de art.1023 alin.(3) Cod procedură civilă şi, în consecinţă, din această 
perspectivă, cererea în anulare apare ca fiind inadmisibilă. Astfel fiind, art.1023 alin.(3) Cod 
procedură civilă reglementează cu caracter imperativ criticile ce pot fi formulate printr-o cerere în 
anulare îndreptată împotriva unei ordonanţe de plată. În concret, în conformitate cu dispoziţiile 
legale mai sus-citate, printr-o cerere în anulare se poate invoca numai nerespectarea cerinţelor 
prevăzute de Titlul IX – „Procedură ordonanţei de plată” sau cauze de stingere a obligaţiei ulterioare 
emiterii ordonanţei de plată. 

Doctrina şi jurisprudenţa sunt unanime în a considera faptul că procedură ordonanţei de plată 
este o procedură specială, accelerată şi abreviată pentru obţinerea unui titlu executoriu fiind în 
competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti. Date fiind caracteristicile mai sus evocate, prin 
norme imperative sunt reglementate domeniul de aplicare al procedurii, competenţa instanţelor, 
procedura de judecată, durata acesteia şi, nu în ultimul rând, calea specifică de atac. Normele care 
reglementează procedură ordonanţei de plată nu sunt susceptibile, în opinia pârâtei creditoare, de 
interpretări extensive, în sensul aplicării acestora şi la cazuri care nu sunt expres reglementate, chiar 
dacă prin cererea de anulare se invocă excepţii. Interpretarea logică, istorică, gramaticală a normelor 
conduce fără putinţă de tăgadă la concluzia potrivit căreia cererea în anulare - cale specifică de atac 
în procedură ordonanţei de plată - poate fi formulată numai în cazurile expres şi exhaustiv 
enumerate de art.1023 alin.(3) Cod procedură civilă. 

În cauză, [...] nu invocă nicio nerespectare a cerinţelor prevăzute de Titlul IX - Procedură 
emiterii ordonanţei de plată şi nicio cauză de stingere a obligaţiei ulterioare emiterii ordonanţei de 
plată. Astfel fiind, criticile formulate de către [...] prin cererea în anulare exced indubitabil sferei de 
reglementare a cererii de anulare şi, în consecinţă, cererea în anulare apare ca fiind din această 
perspectivă inadmisibilă. 

Cu privire la excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa, a susţinut că este o 
diferenţă esenţială între natura litigiilor ce pot forma obiect al arbitrajului şi procedurile ce pot fi 
urmate pentru soluţionarea litigiilor dintre părţi. În cauză, într-adevăr, părţile au ales să soluţioneze 
pe calea arbitrajului toate tipurile de litigii ce s-ar putea ivi între ele; însă, în niciun moment nu au 
convenit, nici prin clauza arbitrală, nici ulterior, să renunţe la o procedură specială de soluţionare a 
diferendelor dintre părţi prevăzută de codul de procedură civilă, cum este cea a ordonanţei de plată. 
[...] a optat să urmeze procedura specială a ordonanţei de plată reglementată de Codul de procedură 
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civilă în considerarea faptului că aceasta oferă cadrul legal necesar pentru recuperarea cât mai rapidă 
a unor creanţe constând în plata unor sume determinate având un caracter cert, lichid şi exigibil. 
Procedura arbitrajului este derogatorie de la dreptul comun, iar potrivit art.575 Cod procedură civilă, 
judecata arbitrală se desfăşoară potrivit regulilor de procedură convenite de părţi sau în cazul 
arbitrajului instituţionalizat, potrivit regulilor proprii ale tribunalului arbitral ales de către părţi. 

Conform art.575 alin.2 din Codul de procedură civilă, doar principiile fundamentale ale 
procesului civil prevăzute în cod sunt aplicabile în mod corespunzător şi în procedură arbitrală. 
Aşadar, ambele proceduri reprezintă alternative diferite la procedura de drept comun, opţiunea 
pentru una din ele la un moment dat neexcluzând alegerea ulterioară a celeilalte în condiţiile în care 
aceasta se dovedeşte mai avantajoasă.  

 Consideră că tribunalul arbitral nu ar fi putut judeca o astfel de cerere, dat fiind faptul că 
dispoziţiile art.1015 Cod procedură civilă stabilesc o competenţă specială şi exclusivă de soluţionare 
a unor astfel de cereri numai în favoarea instanţelor de judecată, potrivit principiului specialia 
generalibus derogant. Mai mult, tribunalul arbitral nu ar putea aplica procedura ordonanţei de plată 
nici măcar în cazul în care părţile ar fi prevăzut expres această posibilitate prin clauza 
compromisorie, întrucât dispoziţia de la art.544 alin.2 Cod procedură civilă vizează soluţionarea 
litigiului pe fond, după procedura de drept comun, iar nu o procedură specială instituită strict în 
favoarea instanţelor judecătoreşti. Un argument puternic în susţinerea acestei poziţii îl reprezintă şi 
structura procedurii ordonanţei de plată, ce cuprinde cicluri procesuale distincte şi proprii, care în 
mod evident nu pot fi preluate ca atare în arbitraj (judecarea în primă instanţă a cererii de emitere a 
ordonanţei de plată, urmată de cererea în anulare.) 

Astfel, este imposibil ca împotriva unei eventuale ordonanţe de plată emise de un tribunal 
arbitral să se poată exercita calea de atac specială a cererii în anulare, reglementată de art.1023 Cod 
procedură civilă, deoarece singura cale de atac împotriva unei hotărâri arbitrale este acţiunea în 
anulare. Ori, lipsirea părţii de posibilitatea de a exercita calea de atac a cererii în anulare ar fi 
neconstituţională şi de neadmis. În continuarea raţionamentului, aplicarea regulilor specifice 
ordonanţei de plată în materie de arbitraj ar avea inevitabil ca şi consecinţă fie suprimarea cererii în 
anulare - specifică acestei proceduri - şi înlocuirea ei cu acţiunea în anularea hotărârii arbitrale, dar 
pentru motive neprevăzute de art.608 Cod procedură civilă, fie suprimarea acţiunii în anularea 
hotărârii arbitrale şi înlocuirea ei cu cererea în anulare, dar pentru motive specifice şi arbitrajului, fie 
combinarea celor două căi de atac specifice şi esenţialmente incompatibile. De altfel, niciunul din 
motivele de anulare a hotărârii arbitrale nu permite verificarea de către instanţa de judecată a soluţiei 
organului arbitral cu privire la îndeplinirea condiţiilor art.1 din OUG 5/2001 (corespondentul 
art.1013 Cod procedură civilă) „adică a chiar esenţei procedurii, dreptul la apărare fiind afectat”. 

Pe de altă parte, jurisprudenţa, atât cea a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe 
lângă CCI, cât şi cea a instanţelor de judecată, cu excepţia unor soluţii izolate, este de asemenea în 
sensul că cererile de ordonanţă de plată sunt de competenţa exclusivă a instanţelor de judecată.  

1. Prin Sentinţa civilă nr.2957/17.12.2014 pronunţată în dosarul nr.7420/118/2015, 
Tribunalul Constanţa - Secţia de Contencios administrativ şi fiscal a admis cererea în anulare 
promovată de reclamanta debitoare [...] în contradictoriu cu pârâta creditoare [...], a anulat sentinţa 
civilă nr.2169/CA din 25.09.2014, a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 
Constanţa şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Arbitraj 
Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie, Agricultură 
Constanţa. 

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut, referitor la excepţia necompetenţei generale a 
Tribunalului Constanţa, că în conformitate cu dispoziţiile art.20 din contractul nr.3973/01.02.2013, 
având ca obiect executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Prelungirea digului de larg 
al portului Constanţa” şi care a ocazionat litigiul dintre părţi (dobânzi pretinse restante), toate 
litigiile decurgând din executarea acestui contract sunt de competenţa Comisiei de Soluţionare a 
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Disputelor (CSD) şi Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie. Prin urmare, în 
mod expres şi mutual părţile au convenit asupra inserării clauzei compromisorii în contractul lor, 
fapt care în mod obligatoriu antrenează necompetenţa materială a instanţei de drept comun în 
soluţionarea litigiului, unica instanţă competentă fiind cea arbitrală. 

Norma din art.550 NCPC apare ca derogatorie de la dreptul comun numai în ceea ce priveşte 
competenţa de atribuţiune sau materială a instanţei, deoarece aceasta este cea în care criteriul de 
stabilire a competenţei este valoarea obiectului. Ea nu este însă imperativă, respectiv soluţionarea 
cererilor vizate de ea nu este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti şi, în principiu, ele 
pot fi soluţionate pe calea arbitrajului. Aceasta întrucât, potrivit art.550 Cod procedură civilă, în caz 
de îndoială, clauza compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor neînţelegerilor care 
derivă din contractul sau din raportul juridic la care se referă, deci nu procedura este elementul 
esenţial pentru instituirea unei competenţe generale exclusive a instanţelor judecătoreşti ci obiectul 
litigiului. Or, cererile formulate în procedura somaţiei de plată nu au un obiect şi o cauză diferite de 
acţiunea în pretenţii de drept comun (în cazul în speţă dobânzi), în care clauza compromisorie este 
indiscutabil admisibilă, ci doar sunt soluţionate după procedura specială prevăzută de art.1019 
NCPC, care prevede chiar posibilitatea realizării unei tranzacţii în cadrul acestei proceduri. Rezultă, 
deci, că, în cazul în care între părţi există o clauză compromisorie, competenţa de soluţionare a 
cererii revine instanţei arbitrale, conform art.550 Cod procedură civilă, iar cererea în somaţie de 
plată adresată instanţei în acest caz este inadmisibilă. 

Concluzionând, instanţa a reţinut că acest litigiu, în prezenţa clauzei compromisorii, este de 
competenţa instanţei arbitrale, cu atât mai mult cu cât prin convenţia arbitrală nu au fost vizate doar 
anumite litigii ce se vor naşte din contractul părţilor, ci „litigiile de orice fel decurgând din 
executarea prezentului contract”.  

Instanţa a reţinut incidenţa art.553 Cod procedură civilă care prevede că „încheierea 
convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instanţelor 
judecătoreşti”. 

Contrar susţinerilor creditoarei, s-a apreciat că procedura ordonanţei de plată poate fi 
soluţionată şi de către organul arbitral, deoarece această procedură priveşte tot fondul litigiului, chiar 
dacă are un caracter special, întrucât atrage pronunţarea unei hotărâri (ordonanţe) care, rămasă 
definitivă, rezolvă cu caracter executoriu litigiul patrimonial pe fondul acestuia, anume creditorul 
obţine cu caracter definitiv şi executoriu ceea ce ar fi obţinut şi dacă ar fi introdus acţiune pe dreptul 
comun. În cauză, nu este ipoteza a două proceduri speciale incompatibile, arbitrajul nefiind 
reglementat ca o procedură specială, ci ca o jurisdicţie specială legală. Însuşi legiuitorul a stabilit în 
ce situaţii procedurile speciale sunt sau nu aplicabile arbitrajului: - procedurile de la Titlurile I, II, 
III, V nu sunt compatibile cu jurisdicţia arbitrajului (art.542 alin. 1 NCPC); - procedura de la Titlul 
X (art.1025 alin. 3 lit. h NCPC); - procedurile de la Titlul IV (art.585 NCPC) stabilesc o prorogare 
legală dinspre organul arbitral spre o anume instanţă competentă, în cazul litigiilor fără elemente de 
extraneitate. Aşadar, a se susţine că procedurile speciale sunt excluse din soluţionarea organelor 
arbitrate (cu atât mai mult cele instituţionalizate), fără argumente juridice, nu se poate accepta, legea 
reglementând clar aplicabilitatea şi excepţiile de la acestea în cazul arbitrajului.  

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă 
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa la data de sub nr. de dosar 
arbitral 5/2015. 

2. Prin Hotărârea arbitrală nr.8/13.05.2015, Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim 
de pe lângă C.C.I.N.A. Constanţa a admis excepţia de necompetenţă a Tribunalului Arbitral în 
soluţionarea acţiunii având ca obiect ordonanţă de plată întemeiată pe dispoziţiile art.1013-1024 Cod 
procedură civilă, invocată de reclamantă şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
baza art.579 alin.(3) Cod procedură civilă. 
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Constatând ivit conflictul negativ de competenţă între Curtea de Arbitraj Comercial şi 
Maritim de lângă CCINA Constanţa şi Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, a înaintat cauza, spre soluţionarea conflictului negativ de 
competenţă, către Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal. 

Pentru a dispune astfel, tribunalul arbitral, constituit conform voinţei părţilor şi Regulilor de 
procedură arbitrală, a reţinut referitor la excepţia de necompetenţă a Tribunalului Arbitral, că 
reclamanta a invocat următoarele argumente: 

a) clauzele compromisorii sunt inoperante, întrucât disputa relativă la plata sumei de 
587.513,05 lei, reprezentând dobânzi de întârziere, nu a fost supusă de către reclamanta [...] spre 
soluţionare Comisiei de Soluţionare a Disputelor, respectiva soluţie dând drept reclamantei - potrivit 
contractului dintre părţi - de a recurge ulterior la procedura arbitrală; 

b) în privinţa contractelor de achiziţie publică jurisdicţia statală constituie regula, în vreme 
ce jurisdicţia arbitrală reprezintă excepţia; 

c) Tribunalul Arbitral nu este competent să soluţioneze litigiul ce are ca obiect emiterea unei 
ordonanţe de plată. 
          Referitor la primele două critici, tribunalul arbitral le-a considerat neîntemeiate, considerând 
că, în speţă, clauza compromisorie este valabilă, iar art.2881 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică reglementează posibilitatea părţilor de a conveni ca litigiile în 
legătură cu executarea contractelor reglementate de acest act normativ să fie soluţionate prin 
arbitraj, prin excepţie de la competenţa exclusivă a instanţei de contencios administrativ. 

În ceea ce priveşte nearbitrabilitatea litigiului având ca obiect ordonanţă de plată întemeiată 
pe dispoziţiile art.1013-1024 Cod procedură civilă, Tribunalul Arbitral a reţinut, din interpretarea 
art.542 Cod procedură civilă şi a art.3 alin.(1) şi (2) din Regulile de procedură arbitrală că sunt, în 
principiu, arbitrabile drepturile asupra cărora părţile au libertatea de a dispune, fiind excluse: (a) 
materiile care vizează în mod direct ordinea publică (b) litigiile relative la starea civilă şi capacitatea 
persoanelor (filiaţie, căsătorie, divorţ, numele persoanei, naţionalitate şi cetăţenie ş.a.); (c) drepturile 
cu caracter extrapatrimonial în general; (d) materiile excluse în mod expres prin lege (procedura cu 
privire la cererile de valoare redusă reglementată de Titlul X Cod procedură civilă, insolvenţă, 
concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane 
juridice sau alte proceduri asemănătoare, s.a.). 

S-a reţinut că în prezenta cauză ne aflăm în prezenţa unei clauze compromisorii valide şi 
operante, prin care părţile litigante au convenit să defere instanţei arbitrale, spre competentă 
soluţionare, toate litigiile rezultate din Acordul Contractual nr. 3973/01.02.2013, inclusiv cele ce 
derivă din neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată asumate. 

Astfel, în principiu Tribunalul Arbitral, ca instanţă competentă pentru judecarea fondului 
cauzei, apare ca fiind instanţa competentă, potrivit dispoziţiilor art.1014 Cod procedură civilă, să 
soluţioneze cererea reclamantei [...], formulată în procedura ordonanţei de plată, cerere care, de 
altfel, nu are un obiect sau o cauză diferită de acţiunea în pretenţii. 

Cu toate acestea, a apreciat Tribunalul Arbitral, procedura specială a arbitrajului nu este 
compatibilă cu procedura specială a ordonanţei de plată din prisma dispoziţiilor art.1023 alin.(4), 
care prevăd că împotriva ordonanţei de plată se formulează cerere în anulare soluţionată de către 
instanţa care a pronunţat ordonanţa de plată, în complet format din 2 judecători. 

În ceea ce priveşte eficacitatea clauzei compromisorii inserate în Acordul Contractual nr. 
3973/01.02.2013, Tribunalul Arbitral a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.552 Cod procedură civilă, 
potrivit cărora încheierea procedurii arbitrale cu sau fără pronunţarea unei hotărâri asupra fondului 
cauzei nu aduce atingere eficacităţii convenţiei arbitrale, sub forma clauzei compromisorii. Aceasta 
va rămâne valabilă şi va servi drept temei pentru orice nouă procedură arbitrală care ar fi declanşată 
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în temeiul acesteia pentru soluţionarea oricărui litigiu apărut între părţi derivând din contractul 
principal. 
        Analizând cauza sub aspectul competenţei generale de soluţionare a cauzei, Curtea 
constată, pe de o parte, existenţa clauzei compromisorii în contractul încheiat între părţi, clauză care 
potrivit art.553 Cod procedură civilă exclude, de principiu, competenţa instanţelor judecătoreşti 
pentru litigiul ce face obiectul ei, iar pe de altă parte faptul că cererea dedusă judecăţii este 
întemeiată pe o procedură specială, aceea a ordonanţei de plată, reglementată de Titlul IX din Codul 
de procedură civilă (art.1013 – 1024 Cod procedură civilă), situaţie în care se pune problema 
stabilirii compatibilităţii acestei proceduri speciale cu jurisdicţia alternativă cu caracter privat a 
arbitrajului. 
         În doctrină şi practică au fost exprimate diferite opinii cu privire la posibilitatea de aplicare a 
dispoziţiilor OG nr.5/2001 şi ale OUG nr.119/2007 în faţa instanţelor private, argumentele fiind 
perfect valabile şi pentru procedura ordonanţei de plată reglementată de dispoziţiile noului cod de 
procedură civilă, iar concluzia autorilor a fost aceea că procedurile rapide şi speciale pentru 
recuperarea creanţelor nu pot fi utilizate în cadrul arbitrajului ad-hoc sau instituţionalizat, decât dacă 
ar avea loc o modificare a legislaţiei în acest sens, modificare care să dea satisfacţie principiului 
libertăţii contractuale de a supune orice fel de litigii patrimoniale şi care pot face obiectul unor 
tranzacţii jurisdicţiei private a arbitrajului. 
         Prin urmare, în lipsa unor dispoziţii legale exprese, procedura specială a ordonanţei de plată nu 
poate fi utilizată în faţa unei instanţe arbitrale, fiind de competenţa exclusivă a instanţei de judecată, 
astfel cum se prevede la art.1.015 Cod procedură civilă. 
        Mai mult, însăşi procedura de judecată a ordonanţei de plată, durata procedurii, precum şi calea 
de atac reglementată de art.1.023 Cod procedură civilă contravin regulilor privind sesizarea 
tribunalului arbitral, judecata arbitrală şi contestarea hotărârilor arbitrale. 
         În acest sens, Curtea constată că definitoriu pentru a decide în favoarea incompatibilităţii între 
procedura ordonanţei de plată şi jurisdicţia arbitrajului este faptul că împotriva ordonanţei de plată 
se poate formula cerere în anulare, pentru motivele expres prevăzute de art.1.023 alin.3 Cod 
procedură civilă (nerespectarea cerinţelor prevăzute de prezentul titlu pentru emiterea ordonanţei de 
plată, precum şi cauze de stingere a obligaţiei, ulterioare emiterii ordonanţei de plată) cerere care se 
soluţionează conform art.1.023 alin.4 Cod procedură civilă de către „instanţa care a pronunţat 
ordonanţa de plată, în complet format din 2 judecători”, în timp ce hotărârea arbitrală poate fi 
desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru motivele strict şi limitativ enumerate la art.608 Cod 
procedură civilă, instanţa competentă fiind, potrivit art.610, curtea de apel în circumscripţia căreia a 
avut loc arbitrajul. 
         Ori, acceptând că tribunalul arbitral ar putea să aplice procedura specială a ordonanţei de plată, 
în temeiul clauzei compromisorii, s-ar ajunge la situaţia în care ordonanţa dată să fie susceptibilă de 
anulare doar în condiţiile art.1.023 Cod procedură civilă, contrar normelor instituite de art.608 şi 
urm. din Codul de procedură civilă. 
         Faţă de cele expuse, Curtea constată că, în cauză, competenţa generală aparţine instanţelor de 
judecată, respectiv Tribunalului Constanţa, care s-a dezinvestit de soluţionarea cauzei printr-o 
hotărâre de declinare a competenţei. 
         Se observă că instanţa competentă să soluţioneze cererea în anulare a admis această cale de 
atac şi, în rejudecarea fondului cererii de emitere a ordonanţei de plată, a înţeles să admită excepţia 
de necompetenţă materială şi să decline soluţionarea cauzei în favoarea Curţii de Arbitraj Comercial 
şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.  
         Având în vedere că, deopotrivă, Tribunalul Arbitral şi-a declinat competenţa în favoarea 
Tribunalului Constanţa, în cauză sunt îndeplinite condiţiile conflictului negativ de competenţă 
prevăzute de art.133 pct.2 Cod procedură civilă, situaţie ce impune soluţionarea conflictului în 
sensul celor mai sus arătate. 
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5. Procedura insolvenței. Contestație privind măsura lichidatorului judiciar de 
a refuza înscrierea în tabelul creanțelor debitoarei în insolvență a creanței pretinse 
de aceasta. Citarea persoanelor interesate. Buna-credință a creditoarei. 

 
     Decizia civilă nr. 253/01.07.2015 

 
  În conformitate cu art.21 alin.2 și art.7 alin.2 din Legea nr.85/2006, în mod legal judecătorul sindic 
a dispus citarea în cauză doar a persoanelor interesate, respectiv a contestatorilor şi a lichidatorului 
judiciar a cărui măsură a fost contestată, nefiind necesară citarea celorlalţi creditori. 

Pe fond, prin Sentinţa civilă nr.1310/14.04.2014 pronunţată în dosarul nr.3408/118/2014 al 
Tribunalului Constanţa, irevocabilă, a fost admisă acţiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de 
administratorul judiciar şi s-a dispus anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 
1259/11.06.2009. Deoarece imobilul nu se mai afla în proprietatea pârâtei, fiind înstrăinat anterior, instanţa 
a dispus obligarea acesteia să restituie averii debitoarei SC [...] SRL suma de 259.456,30 lei fără TVA - 
echivalentul a 61.809,16 euro. 

Contestatoarea a îndeplinit obligaţia de plată, însă lichidatorul judiciar, după ce i-a solicitat 
depunerea unei cereri de declarare a creanţei, i-a respins cererea pe considerentul că ar fi fost de rea 
credinţă în cursul soluţionării acţiunii în anulare. 
 Dispoziţiile art.83 din Legea 85/2006 referă clar la buna sau reaua credinţă de la momentul 
efectuării transferului, ceea ce în speţă s-a realizat în cadrul litigiului ce a avut ca obiect anularea 
transferului patrimonial - dosar nr.3408/118/2011 - soluţionat prin Sentinţa civilă nr.1310/14.04.2014 a 
Tribunalului Constanţa, devenită irevocabilă la data de 17.12.2014.  
 În considerentele acestei hotărâri s-a menţionat expres că nu poate fi reţinută reaua credinţă a 
terţului dobânditor, în speţă a contestatoarei din prezenta cauză, iar o reluare a judecăţii cu privire la acest 
aspect ar însemna o încălcare a efectului puterii de lucru judecat de care se bucură hotărârea irevocabilă de 
anulare a transferurilor frauduloase.  
 

Art. art.7 alin.2 și art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006 
Art.83 din Legea 85/2006 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a civilă la data de 
04.03.2015 sub nr. 10036/118/2009/a12, creditoarea [...] a formulat contestaţie împotriva măsurii 
lichidatorului judiciar [...] de neînscriere la masa credală a debitoarei [...] SRL cu creanţa de 
259.456,30 lei reprezentând suma restituită averii debitoarei conform Sentinţei civile 
nr.1310/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.3408/118/2011. 
 În motivarea acţiunii s-a arătat că în urma admiterii acţiunii în anularea actelor frauduloase 
ce a făcut obiectul dosarului 3408/118/2011 al Tribunalului Constanţa, reclamanta din prezenta 
cauză a fost obligată la restituirea sumei de 259.456,30 lei averii debitoarei SC [...] SRL. Prin 
sentinţă s-a reţinut expres că [...] nu a participat la fraudă în calitate de terţ dobânditor. După 
rămânerea irevocabilă a sentinţei, [...] a achitat suma de 259.456,30 lei în contul unic al debitoarei la 
data de 29.12.2014. Deşi lichidatorul judiciar a comunicat iniţial că după efectuarea plăţii creanţa va 
fi înscrisă din oficiu în tabelul definitiv, ulterior a solicitat reclamantei să formuleze cerere de 
înscriere a creanţei iar în final i-a respins această cerere pe considerentul că reclamanta a dovedit 
intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului pe parcursul derulării procesului. 
Arată reclamanta creditoare că măsura lichidatorului judiciar este nelegală, că acesta trebuia să 
înscrie creanţa din oficiu cf art. 83 al 2 din Legea nr.85/2006, că reaua-credinţă a terţului trebuie 
apreciată de judecătorul sindic şi raportat la momentul încheierii actului fraudulos şi nu de 
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lichidatorul judiciar prin raportare la atitudinea din cursul procesului. În drept au fost invocate 
dispoziţiile art. 83 alin 2, art. 25, art. 21 al 2, art. 73 al 1 din Legea 85/2006. 

Intimatul [...] - lichidator judiciar al SC [...] SRL, prin concluzii scrise, a solicitat respingerea 
contestaţiei, susţinând că [...] a fost de rea-credinţă în tot cursul procesului de anulare a actului 
fraudulos, că a încercat să ducă în eroare expertul judiciar cu privire la locul situării terasei, că 
martorii propuşi au fost mincinoşi, că a invocat excepţia inadmisibilităţii la ultimul termen de 
judecată cu scopul de a tergiversa soluţionarea procesului.  
 Prin Sentinţa civilă nr.940/06.04.2015, Tribunalul Constanţa a admis contestaţia şi a 
dispus înscrierea creditoarei [...] în tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL cu o 
creanţă în cuantum de 259.456,30 lei la ordinea de prioritate prevăzută de art. 123 pct. 8 Legea 
85/2006.  

Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele: 
 Prin Sentinţa civilă nr.254/com/19.01.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
10036/118/2009 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC [...] SRL, iar 
prin Sentinţa civilă nr. 2808/ com/06.05.2010 s-a dispus intrarea în faliment fiind numit 
administrator/lichidator judiciar practicianul în insolvenţă Cabinet Individual De Insolvenţă [...]. 
Ulterior lichidatorul judiciar a fost înlocuit la cererea creditorului majoritar. 

În cauză a fost formulată de administratorul judiciar în contradictoriu cu pârâta [...] acţiune 
în anularea actului fraudulos reprezentat de contractul de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.1259/11.06.2009 la BNP [...].  

Prin Sentinţa civilă nr.1310/14.04.2014 pronunţată în dosar nr.3408/118/ 2011 al 
Tribunalului Constanţa a fost admisă acţiunea astfel cum a fost precizată şi s-a dispus anularea 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1259/ 11.06.2009 la BNP [...]. Deoarece 
imobilul nu se mai afla în proprietatea pârâtei [...] fiind înstrăinat anterior, instanţa a dispus 
obligarea acesteia să restituie averii debitoarei SC [...] SRL suma de 259.456,30 lei fără TVA 
echivalentul a 61.809,16 euro. 
 Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului. 

Aşadar, a constatat lichidatorul judiciar, instanţa nu a reţinut reaua credinţă a pârâtei [...] 
la încheierea actului a cărui anulare s-a solicitat. 

Ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii de anulare a actului, lichidatorul judiciar [...] a 
trimis reclamantei o somaţie prin care îi aduce la cunoştinţă să îşi îndeplinească obligaţia de plată şi 
că “ulterior efectuării plăţii cf art. 83 alin 2 din legea 85/2006 veţi avea împotriva debitorului o 
creanţă de aceeaşi valoare, care va fi înscrisă din oficiu în tabelul definitiv al creanţelor”. 

[...] şi-a îndeplinit obligaţia de plată dar lichidatorul judiciar nu a înscris-o în tabel, în primă 
instanţă i-a solicitat să formuleze cerere de declarare a creanţei deoarece „menţiunea în acest sens – 
a înscrierii din oficiu - cuprinsă în somaţia transmisă anterior cuprinde o regretabilă eroare” iar în 
final cererea de înscriere în tabel a respins-o pe considerentul că [...] ar fi fost de rea credinţă în 
cursul soluţionării acţiunii în anulare. 

Instanţa a reţinut caracterul nelegal al refuzului lichidatorului judiciar în înscrierea creanţei, 
reţinând că, potrivit art.83 din Legea nr.85/2006, buna credinţă a creditoarei trebuie apreciată la 
momentul încheierii actului fraudulos şi nu în cursul procesului, iar aprecierea o face judecătorul 
sindic cu ocazia soluţionării acţiunii în anularea actului fraudulos, şi nu lichidatorul judiciar. 

Iar instanţa a menţionat expres în hotărârea de anulare a actului fraudulos că nu poate fi 
reţinută reaua credinţă a terţului dobânditor în speţă a reclamantei din prezenta cauză.  

În concluzie, s-a reţinut de instanţă că în cauză sunt îndeplinite cerinţele art. 83 din Legea 
nr.85/2006 iar reclamanta contestatoare din prezenta cauză trebuie înscrisă în tabelul definitiv al 
obligaţiilor debitoarei cu o creanţă în cuantum de 259.456,30 lei la ordinea de prioritate prevăzută de 
art. 123 pct. 8 L 85/2006.  
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 Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs creditorii Asociaţia de Proprietari 
[...], [...] şi intimata [...] - lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, care au criticat soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Recursul creditorilor Asociaţia de Proprietari [...] şi [...] 
Recurenţii creditori au invocat ca motive de nelegalitate şi netemeincie ale hotărârii recurate: 
1) Se impune anularea sentinţei recurate, deoarece a fost pronunţată cu nerespectarea 

dispoziţiilor art. 75 alin. 2 din Legea 85/2006. 
Contestaţia formulata de [...] are ca obiect înscrierea creanţei sale in tabelul definitiv al 

creanţelor si nicidecum in tabelul preliminar, astfel cum in mod eronat a invocat temeiul de drept si 
in conformitate cu art. 75 alin. 2 din Legea 85/2006 " judecarea contestaţiei se va face de judecătorul 
sindic, după citarea (...) membrilor comitetului creditorilor". 

Deoarece judecătorul sindic a soluţionat contestaţia fără citarea membrilor comitetului 
creditorilor si fără să dea cuvântul pe fond lui [...], membru al comitetului creditorilor, care era 
prezent in sala de şedinţă la data soluţionării contestaţiei, consideră ca sentinţa este nulă, in temeiul 
art. 105 raportat la art. 85 din Codul de procedura civila, care prevede ca judecătorul nu poate hotărî 
asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor. 

2). Pe fondul cauzei, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.  
Susţin recurenţii că, în speţă, chiar dacă suma de 259.456,30 lei a fost transferată în contul 

debitorului la data de 29.12.2014, nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.83 alin.(2) din Legea 
85/2006, deoarece contestatoarea [...] a dovedit în mod constant intenţia a-i împiedica, întârzia ori 
înşela pe creditorii debitorului pe parcursul derulării procesului; nici buna credinţă a contestatoarei 
nu poate fi invocată, deoarece se poate observa cu uşurinţă din înscrisurile existente la dosar 
complicitatea existentă între aceasta şi fostul asociat şi administrator al debitoarei [...]. 

În acest sens învederează că prin Contractul de vânzare-cumpărare nr…./ 11.06.2009, 
încheiat cu mai puţin de o lună înainte de cesiunea totală a părţilor sociale către actualii asociaţi, 
debitoarea [...] SRL reprezentată de [...] a vândut terasa 2 la un preţ derizoriu către [...]. Ulterior, 
prin Sentinţa civilă nr. 1310/14.04.2014, Tribunalul Constanţa a anulat tranzacţia şi a obligat-o pe 
contestatoare să restituie averii debitoarei suma de 259.456,30 lei. Este de menţionat că în aceeaşi zi, 
[...] SRL reprezentată de [...] a vândut şi celelalte două apartamente (nr. … şi nr. …) către părinţii 
săi, contestatori în dosarul nr. 10036/118/2009/a3. 

 Prin Contractul de vânzare-cumpărare nr.2070/04.11.2010, încheiat după numai două zile 
după ce lichidatorul judiciar a solicitat anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru 
apartamentele … şi …, în dosarul nr.15051/118/2010, contestatoarea [...] reprezentată de [...] a 
vândut terasa 2 la un preţ derizoriu, mai mic decât cel cu care o cumpărase anterior, către [...], iar in 
timpul procedurii [...] a vândut terasa 2 la un preţ derizoriu către [...], care este sora doamnei [...]. 

Recurenţii subliniază că terasa 1 si 2 nu sunt terase aşa cum scrie in actele de vânzare, ci 
apartamente aşa cum rezultă din expertiza făcută in cauza de faţă si care este in dosar. 

 Mai mult, [...] este asociatul si administratorul societăţii [...] SRL, societate care împreună 
cu [...] SRL, ai căror administratori erau [...] si [...], au construit şi deţinut în coproprietate imobilul 
din care fac parte terasa 1 si 2, dar care au construit fără autorizaţie 2 etaje care constituie obiectul 
litigiului, respectiv etajul 5 ocupat de familia [...] si etajul 6 cele 2 terase (care de fapt sunt 
apartamente) respectiv Terasa 1 ocupată de [...] si terasa 2 care este ocupată de [...] - sora doamnei 
[...]. Ambele societăţi au fost înstrăinate fraudulos de administratorii sus-amintiţi, imediat după ce 
au înstrăinat fraudulos apartamentele in cauză. Instanţa a constatat înstrăinarea frauduloasă a 
apartamentelor de către [...] SRL prin cei doi administratori [...] si [...], şi i-a obligat să le restituie, 
iar [...] (care a comis mai multe fraude) a fost obligat irevocabil de Curtea de Apel Bucureşti, în 
baza art. 138, la acoperirea pasivului în cuantum de 1.130.000 RON către Asociaţia de proprietari 
[...] si ceilalţi creditori. 
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Se mai susţine că pe parcursul judecării cererii de anulare, în dosarul 3408/118/2011, 
contestatoarea [...] a încercat să inducă în eroare expertul judiciar şi implicit judecătorul sindic şi 
lichidatorul judiciar, asigurând accesul expertului în terasa nr.1 în loc de terasa nr.2, cu scopul de a 
falsifica rezultatul expertizei (terasa 1 este în stadiu de construire „la roşu", iar terasa 2 este finisată 
complet şl locuită de chiriaşi, iar prin întâmpinarea depusă la dosar [...] invoca stadiul „la roşu" 
drept motiv pentru preţul derizoriu). Acest aspect l-a sesizat şi expertul judiciar [...], în raportul de 
expertiză din data de 26.11.2012, pag. 2: „La inspecţia din data de 29.02.2012, ora 11,00 la 
imobilul in litigiu au fost prezente din partea pârâtului d-na [...] care nu avea cunoştinţă de litigiu 
si nici nu a putut oferi explicaţii asupra apartamentului ce face obiectul expertizei. Astfel, a fost 
inspectat apartamentul indicat de pârât dar după o analiză amănunţită a documentaţiei cadastrale 
prezentată de către reclamant, s-a sesizat o neconcordanţă pe care a fost expusă instanţei si s-a 
dispus reluarea constatărilor. A fost reluată procedura de convocare, dar a fost prezent doar 
reclamantul, imobilul nu a putut fi inspectat, efectuând fotografii doar din exterior. În aceste 
condiţii s-a efectuat lucrarea, fără ca imobilul să fie inspectat la interior." 

Consideră recurenţii că acest demers fraudulos nu ar fi fost posibil fără conivenţa 
proprietarului terasei 1, [...], acelaşi care a cumpărat terasa 2 de la [...] la un preţ derizoriu, mai mic 
decât care afirma că ar fi dat contestatoarea. 

Aceleaşi aspecte au fost evidenţiate şi de către lichidatorul judiciar în raportul de activitate 
nr. 120/23.11.2012, în cuprinsul căruia lichidatorul judiciar a menţionat faptul că „pârâta [...] a 
permis accesul expertului desemnat de instanţă în interiorul terasei nr.1, în loc de terasa nr. 2, cu 
scopul de a falsifica rezultatul expertizei (terasa 1 este în stadiu de construire „la roşu", iar terasa 2 
este finisată complet şi locuită de chiriaşi), în sensul prezentării ca adevărată a unei situaţii 
neadevărate, prin folosirea de calităţi mincinoase, în scopul de a obţine pentru sine un avantaj ca 
urmare a alterării concluziilor raportului de expertiză, în raport de situaţia reală, faptă care s-ar putea 
încadra cu uşurinţă în tiparul tentativei la infracţiunea de înşelăciune, prevăzută şi pedepsită de art. 
215 alin. 2 şi art. 222 Cod penal." 

Susţin recurenţii că în concordanţă cu intenţia pârâtei de a induce în eroare instanţa, expertul 
şi lichidatorul sunt şi declaraţiile mincinoase ale martorilor propuşi de [...], audiaţi în dosarul 
3408/118/2011, ambii precizând că terasa nr.2 se află pe partea dreaptă a scării, fapt contrazis de 
schiţa cadastrală şi adeverinţa emisă de Asociaţia de proprietari, terasa nr.2 situându-se pe stânga. 

La ultimul termen de judecată din faza de fond a procesului în dosarul 3408/118/2011, pârâta 
[...] a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii dedusă din lipsa coparticipării procesual pasive 
obligatorii, iar în susţinerea excepţiei a invocat că era căsătorită la momentul dobândirii imobilului 
şi că soţul său nu a fost chemat în judecată în calitate de pârât. Instanţa a reţinut în considerentele 
hotărârii că „excepţia inadmisibilităţii nu a fost invocată în vederea protejării intereselor soţului al 
cărui nume nu a fost indicat, ci doar în scopul paralizării demersului judiciar al reclamantului care a 
învestit instanţa cu o acţiune în anularea actului fraudulos de altfel întemeiată”. 

După ce Tribunalul Constanţa, prin Sentinţele civile nr. 1310/14.04.2014 (dosar 
3408/118/2011) şi nr.1309/14.04.2014 (dosar 15051/118/2010), a obligat contestatorii [...] şi soţii 
[...] la restituirea sumelor de 259.456,30 lei, respectiv 370.368 lei, la data de 29.12.2014 aceştia au 
depus sumele în numerar, în acelaşi timp, la aceeaşi bancă şi prin acelaşi împuternicit, în total suma 
de 629.800 lei; fiind astfel evidentă, în opinia recurenţilor creditori, coordonarea din umbră 
exercitată de fostul administrator [...] şi care nu ar fi fost posibilă fără conivenţa cu contestatoarea 
[...]. 

În aceste circumstanţe, contestaţia împotriva refuzului de înscriere în tabelul definitiv a 
creanţei în cuantum de 650.195,22 lei, apare ca fiind total neîntemeiată şi trebuie să fie respinsă ca 
atare, iar argumentele contestatarei sunt in afara legii si constituie încercări făcute cu rea credinţă, cu 
scopul de a induce instanţa in eroare, inclusiv ameninţarea lichidatorului judiciar cu plângere penală. 
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Pentru considerentele expuse, solicită admiterea recursului, anularea sentinţei pronunţate si 
reţinerea cauzei pentru soluţionare, prin respingerea contestaţiei. 

Recursul intimatei [...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, 
Intimata lichidator judiciar al debitoarei a criticat aceeaşi hotărâre, sub următoarele aspecte: 
1) Judecătorul sindic nu şi-a exercitat rolul activ, conform art. 129 alin. (4) Cod de procedură 

civilă (art. 22 NCPC) şi nu a indicat temeiul de drept care a stat la baza admiterii contestaţiei, ceea 
ce echivalează cu lipsa motivării.  

În acest sens arată că potrivit art. 129 alin. (4) Cod de procedură civilă (art. 22 NCPC), cu 
privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le 
ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice 
împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în contestaţie sau întâmpinare, în 
scopul stabilirii adevărului. 

Judecătorul sindic a reţinut în considerentele sentinţei recurate că instanţa a menţionat în 
hotărârea de anulare a actului fraudulos că nu poate fi reţinută reaua credinţă a terţului dobânditor şi 
faptul că buna credinţă a creditoarei trebuie apreciată la momentul încheierii actului fraudulos şi nu 
în cursul procesului, iar aprecierea o face judecătorul sindic cu ocazia soluţionării acţiunii în 
anularea actului fraudulos şi nu lichidatorul judiciar. 

Însă acest raţionament al judecătorului sindic are în vedere susţinerile părţilor dintr-o altă 
cauză obiectul fiind unul diferit faţă de cel al prezentei cauze, în care probatoriul administrat este 
insuficient pentru a motiva hotărârea dată. 

2) Judecătorul sindic trebuia să analizeze elementele de fapt invocate de lichidatorul judiciar 
prin întâmpinarea formulată împotriva contestaţiei, dovedite prin probele administrate, care relevă 
pe deplin lipsa caracterului cert al creanţei solicitate de contestatori. 

O interpretare diferită a elementelor de, urmată de admiterea creanţei şi înscrierea acesteia în 
tabelul definitiv, ar goli de conţinut prevederile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, care permit 
doar terţului dobânditor de bună credinţă să-şi recupereze suma de bani pe care instanţa l-a obligat 
să o transfere în contul de lichidare. 

În cazul de faţă, chiar dacă suma de 259.456,30 lei a fost transferată în contul debitorului la 
data de 29.12.2014, susţine recurentul, nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.83 alin. (2) din 
Legea 85/2006, deoarece contestatoarea a dovedit în mod constant intenţia a-i împiedica, întârzia ori 
înşela pe creditorii debitorului, chiar si pe parcursul derulării procesului şi nici buna-credinţă nu 
poate fi invocată, deoarece se poate observa din înscrisurile existente la dosar complicitatea 
existentă între aceasta şi fostul asociat şi administrator al debitoarei [...]. 

În acest sens, recurentul prezintă situaţia de fapt, arătând că prin Contractul de vânzare-
cumpărare nr. 1259/11.06.2009, încheiat cu mai puţin de o lună înainte de cesiunea totală a părţilor 
sociale către actualii, debitoarea [...] SRL reprezentată de [...] a vândut terasa 2 la un preţ derizoriu 
către [...]. Ulterior, prin Sentinţa civilă nr. 1310/14.04.2014, Tribunalul Constanţa a anulat tranzacţia 
şi a obligat-o pe contestatoare să restituie averii debitoarei suma de 259.456,30 lei. Este de 
menţionat că în aceeaşi zi, [...] SRL reprezentată de [...] a vândut şi celelalte două apartamente (nr. 9 
şi nr. 11) către părinţii săi, contestatori în dosarul nr. 10036/1 18/2009/al3. 

Prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2070/04.11.2010, încheiat după numai două zile 
după ce lichidatorul judiciar a solicitat anularea contractelor de vânzare-cumpărare pentru 
apartamentele 9 şi 11, în dosarul nr. 15051/118/2010, contestatoarea [...] reprezentată de [...] a 
vândut terasa 2 la un preţ derizoriu, mai mic decât cel cu care o cumpărase anterior, către [...] - 
asociatul societăţii [...] SRL, societate care a construit şi a deţinut în coproprietate imobilul din care 
face parte şi terasa 2, împreună cu debitoarea [...] SRL. 

Pe parcursul judecării cererii de anulare, în dosarul nr.3408/118/2011, contestatoarea a 
încercat să inducă în eroare expertul judiciar, asigurând accesul expertului în terasa nr.1, în loc de 
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terasa nr.2, cu scopul de a falsifica rezultatul expertizei; acest aspect l-a sesizat şi expertul judiciar 
[...], în raportul de expertiză din data de 26.11.2012. 

În concordantă cu intenţia pârâtei de a induce în eroare instanţa sunt şi declaraţiile 
mincinoase ale martorilor propuşi de [...], audiaţi în dosarul nr.3408/118/2011, ambii precizând că 
terasa nr. 2 se află pe partea dreaptă a scării, fapt contrazis de schiţa cadastrală şi adeverinţa emisă 
de Asociaţia de proprietari, terasa nr. 2 situându-se de fapt pe partea stângă 

Mai arată că la ultimul termen de judecată din faza de fond pârâta [...] a invocat excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii dedusă din lipsa coparticipării procesual pasive obligatorii, excepţie ce a 
fost respinsă în mod corect de instanţa de fond, ce a reţinut că excepţia inadmisibilităţii nu a fost 
invocată în vederea protejării intereselor soţului al cărui nume nu a fost indicat, ci doar în scopul 
paralizării demersului judiciar al reclamantului care a învestit instanţa cu o acţiune în anularea 
actului fraudulos de altfel întemeiată. 

Intimata contestatoare, prin concluzii scrise depuse în termenul de amânare al pronunţării, a 
solicitat respingerea recursurilor ca nefondate. 

Recurenţii, prin Concluzii scrise, au reiterat motivele de admitere a căii de atac promovate. 
Examinând recursurile prin prisma criticilor aduse hotărârii de către recurenţi, dar şi 

potrivit art.3041 din v. Cod de procedură civilă, Curtea constată că sunt nefondate, din 
următoarele considerente: 
 Contestaţia formulată de reclamanta [...] vizează măsura lichidatorului judiciar [...] de a 
refuza înscrierea în tabelul creanţelor debitoarei în insolvenţă [...] SRL a creanţei pretinse de aceasta 
în valoare de 259.456,30 lei reprezentând suma restituită averii debitoarei conform sentinţei civile 
nr.1310/14.04.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar ul nr.3408/118/2011. 
 Potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Debitorul persoană fizică, administratorul 
special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană 
interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”, iar în 
temeiul art.7 alin.2, „În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în 
calitate de părţi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare 
judecătorului-sindic, în condiţii de contradictorialitate.” 
  Faţă de dispoziţiile citate, Curtea constată că în mod legal judecătorul sindic a dispus citarea 
în cauză doar a persoanelor interesate, respectiv a contestatorilor şi a lichidatorului judiciar a cărui 
măsură a fost contestată, nefiind necesară citarea celorlalţi creditori. 

Pe fond, se reţine că prin Sentinţa civilă nr.1310/14.04.2014 pronunţată în dosarul 
nr.3408/118/2014 al Tribunalului Constanţa, irevocabilă, a fost admisă acţiunea, astfel cum a fost 
precizată, formulată de administratorul judiciar şi s-a dispus anularea contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 1259/ 11.06.2009 la BNP [...]. Deoarece imobilul nu se mai afla în 
proprietatea pârâtei [...] fiind înstrăinat anterior, instanţa a dispus obligarea acesteia să restituie 
averii debitoarei SC [...] SRL suma de 259.456,30 lei fără TVA echivalentul a 61.809,16 euro. 

Contestatoarea [...] a îndeplinit obligaţia de plată însă lichidatorul judiciar, după ce i-a 
solicitat depunerea unei cereri de declarare a creanţei, i-a respins cererea pe considerentul că ar fi 
fost de rea credinţă în cursul soluţionării acţiunii în anulare. 

Potrivit dispoziţiilor art.83 din Legea 85/2006: 
„(1) Terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui să 

restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la 
data transferului efectuat de către debitor, stabilită prin expertiză efectuată în condiţiile legii. 

(2) Terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese 
transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanţă de aceeaşi valoare, cu condiţia ca terţul 
să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi fără intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela pe 
creditorii debitorului. In caz contrar, terţul dobânditor pierde creanţa sau bunul rezultat din 
repunerea in situaţia anterioară, în favoarea averii debitorului. 
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 (3) Terţul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinţă va restitui bunurile în starea în care se 
găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. În caz de rea-
credinţă, terţul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum şi fructele percepute.” 
 Dispoziţiile textului sus citat, referă clar la buna sau reaua credinţă de la momentul efectuării 
transferului, ceea ce în speţă s-a realizat în cadrul litigiului ce a avut ca obiect anularea transferului 
patrimonial - dosar nr.3408/118/2011 - soluţionat prin Sentinţa civilă nr.1310/14.04.2014 a 
Tribunalului Constanţa, devenită irevocabilă la data de 17.12.2014.  
 În considerentele acestei hotărâri s-a menţionat expres că nu poate fi reţinută reaua credinţă a 
terţului dobânditor, în speţă a contestatoarei din prezenta cauză, iar o reluare a judecăţii cu privire la 
acest aspect ar însemna o încălcare a efectului puterii de lucru judecat de care se bucură hotărârea 
irevocabilă de anulare a transferurilor frauduloase.  

Faţă de cele arătate mai sus, o analiză a contestaţiei cu raportare la buna sau reaua credinţă a 
creditoarei [...], în condiţiile în care buna-credinţă a acesteia a fost reţinută cu putere de lucru 
judecat prin hotărârea judecătorului sindic de anulare a transferurilor frauduloase, nu se mai poate 
efectua în prezenta cauză. 

În ceea ce priveşte critica referitoare la neanalizarea elementelor de fapt invocate de 
lichidatorul judiciar prin întâmpinare, Curtea o apreciază ca fiind nefondată, în considerarea faptului 
că judecătorul fondului a analizat cauza sub toate aspectele, nefiind ţinută a se pronunţa punctual 
asupra apărărilor formulate de părţi.  

Pe cale de consecinţă, neexistând motive de nelegalitate a hotărârii atacate, Curtea apreciază 
că recursul este nefondat, urmând ca în temeiul art.312 din Codul de procedură civilă, să fie respins. 

Judecător redactor Mihaela Șerban 
 

6. Procedura insolvenţei. Contestaţie ce vizează măsura lichidatorului judiciar 
de a refuza înscrierea în tabelul creanţelor debitoarei în insolvenţă a creanţei 
reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse unor apartamente. Respingere ca 
nefondată. Reaua-credinţă a contestatorilor. 

 
Decizia civilă nr. 254/01.07.2015 

 
           Potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Debitorul persoană fizică, administratorul special al 
debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face 
contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”, iar în temeiul art.7 alin.2, „În 
procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părţi numai persoanele ale 
căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare judecătorului-sindic, în condiţii de 
contradictorialitate.” 
           Potrivit art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului 
bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanţă de 
aceeaşi valoare, cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi fără intenţia de a-i 
împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului. În caz contrar, terţul dobânditor pierde creanţa sau 
bunul rezultat din repunerea în situaţia anterioară, în favoarea averii debitorului. Reaua-credinţă a terţului 
dobânditor trebuie dovedită.” 
           În raport de dispoziţiile citate şi având în vedere că reaua-credinţă a terţilor dobânditori a fost 
dovedită, fiind reţinută cu autoritate de lucru judecat prin hotărârea judecătorului sindic de anulare a 
transferurilor frauduloase, se constată că aceştia au pierdut orice drept cu privire la bunul în discuţie, 
inclusiv cu privire la îmbunătăţirile aduse acestuia. 
           Odată dovedită reaua-credinţă a contestatorilor, aceştia nu mai sunt îndreptăţiţi nici la 
contravaloarea imobilului restituit şi nici la contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului, bunul fiind 
pierdut în favoarea averii debitorului în totalitatea lui.  
 

Art.7 alin.2 şi art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006 
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Art.80 alin.1 lit b şi c din Legea nr.85/2006 
Art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006 

 
 Prin cererea formulată la data de 04.03.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.10036/118/2009/a13, creditorii [...] şi [...] au formulat contestaţie împotriva măsurii 
lichidatorului judiciar [...] de neînscriere la masa credală a debitoarei [...] SRL cu creanţa în valoare 
de 650.195,22 lei din care 573.084 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse 
apartamentului nr. … situat în Bucureşti, [...] şi 77.111,22 lei reprezentând cheltuieli de procedură 
avansate de reclamanţi. 
 În motivarea acţiunii s-a arătat că, în urma admiterii acţiunii în anularea actelor frauduloase 
ce a făcut obiectul dosarului 15051/118/2010 al Tribunalului Constanţa, reclamanţii din prezenta 
cauză au fost obligaţi să restituie averii societăţii debitoare imobilul apartament. Prin expertiza 
efectuată în acea cauză s-a stabilit valoarea de circulaţie a apartamentului de 180.444 euro 
echivalentul a 759.669 lei şi valoarea îmbunătăţirilor la 573.084 lei, sumă ce reprezintă un plus de 
valoare adus imobilului. 
 Lichidatorul judiciar a refuzat înscrierea în tabelul creditorilor cu valoarea îmbunătăţirilor şi 
a sumei achitate cu titlu de cheltuieli de procedură pe motiv că lucrările de finisare au fost finalizate 
în toamna anului 2009, prin urmare creanţa era curentă la data deschiderii procedurii şi trebuia 
formulată în termenul stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii. Arată contestatorii că 
refuzul înscrierii creanţei reprezintă o măsură nelegală deoarece încalcă dispoziţiile art.83 alin.2 din 
Legea nr.85/2006, că până la momentul admiterii acţiunii în anulare acte frauduloase nu exista vreun 
temei juridic pentru a solicita obligarea la plata îmbunătăţirilor. În ce priveşte refuzul de primire pe 
considerentul plăţii nedatorate a sumei de 77.111,22 lei (cheltuieli de procedură), arată că încalcă 
dispoziţiile art.1472 NCC.  
 În drept, au invocat art.83 al.2, art.25, art.21 al.2, art.73 al.1 din L 85/2006. 
 Intimatul [...] - lichidator judiciar al SC [...] SRL, prin concluzii scrise, a solicitat respingerea 
contestaţiei, susţinând că suma pe care contestatorii au restituit-o averii debitoarei respectiv 370.368 
lei reprezintă contravaloarea apartamentului nr. … şi nu are nicio legătură cu suma solicitată a fi 
înscrisă în tabelul de creanţe reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr.11 
(573.084 lei) şi suma de 77.111,22 lei plată nedatorată care a şi fost restituită contestatorilor la data 
de 06.01.2015; apoi lipseşte caracterul cert al creanţei în condiţiile în care în dosarul privind 
anularea actelor frauduloase au fost efectuate două expertize în care valoare îmbunătăţirilor a fost 
calculată diferit, respectiv 345.220 lei expert [...] şi 573.084 lei expert [...].  
 Prin Sentinţa civilă nr.941/06.04.2015, Tribunalul Constanţa a admis în parte 
contestaţia şi a dispus înscrierea creditorilor [...] şi [...] în tabelul definitiv al obligaţiilor 
debitoarei SC [...] SRL cu o creanţă în cuantum de 573.084 lei la ordinea de prioritate 
prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006. 
 Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 
254/com/19.01.2010 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 10036/118/2009 s-a dispus 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC [...] SRL, iar prin sentinţa civilă nr. 
2808/com/06.05.2010 s-a dispus intrarea în faliment, fiind numit administrator/lichidator judiciar 
practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Barbu Claudiu Andrei. Ulterior, 
lichidatorul judiciar a fost înlocuit la cererea creditorului majoritar. 
 În cauză a fost formulată de administratorul judiciar în contradictoriu cu pârâţii [...] acţiune 
în anularea actelor frauduloase reprezentate de contractele de vânzare - cumpărare autentificate sub 
nr.[...]/11.06.2009 şi nr.[...]/11.06.2009 la BNP [...] prin care s-au cumpărat apartamentele nr. … şi 
nr… ., acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.79 şi art.80 alin.1 lit. b şi c din Legea nr.85/2006. 

Prin sentinţa civilă nr. 1309/14.04.2014 pronunţată în dosarul nr. 15051/118/2010 al 
Tribunalului Constanţa a fost admisă acţiunea astfel cum a fost precizată, s-a dispus anularea 
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contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. [...]/11.06.2009 şi nr. [...]/11.06.2009 la BNP 
[...], au fost obligaţi pârâţii [...] şi [...] să restituie averii debitoarei SC [...] SRL suma de 370.368 lei 
echivalentul a 87.973 euro reprezentând contravaloarea apartamentului nr. …, situat la etaj …, [...] 
Bucureşti cu nr. cadastral [...] intabulat în CF [...] şi au fost obligaţi pârâţii [...] şi [...] să restituie 
averii debitoarei SC [...] SRL imobilul apartament nr.11 situat la etaj 5, [...] Bucureşti cu nr. 
cadastral [...] intabulat în CF [...]. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului. 

Instanţa a reţinut reaua-credinţă a pârâţilor [...] şi [...] în încheierea actelor a căror anulare s-a 
solicitat. 

Fiind reţinută reaua-credinţă a pârâţilor [...], aceştia (după restituirea imobilului apartament 
nr.11 averii debitoarei SC [...] SRL), nu au solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu 
contravaloarea apartamentului de la momentul încheierii actului anulat, dar au solicitat 
înscrierea în tabel cu contravaloarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului, îmbunătăţiri în valoare de 
573.084 lei, astfel cum s-a stabilit prin ultimul raport de expertiză întocmit în dosarul privind 
anularea actelor frauduloase. 

În aprecierea caracterului fraudulos al actului instanţa s-a raportat la valoarea de 180.444 
euro echivalentul a 759.669 lei rezultată din expertiza imobiliară contrară efectuată în cauză de dl. 
expert [...] prin care s-a stabilit valoarea de circulaţie a acestui imobil apartament la momentul 
vânzării, luând în seamă susţinerile pârâţilor atestate de declaraţiile martorilor audiaţi în 
sensul că imobilul era „la roşu”.  

S-a arătat că instanţa nu a luat în calcul valoarea îmbunătăţirilor efectuate de pârâţi după 
momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra apartamentului nr.11 prin actul de vânzare 
cumpărare ce a fost anulat. 

Or, s-a considerat că prin anularea actului şi restituirea imobilului este evident că pârâţii [...] 
şi [...] trebuie înscrişi în tabelul obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL cu suma de 573.084 lei 
reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului, îmbunătăţiri care au mărit valoarea 
acestuia şi de care SC [...] SRL profită ca urmare a anulării actului. 

Instanţa a apreciat că refuzul lichidatorului judiciar argumentat de împrejurarea că aceste 
îmbunătăţiri ar fi fost făcute înainte de momentul deschiderii procedurii, iar reclamanţii ar fi trebuit 
să formuleze declaraţia de creanţă în termenul stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii nu 
este întemeiat. 

La momentul deschiderii procedurii insolvenţei actul nu fusese anulat, imobilul nu fusese 
restituit averii debitoarei, iar reclamanţii din prezenta cauză nu aveau temei să solicite înscrierea în 
tabel cu contravaloarea îmbunătăţirilor aduse apt. nr.11 atâta vreme cât apartamentul era încă în 
proprietatea acestora. 

În concluzie, soţii [...] au fost de rea-credinţă la momentul încheierii actului fraudulos şi nu 
au dreptul la înscrierea în tabel cu contravaloarea bunului de la momentul întocmirii actului anulat şi 
nici nu au solicitat acest lucru; au însă dreptul de a fi înscrişi cu contravaloarea lucrărilor de 
îmbunătăţire a imobilului, astfel cum acestea au fost stabilite prin acelaşi raport de expertiză efectuat 
de expertul [...] care a stabilit şi valoarea imobilului „la roşu”, valoare la care instanţa s-a raportat în 
aprecierea caracterului fraudulos al actului.  

Pentru aceste considerente, judecătorul sindic a dispus înscrierea creditorilor [...] şi [...] în 
tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL cu o creanţă în cuantum de 573.084 lei la 
ordinea de prioritate prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006 (creanţe chirografare).  

Cu privire la cererea de înscriere în tabel cu suma de 77.111,22 lei reprezentând cheltuieli de 
procedură avansate de reclamanţi, instanţa a reţinut că această sumă a fost restituită de lichidatorul 
judiciar reclamanţilor pe considerentul că este o plată nedatorată, iar în aceste condiţii reclamanţii nu 
mai justifică vreun drept de creanţă împotriva societăţii debitoare cu privire la această sumă.  
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 Împotriva hotărârii menţionate au declarat recurs intimatul - pârât [...] - lichidator 
judiciar al debitoarei SC [...] SRL - şi creditorii Asociaţia de Proprietari [...] şi [...], care au 
criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

1. Recurentul [...] – lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a criticat hotărârea sub 
următoarele aspecte: 

1) Judecătorul sindic nu şi-a exercitat rolul activ, conform art.129 alin. (4) Cod de procedură 
civilă (art. 22 NCPC) şi nu a indicat temeiul de drept care a stat la baza admiterii contestaţiei, ceea 
ce echivalează cu lipsa motivării.  

În acest sens, arată că potrivit art.129 alin. (4) Cod de procedură civilă (art. 22 NCPC), cu 
privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le 
ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice 
împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în contestaţie sau întâmpinare, în 
scopul stabilirii adevărului. 

Însă, în cauza dedusă judecăţii, judecătorul sindic nu a exercitat un rol activ, trecând cu 
uşurinţă peste argumentele pe care lichidatorul judiciar le-a adus în combaterea contestaţiei, fără ca 
instanţa să analizeze cauza sub toate aspectele, fundamentată corect, în raport de situaţia de fapt. 

Astfel, judecătorul sindic a reţinut în considerentele sentinţei recurate că „prin anularea 
actului şi restituirea imobilului este evident că pârâţii [...] şi [...] trebuie înscrişi în tabelul obligaţiilor 
debitoarei [...] SRL cu suma de 573.084 lei, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse 
imobilului, îmbunătăţiri care au mărit valoarea acestuia şi de care SC [...] SRL profită ca urmare a 
anulării actului", luând în seamă susţinerile pârâţilor atestate de declaraţiile martorilor audiaţi în 
sensul că imobilul era "la roşu". 

Consideră criticabil acest raţionament al judecătorului sindic deoarece nu conţine temeiul de 
drept care a stat la baza admiterii contestaţiei, are în vedere susţineri ale părţilor dintr-o altă cauză, 
ce are un alt obiect faţă de cel al prezentei cauze, iar probatoriul administrat este insuficient pentru a 
motiva hotărârea dată. 

Arată că, în temeiul dispoziţiilor art.83 alin. 2 teza a II-a din Legea nr.85/2006, terţul 
dobânditor pierde creanţa sau bunul rezultat din repunerea în situaţia anterioară, în favoarea averii 
debitorului, iar în considerentele sentinţei recurate judecătorul sindic a menţionat că instanţa a 
reţinut reaua-credinţă a contestatorilor [...] si [...] la încheierea actelor a căror anulare s-a solicitat. 

În schimb, judecătorul sindic nu a precizat temeiul de drept pentru care a considerat că „este 
evident că pârâţii [...] şi [...] trebuie înscrişi în tabelul obligaţiilor debitoarei cu suma de 573.084 lei 
reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului", ceea ce echivalează cu lipsa 
motivării. 

Fără să analizeze în profunzime probatoriul administrat în cauză, judecătorul sindic a 
concluzionat în final că soţii [...] „au însă dreptul de a fi înscrişi cu contravaloarea lucrărilor de 
îmbunătăţire a imobilului astfel cum acestea au fost stabilite prin acelaşi raport de expertiză efectuat 
de expertul [...] care a stabilit şi valoarea imobilului "la roşu", valoare la care instanţa s-a raportat în 
aprecierea caracterului fraudulos al actului". 

Deoarece prin sentinţa civilă nr.1309/14.04.2014, prin care au fost obligaţi contestatorii să 
restituie averii debitoarei apartamentul 11, instanţa a reţinut că înstrăinarea a avut un caracter 
fraudulos, prin implicarea tuturor părţilor, cu intenţie, în acţiunea de sustragere a bunurilor de la 
urmărirea de către creditori, iar prin prisma dispoziţiilor art.83 alin. (2), nu poate fi admisă creanţa 
pe care o solicită contestatarii, fără o justificare bazată pe documente legale, ceea ce ar fi în 
contradicţie cu prevederile legii. 

O interpretare diferită a elementelor de fapt şi de drept prezentate anterior, urmată de 
admiterea creanţei şi înscrierea acesteia în tabelul definitiv, ar goli de conţinut prevederile art.83 
alin. (2) din Legea nr.85/2006, care permit doar terţului dobânditor de bună-credinţă să-şi 
recupereze echivalentul în bani al bunului pe care instanţa l-a obligat să-l restituie averii debitorului. 
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2) Judecătorul sindic trebuia să analizeze elementele de fapt invocate de lichidatorul judiciar 
prin întâmpinarea formulată împotriva contestaţiei, dovedite prin probele administrate, care relevă 
pe deplin lipsa caracterului cert al creanţei solicitate de contestatori. 

Astfel, în dosarul nr.15051/118/2010, privind anularea tranzacţiilor frauduloase, în care s-a 
dispus obligarea contestatorilor la restituirea sumei de 370.368 lei, reprezentând contravaloarea 
apartamentului nr. … şi la restituirea imobilului apartament nr. …, s-au efectuat două lucrări de 
expertiză, prima de către dl. expert [...], iar a doua de către dl. [...]. 

Contestatorii au invocat însă suma stabilită prin raportul de expertiză contrară, efectuată de 
dl. expert [...] (573.084 lei), aceasta fiind net superioară sumei stabilite în primul raport de expertiză 
efectuat de dl. expert [...] (345.220 lei). 

Chiar dacă judecătorul sindic a precizat că a avut în vedere valoarea îmbunătăţirilor stabilite 
prin expertiza care a fost avută în vedere la stabilirea caracterului fraudulos al actului, totuşi a trecut 
cu uşurinţă peste lipsa caracterului cert al creanţei astfel stabilite, suma fiind contrazisă chiar de 
existenţa celui de-al doilea raport de expertiză efectuat în cauză. 

Judecătorul sindic nu a analizat critica lichidatorului judiciar referitoare la lipsa caracterului 
cert al creanţei solicitate de contestatori, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse 
apartamentului nr. …, ci s-a limitat numai la a acorda „dreptul de a fi înscrişi cu contravaloarea 
lucrărilor de îmbunătăţire a imobilului", fără să precizeze temeiul de drept. 

În mod evident, diferenţa existentă între valorile estimate de cei doi experţi provine din 
dificultatea de stabilire a sumei exacte, în lipsa oricăror documente necesare (facturi, chitanţe, 
devize etc.), iar contestatorii nu au demonstrat efectuarea acestor îmbunătăţiri, invocând numai 
efectuarea lor. 

Niciuna dintre sumele estimate de experţi prin cele două rapoarte de expertiză, reprezentând 
contravaloarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr. …, nu a fost măcar menţionată în sentinţa 
civilă nr.1309/14.04.2014. 

Astfel, nu există niciun temei de fapt şi de drept care să justifice caracterul cert şi implicit 
înscrierea în tabelul definitiv a creanţei în cuantum de 573.084 lei, constând în contravaloarea 
îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr…. . 

2. Recurenţii creditori Asociaţia de Proprietari [...] şi [...] au susţinut nelegalitatea şi 
netemeinicia hotărârii recurate sub următoarele aspecte: 

1) Consideră că se impune anularea sentinţei recurate, deoarece a fost pronunţată cu 
nerespectarea dispoziţiilor art.75 alin.2 din Legea 85/2006. 

În speţă, contestaţia formulată de [...] si [...] are ca obiect înscrierea creanţei de 573.084 lei în 
tabelul definitiv al creanţelor, iar în conformitate cu art.75 alin.2 din Legea 85/2006 "judecarea 
contestaţiei se va face de judecătorul sindic, după citarea (...) membrilor comitetului creditorilor". 

Deoarece judecătorul sindic a soluţionat contestaţia fără citarea membrilor comitetului 
creditorilor şi fără să dea cuvântul pe fond creditorului [...], membru al comitetului creditorilor, care 
era prezent în sala de şedinţă la data soluţionării contestaţiei, consideră că sentinţa este nulă, în 
temeiul art.105 raportat la art.85 din Codul de procedură civilă, care prevede că judecătorul nu poate 
hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor. 

Pe fondul cauzei, solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.  
În acest sens, recurenţii invocă dispoziţiile art.83 alin. (2) din Legea 85/2006, potrivit cu 

care; „terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese 
transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanţă de aceeaşi valoare, cu condiţia ca 
terţul să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi fără intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela 
pe creditorii debitorului. În caz contrar, terţul dobânditor pierde creanţa sau bunul rezultat din 
repunerea în situaţia anterioară, în favoarea averii debitorului." 

 Susţin recurenţii că, în speţă, contestatorii [...] şi [...] au dovedit în mod constant intenţia a-i 
împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului pe parcursul derulării procesului şi de altfel 
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nici buna-credinţă a acestora nu poate fi invocată, deoarece din înscrisurile existente la dosar se 
poate observa complicitatea existentă între aceştia şi fiica lor, fostul asociat şi administrator al 
debitoarei [...]. 
          Arată recurenţii că toate aceste fapte au fost reţinute în hotărârile date de instanţa de fond şi de 
cea de recurs, irevocabil şi constituie autoritatea lucrului judecat, iar neluarea în considerare a 
acestor constatări irevocabile încalcă autoritatea de lucru judecat a hotărârilor respective, fiind 
lipsită de temei legal. 

Mai arată că în prezent în apt. 11 locuieşte familia [...] şi [...], foştii asociaţi şi administratori 
ai debitoarei, nefiind restituit debitoarei. În acest sens, recurenţii evidenţiază următoarele elemente 
de fapt, pe care le consideră ca fiind esenţiale: 

Având în vedere acest temei de drept invocat de contestatori la punctul 5 al cererii de 
admitere a creanţei, care dispune că „terţul dobânditor, care a restituit averii debitorului (...) valoarea 
bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanţă de aceeaşi 
valoare...", rezultă în mod evident că suma pe care contestatorii au fost obligaţi să o transfere în 
contul de lichidare, respectiv 370.368 lei - contravaloarea apartamentului nr.9 nu este aceeaşi cu 
suma de 650.195,22 lei (formată din suma de 573.084 lei, contravaloarea îmbunătăţirilor aduse 
apartamentului nr.11 nedovedite, plus suma de 77.111,22 lei, plată nedatorată şi restituită la data de 
06.01.2015). 

Suma pe care contestatorii au restituit-o averii debitorului (370.368 lei), reprezentând 
contravaloarea apartamentului nr. …, nu are nicio legătură cu suma solicitată să fie înscrisă în 
tabelul de creanţe, formată din contravaloarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr.11 (573.084 
lei) care sunt nedovedite şi suma de 77.111,22 lei, plată nedatorată care a şi fost restituită 
contestatorilor la data de 06.01.2015, conform OP nr.1/06.01.2015, anexat. 

De altfel, se poate observa că nici nu au solicitat înscrierea creanţei în sumă de 370.368 lei, 
pe care au restituit-o averii debitorului, deoarece lichidatorul judiciar, prin adresa nr.143/06.01.2015, 
a adus la cunoştinţa contestatorilor că întrucât „instanţa a reţinut prin sentinţa civilă nr. 
1309/14.04.2014 totala rea-credinţă de care aţi dat dovadă, prin înstrăinarea apartamentului nr.9 în 
cursul soluţionării cauzei, vă pun în vedere dispoziţiile art.83 alin.(2) teza a II-a din legea 85/2006." 

Recurenţii susţin că nici invocarea la punctul 8 al cererii de admitere a creanţei a dispoziţiilor 
art.1345 NCC nu poate fi reţinută în sprijinul admiterii contestaţiei, deoarece lipseşte caracterul cert 
al creanţei. 

 Astfel, arată că în dosarul nr.15051/118/2010 privind anularea tranzacţiilor frauduloase în 
care s-a dispus obligarea contestatorilor la restituirea sumei de 370.368 lei, s-au efectuat două lucrări 
de expertiză, prima de către dl. expert [...], iar a doua de către dl. [...] (expertiza contrară). 

Contestatorii au invocat însă suma stabilită prin raportul de expertiză contrară, efectuată de 
dl. expert [...] (573.084 lei), aceasta fiind net superioară sumei stabilite în primul raport de expertiză 
efectuat de dl. expert [...] (345.220 lei). 

 Învederează că diferenţa existentă între valorile estimate de cei doi experţi provine din 
dificultatea de stabilire a sumei exacte în lipsa oricăror documente necesare (facturi, chitanţe, devize 
etc.), contestatorii nedovedind efectuarea pe bază de documente a acestor îmbunătăţiri, invocând 
numai efectuarea lor. 

 Mai arată că niciuna din sumele estimate de experţi prin cele două rapoarte de expertiză nu a 
fost măcar menţionată în sentinţa civilă nr.1309/14.04.2014 şi ca atare acestea nu pot fi luate în 
seamă. 

Susţin că nu există niciun temei de fapt şi de drept care să justifice caracterul cert şi implicit 
înscrierea în tabelul definitiv a creanţei în cuantum de 573.084 lei, constând în contravaloarea 
îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr.11 fără să dovedească, pe bază de documente, efectuarea 
acestor îmbunătăţiri 
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În ceea ce priveşte suma de 77.111,22 lei, recurenţii învederează că aceasta a fost restituită 
conform OP nr.1/06.01.2015, fiind considerată o plată nedatorată, astfel încât cererea de admitere a 
creanţei este neîntemeiată şi sub acest aspect. 

Mai arată că prin sentinţa civilă nr.1309/14.04.2014, irevocabilă, prin care au fost obligaţi 
contestatorii să restituie averii debitoarei apartamentul 11, instanţa a reţinut că înstrăinarea a avut un 
caracter fraudulos, prin implicarea tuturor părţilor, cu intenţie, în acţiunea de sustragere a bunurilor 
de la urmărirea de către creditori, iar prin prisma dispoziţiilor art.83 alin.(2), nu poate fi admisă 
creanţa pe care o solicită contestatarii, fără o justificare bazată pe documente legale, ceea ce ar fi în 
contradicţie cu prevederile legii. 

Pentru considerentele expuse, solicită admiterea recursului, anularea sentinţei pronunţate si 
reţinerea cauzei pentru soluţionare, prin respingerea contestaţiei. 

Intimaţii contestatori, prin concluzii scrise depuse în termenul de amânare a pronunţării, au 
solicitat respingerea recursurilor ca nefondate; cu cheltuieli de judecată. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursurile sunt 
fondate. 
           Contestaţia formulată de reclamanţii [...] şi [...] vizează măsura lichidatorului judiciar [...] de 
a refuza înscrierea în tabelul creanţelor debitoarei în insolvenţă [...] SRL a creanţei pretinse de 
aceştia în valoare de 650.195,22 lei din care suma 573.084 lei reprezentând contravaloarea 
îmbunătăţirilor aduse apartamentului nr.11 situat în Bucureşti, [...], restituit averii debitoarei în baza 
sentinţei civile nr.1309/14.04.2014, şi suma 77.111,22 lei reprezentând cheltuieli de procedură 
avansate de reclamanţi. 
           Potrivit art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Debitorul persoană fizică, administratorul special 
al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot 
face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”, iar în temeiul art.7 alin.2, „În 
procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părţi numai 
persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluţionare judecătorului-sindic, în 
condiţii de contradictorialitate.” 
           Faţă de dispoziţiile citate, Curtea constată că în mod legal judecătorul sindic a dispus citarea 
în cauză doar a persoanelor interesate, respectiv a contestatorilor şi a lichidatorului judiciar a cărui 
măsură a fost contestată, nefiind necesară citarea celorlalţi creditori. 

 Pe fond, se reţine că prin sentinţa civilă nr.1309/14.04.2014 pronunţată în dosarul 
nr.15051/118/2010 al Tribunalului Constanţa, irevocabilă, a fost admisă acţiunea formulată de 
administratorul judiciar şi s-a dispus anularea contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub 
nr.[...]/11.06.2009 şi nr.[...]/11.06.2009 la BNP [...], fiind obligaţi pârâţii [...] şi [...] să restituie 
averii debitoarei SC [...] SRL suma de 370.368 lei echivalentul a 87.973 euro reprezentând 
contravaloarea apartamentului nr. …, situat la etaj …, [...] Bucureşti cu nr. cadastral [...] intabulat în 
CF [...] şi imobilul apartament nr.11 situat la etaj …, [...] Bucureşti cu nr. cadastral [...] intabulat în 
CF [...].  

 Pentru a dispune astfel judecătorul sindic a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile 
art.80 alin.1 lit b şi c din Legea nr.85/2006, respectiv că operaţiunile comerciale realizate prin cele 
două contracte de vânzare cumpărare sunt operaţiuni în care prestaţia debitoarei SC [...] SRL 
depăşeşte vădit pe cea primită şi că actele de înstrăinare au fost încheiate cu intenţia tuturor părţilor 
implicate de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel 
drepturile, în acest sens fiind relevantă relaţia de rudenie dintre cumpărători şi asociatul [...], care a 
reprezentat societatea debitoare la momentul vânzării, preţul derizoriu al imobilelor menţionat în 
contract, faptul că primirea preţului nu a fost reliefată în vreun fel în contabilitatea pârâtei.  
           Potrivit art.83 alin.2 din Legea nr.85/2006, „Terţul dobânditor, care a restituit averii 
debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva 
averii o creanţă de aceeaşi valoare, cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu bună-credinţă şi 
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fără intenţia de a-i împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului. În caz contrar, terţul 
dobânditor pierde creanţa sau bunul rezultat din repunerea în situaţia anterioară, în favoarea 
averii debitorului. Reaua-credinţă a terţului dobânditor trebuie dovedită.” 
           În raport de dispoziţiile citate şi având în vedere că reaua-credinţă a terţilor dobânditori [...] şi 
[...] a fost dovedită, fiind reţinută cu autoritate de lucru judecat prin hotărârea judecătorului sindic de 
anulare a transferurilor frauduloase, Curtea constată că aceştia au pierdut orice drept cu privire la 
bunul în discuţie, inclusiv cu privire la îmbunătăţirile aduse acestuia. 
          Pierderea, în favoarea averii debitorului, a creanţei sau a bunului rezultat din repunerea în 
situaţia anterioară reprezintă o sancţiune extrem de gravă aplicată dobânditorului de rea-credinţă, 
care a participat alături de debitor la fraudarea intereselor creditorilor, iar o astfel de sancţiune nu are 
doar caracter punitiv, ci şi un rol preventiv, legiuitorul atenţionând astfel că un eventual concern 
fraudulos cu debitorul atrage consecinţe patrimoniale grave şi asupra terţului. 
           Prin urmare, odată dovedită reaua-credinţă a contestatorilor, aceştia nu mai sunt îndreptăţiţi 
nici la contravaloarea imobilului restituit şi nici la contravaloarea îmbunătăţirilor aduse bunului, 
bunul fiind pierdut în favoarea averii debitorului în totalitatea lui.  
          Instanţa de recurs reţine că, într-adevăr, astfel cum au susţinut şi recurenţii, dispoziţiile 
speciale ale Legii nr.85/2006 nu prevăd posibilitatea ca terţul dobânditor de rea-credinţă, care nu are 
dreptul la contravaloarea bunului, să aibă totuşi împotriva averii debitorului o creanţă egală cu 
valoarea sporului de valoare adus bunului restituit. 
          Ori, având în vedere că dispoziţiile legii speciale exclud aplicarea normelor de drept comun, 
respectiv a normelor dreptului civil privind îmbogăţirea fără justă cauză, Curtea consideră că cererea 
contestatorilor de înscriere la masa credală cu creanţa menţionată este lipsită de temei legal. 
          Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt întemeiate, 
urmează a admite recursurile în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă şi a modifica în tot 
hotărârea recurată în sensul  respingerii contestaţiei în totalitate ca nefondată. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

7. Recunoaşterea şi încuviinţarea executării sentinţei de arbitraj. Cerinţa 
supralegalizării convenţiei de arbitraj. Înscrisurile sub semnătură privată nu se 
supun cerinţei supralegalizării. 
 

Decizia civilă nr. 110/MF/04.03.2015 
 

Potrivit normei procedurale din dreptul intern (art. 1127 NCPC), „(1) cererea trebuie însoţită de 
hotărârea arbitrală şi convenţia de arbitraj, în original sau în copie, care sunt supuse supralegalizării în 
condiţiile prevăzute la art. 1092. 

(2) dacă documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt redactate în limba română, solicitantul trebuie să 
prezinte şi traducerea acestora în limba rămână, certificată de conformitate.” 

Hotărârea arbitrală depusă la dosar este apostilată, conform Convenţiei de la Haga din 1961, 
ratificată de România prin OG nr. 66/1999, dovada apostilei fiind depusă la dosarul de fond, iar pentru acest 
document oficial cerinţa supralegalizării a fost înlocuită cu formalitatea apostilei, potrivit prevederilor art. 3 
din OG nr. 66/1999. 

 În privinţa contractului de vânzare cumpărare încheiat între părţi, acesta reprezintă un înscris sub 
semnătură privată ce nu poate fi supus cerinţei supralegalizării, cerinţele art. 1092 NCPC fiind referitoare 
doar la actele publice, contractul părţilor neavând un astfel de caracter. 
 

Art. 3 din OG nr. 66/1999 
Art. 4 din Decretul nr. 186/1961 
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Prin cererea înregistrată sub nr.6518/118/2014 pe rolul Tribunalului Constanţa – astfel cum a 
fost precizată – reclamanta [...] S.A, persoană juridică elveţiană, a solicitat recunoaşterea şi 
încuviinţarea executării sentinţei de arbitraj nr. 144-640 din 20.03.2013 pronunţată de Curtea de 
Arbitraj a Asociaţiei Comerciale de Cereale şi Furaje (GAFTA), în contradictoriu cu pârâta [...] 
SRL. 

În motivare s-a arătat că, prin sentinţa de arbitraj menţionată, pârâta a fost obligată la plata 
către reclamantă a sumei de 142672,78 USD, la care se adaugă dobânzi de 3% pe an, calculate la 
diferenţe trimestriale începând cu data de 06.04.2012 şi până la data plăţii efective. Sentinţa s-a 
pronunţat ca rezultat al diferendului apărut între societăţi ca urmare a neexecutării corespunzătoare 
de către pârâtă a obligaţiilor asumate prin Contractul nr. [...]/08.12.2011; sentinţa de arbitraj are 
caracter definitiv şi executoriu, nefiind declarată calea de atac a apelului, aspect confirmat de 
directorul general al GAFTA. S-a mai susţinut că diferendul dintre societăţi are o natură comercială, 
fiind generat de neexecutarea corespunzătoare de către societatea cumpărătoare a obligaţiilor din 
contract, acesta ar fi putut face obiectul unui arbitraj şi în România, astfel încât în baza art. 1123 şi 
1124 Cod procedură civilă sentinţa arbitrală pronunţată poate fi recunoscută şi ulterior executată în 
România, în măsura în care societatea pârâtă nu şi-a executat obligaţiile stabilite în respectiva 
sentinţă arbitrală. 

În drept, a invocat dispoziţiile art. 1123 şi urm. Cod de procedură civilă şi Convenţia de la 
New York din 1958 privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine. 

În dovedirea cererii au fost ataşate, în copii certificate pentru conformitate cu originalul: 
sentinţa arbitrală purtând apostila şi în traducere legalizată din limba engleză, traducerea legalizată a 
Regulilor de Arbitraj GAFTA 125, contractul nr. [...]/08.12.2011 în limba engleză şi în traducere 
autorizată în limba română, traducerea legalizată a contractului. 

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii de recunoaştere a 
sentinţei de arbitraj, întrucât nu îndeplineşte condiţiile art. 1127 Cod de procedură civilă, iar sentinţa 
de arbitraj conţine sume cu titlu de creanţe care nu corespund cu datele financiar contabile înscrise 
în evidenţele contabile ale societăţii [...] SRL la data promovării acţiunii. A mai susţinut că 
reclamanta nu a depus convenţia arbitrală în formă supralegalizată (apostilată), condiţie imperativă 
şi cumulativă, aşa cum se arată în cuprinsul art. 1127 coroborat cu art. 1092 Cod de procedură 
civilă; pentru existenţa unei convenţii arbitrale există condiţia încheierii acesteia în formă scrisă, sub 
sancţiunea nulităţii absolute. 

Cu privire la sumele cuprinse în sentinţa arbitrală, pârâta a arătat că în data de 25.03.2013 
[...] SA a emis factura nr. [...] în sumă totală de 151746,83 USD, compusă din 142672,78 USD 
diferenţă plată contrastalii, 3195 Lire cheltuieli de arbitraj şi 4217,65 USD dobândă. În baza acestei 
facturi, [...] SRL a efectuat o plată parţială în sumă de 25000 USD conform OP nr. 07/24.07.2013 şi 
confirmare plată în valută externă din 24.07.2013, astfel că la data promovării acţiunii pârâta 
datorează suma de 126746,83 USD, rezultată din Balanţa Furnizori vizată de auditor şi nu suma de 
142672,78 USD, la care se adaugă 3195 Lire (4856,40 USD) şi penalităţi. 

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, susţinând că a depus toate actele necesare 
conform Convenţiei de la New York, iar prevederile art. 1127 Cod procedură civilă cu trimitere la 
art. 1092 Cod procedură civilă nu sunt incidente în cazul de faţă, întrucât art. 1092 face referire la 
acte publice, or convenţia arbitrală, inclusă sub forma unei clauze compromisorii în contractul 
părţilor, are caracter privat. De altfel, cerinţa supralegalizării nu poate fi cerută, întrucât România 
este parte la Convenţia privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată 
la Haga în 1961. Cu privire la achitarea unei sume de bani din datorie, discutarea acestor aspecte 
este inadmisibilă în această fază procesuală; cu ocazia executării silite se va ţine seama de sumele 
deja achitate. 

Prin Sentinţa civilă nr.3106/10.11.2014, Tribunalul Constanţa a admis cererea 
precizată formulată de reclamanta [...] S.A. şi a dispus recunoaşterea şi încuviinţarea executării 



44 
 

silite pe teritoriul României a Sentinţei de arbitraj nr. 14-640 din 20.03.2013 pronunţată de 
Curtea de Arbitraj a Asociaţiei Comerciale de Cereale şi Furaje (GAFTA), obligând, totodată, 
pârâta la plata către reclamantă a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa 
judiciară de timbru. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că obiectul cauzei deduse judecăţii îl 
reprezintă cererea reclamantei de recunoaştere şi executare pe teritoriul României a Sentinţei de 
arbitraj nr. 144-640 din 20.03.2013 pronunţată de Curtea de Arbitraj a Asociaţiei Comerciale de 
Cereale şi Furaje (GAFTA), prin care a fost tranşat în mod definitiv litigiul dintre părţi, dedus 
arbitrajului la GAFTA conform clauzei compromisorii inserate în contractul părţilor încheiat cu 
numărul [...] în data de 08.12.2011. Curtea de arbitraj a hotărât ca pârâta [...] SRL să plătească 
reclamantei [...] SA soldul contrastaliilor scadente, în valoare totală de 142672,78 USD, alături de 
dobânzi compuse la o rată de 3% pe an, calculate la diferenţele trimestriale începând cu 06.04.2012 
şi până la data plăţii; de asemenea, pârâta a fost obligată la plata sumei de 3195 lire taxe şi cheltuieli 
de arbitraj. Împotriva sentinţei nu a fost formulat niciun apel, după cum se atestă prin certificat de 
către directorul Asociaţiei. 
 Cadrul juridic al efectelor hotărârii arbitrale străine este dat de Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, New York, 10 iunie 
1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 186/1961, publicat în Buletinul Oficial nr.19 din 24 
iulie 1961, iar în plan intern de art. 1123-1132 Cod procedură civilă. 

Prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile art. III din Convenţia de la New York şi ale art. 
1127 Cod procedură civilă care prevede că cererea trebuie însoţită de hotărârea arbitrală şi convenţia 
de arbitraj, în original sau în copie, care sunt supuse supralegalizării în condiţiile prevăzute la art. 
1092, iar dacă documentele prevăzute la alin.1 nu sunt redactate în limba română, solicitantul 
trebuie să prezinte şi traducerea acestora în limba română, certificată de conformitate. 

Reclamanta a ataşat cererii copia certificată pentru conformitate cu originalul a sentinţei 
arbitrale apostilate conform Convenţiei de la Haga din 1961 care a suprimat cerinţa supralegalizării 
actelor oficiale străine, precum şi traducerea legalizată a acesteia; de asemenea, au fost depuse copia 
certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a contractului nr. 
[...]/08.12.2011 încheiat între părţi, în care este inclusă clauza compromisorie care a deferit litigiile 
arbitrajului la Londra, în conformitate cu Regulile de Arbitraj nr. 125 ale GAFTA.  

Convenţia scrisă a părţilor reprezintă un act privat care nu poate face obiectul unei 
supralegalizări conform art. 1092 Cod procedură civilă ori al unei apostilări conform Convenţiei de 
la Haga, acestea reglementând strict situaţia actelor publice, oficiale, străine. Conform art. 1 din 
Convenţia de la Haga, care prevede între altele că sunt considerate acte oficiale, în sensul convenţiei 
„declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu dată certă 
şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.” 

Prin urmare, susţinerile de inadmisibilitate, respectiv netemeinicie ale pârâtei, privind lipsa 
supralegalizării contractului părţilor, sunt nefondate. 
 Instanţa de fond a constatat că sunt îndeplinite condiţiile formale prevăzute de lege pentru 
formularea cererii de recunoaştere şi executare şi că nu au fost invocate ori dovedite de pârâtă 
motive de refuz dintre cele reglementate de art. 1128 Cod procedură civilă, neavând relevanţă în 
această procedură efectuarea unei plăţi parţiale în urma facturării de către reclamantă a sumelor 
acordate prin hotărârea arbitrală, aceste aspecte urmând a fi avute în vedere la punerea efectivă în 
executare a sentinţei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta S.C. [...] S.R.L., care a criticat soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

În motivarea căii de atac, apelanta a arătat că reclamanta [...] S.A. nu a depus la dosarul 
cauzei exemplarul supralegalizat (apostilat) al convenţiei de arbitraj respectiv, contractul de vânzare 
cumpărare nr. [...]/08.12.2011, iar nedepunerea convenţiei de arbitraj odată cu cererea conduce la 
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nerespectarea condiţiilor imperative si cumulative impuse de an. 1127 Cod de procedură civilă care 
stipulează că cererea trebuie însoţită de hotărârea arbitrată şi convenţia de arbitraj, în original sau în 
copie, care sunt supuse supralegalizării, in condiţiile prevăzute la art. 1092. 

Mai arată apelanta pârâtă că în Convenţia de la New York din 1958 privind recunoaşterea si 
executarea hotărârilor arbitrale străine se face referire la regulile de procedură din statul unde 
sentinţa arbitrală este invocată. 

Astfel, nu se poate deroga de la îndeplinirea tuturor cerinţelor, aşa cum sunt arătate in art. 
1127 Cod de procedură civilă, reclamanta intimată era astfel era obligată să depună anexat la cerere, 
nu numai hotărârea arbitrală apostilată, ci şi convenţia arbitrală apostilată. Ori sancţiunea pentru 
această lipsă este inadmisibilitatea cererii. 

Învederează că şi instanţa de fond, când a prezentat cadrul juridic al efectelor hotărârii 
arbitrale străine, a făcut referire la art.1123-1132 din Codul de procedură civilă. 

Consideră apelanta că, atunci când a editat art. 1127 Cod de procedură civilă, legiuitorul 
român a avut in vedere că o convenţie de arbitraj poate interveni si intre două entităţi private. În 
consecinţă, cerinţa supralegalizării se aplică si pentru convenţia de arbitraj. 

Solicită admiterea apelului, anularea sentinţei civile atacate, prin care s-a dispus 
recunoaşterea si punerea in executare a Sentinţei de Arbitraj nr. 14-640 din 20.03.2013 pronunţata 
de Curtea de Arbitraj a Asociaţiei Comerciale de Cereale si Furaje (GAFTA) şi respingerea cererii 
reclamantei. 

În drept, a invocat art. 466 şi art.1127 din Codul de procedură civilă. 
La primirea cererii de apel, completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, procedând la 

verificarea cererii, conform dispoziţiilor art.471 alin (5) din (N) Cod de procedură civilă, a dispus 
comunicarea unei copii a acestei cereri către intimata reclamantă, care a depus întâmpinare 

Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi 
menţinerea hotărârii primai instanţe de judecată ca fiind legală şi temeinică. 

Apelanta pârâtă, în răspunsul la întâmpinare, a reiterat prevederile IV lit.b) din 
Convenţia de la New York din 1958 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrare străine, 
în referire la condiţiile cerute pentru autenticitatea convenţiei. 

Verificând sentinţa civilă apelată, în raport de motivele de apel invocate şi în ansamblu, 
în fapt şi în drept, Curtea consideră apelul ca fiind nefondat. 

Ca unic motiv de apel, titularul căii de atac, [...] SRL, a invocat lipsa cerinţei supralegalizării 
convenţiei de arbitraj, materializată în contractul de vânzare cumpărare nr. [...]/08.08.2011, ceea ce 
conduce, în opinia sa, la nerespectarea condiţiilor imperative şi cumulativ prevăzute la art. 1127 din 
noul cod de procedură civilă. 

Potrivit normei procedurale din dreptul intern (art. 1127 NCPC), „ (1)cererea trebuie însoţită 
de hotărârea arbitrală şi convenţia de arbitraj, în original sau în copie, care sunt supuse 
supralegalizării în condiţiile prevăzute la art. 1092. 

(2) dacă documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt redactate în limba română, solicitantul 
trebuie să prezinte şi traducerea acestora în limba rămână, certificată de conformitate.” 

Hotărârea arbitrală depusă la dosar este apostilată, conform Convenţiei de la Haga din 1961, 
ratificată de România prin OG nr. 66/1999, dovada apostilei fiind depusă la dosarul de fond, iar 
pentru acest document oficial cerinţa supralegalizării a fost înlocuită cu formalitatea apostilei, 
potrivit prevederilor art. 3 din OG nr. 66/1999. 

 În privinţa contractului de vânzare cumpărare încheiat între părţi sub nr. [...]/08.12.2011, 
Curtea observă că acesta reprezintă un înscris sub semnătură privată ce nu poate fi supus cerinţei 
supralegalizării, cerinţele art. 1092 NCPC fiind referitoare doar la actele publice, contractul părţilor 
neavând un astfel de caracter. 
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 Prin urmare, pentru contractul ce include convenţia de arbitraj Curtea constată că în mod 
corect judecătorul primei instanţe a reţinut că nu era necesară cerinţa supralegalizării, astfel cum a 
considerat apelanta [...] SRL în susţinerea căii de atac pe care a declarat-o. 

 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Decretul nr. 186/1961, ce a ratificat Convenţia de la 
New York privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine, „pentru a obţine 
recunoaşterea şi executarea arătată în articolul precedent, partea care cere recunoaşterea şi 
executarea trebuie să producă odată cu cererea: 

a) originalul sentinţei autentificat în mod cuvenit, sau o copie a acestui original întrunind 
condiţiile cerute pentru autenticitatea sa; 
     b) originalul convenţiei arătate în articolul II sau o copie întrunind condiţiile cerute pentru 
autenticitatea sa; 
    2. Dacă menţionata sentinţă sau menţionata convenţie nu este redactată într-o limbă oficială a ţării 
în care sentinţa este invocată, partea care cere recunoaşterea şi executarea sentinţei va trebui să 
producă o traducere a acestor piese în această limbă. Traducerea va trebui să fie certificată de un 
traducător oficial, sau de un traducător cu jurământ, ori de un agent diplomatic sau consular.” 
  Fiind îndeplinite aceste formalităţi, Curtea observă că sunt întrunite cumulativ cerinţele 
prevăzute de art. 1127 NCPC şi nu există niciun motiv invocat în cauză care să conducă la un refuz 
al recunoaşterii sau executării, astfel că sentinţa civilă nr. 3106/10.11.2014 a Tribunalului Constanţa 
va fi menţinută ca legală şi temeinică, prin respingerea apelului, conform dispoziţiilor art. 480, 
alin.(1) NCPC, ca nefondat.  

 
8. Solicitare instituire sechestru asigurator asupra bunurilor aparținând 

bunurilor debitoarei. Neîndeplinirea condițiilor impuse de art. 591 alin. 1 Cod 
procedură civilă. 
 

Art.591 alin.1 Cod procedură civilă 
 

Specific sechestrului asigurator este faptul că obiectul acţiunii principale îl constituie plata unei 
sume de bani, sediul materiei regăsindu-se în conţinutul dispoziţiilor art. 591 - art. 596 Cod procedura 
civilă. 

În cauza de faţă, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.591 alin.1 Cod proc. civilă, 
caz în care creditorul trebuie să facă dovada că a declanşat procesul prin care tinde la realizarea creanţei 
sale. 

Ori, această condiţie nu este îndeplinită în cauză nu din perspectiva neintroducerii acţiunii, ci a  
pronunţării în mod irevocabil a unei hotărâri în litigiul care a determinat formularea cererii de sechestru 
asigurator. Prin urmare, recurenta justifică un titlu executoriu susceptibil de executare silită, iar măsura 
asiguratorie nu se mai justifică atât timp cât procedura execuţională pune la îndemâna creditorului pârghiile 
necesare executării creanţei. 
 

     Decizia civilă nr. 258/19.08.2015 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 11 iunie 2015, înregistrată sub nr. 
1066/88/2015, reclamanţii UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞ [...], 
PRIMARIA ORAŞULUI [...] şi CONSILIUL LOCAL [...] au solicitat, în contradictoriu cu pârâta 
[...], instituirea sechestrului asigurator în vederea indisponibilizării bunurilor imobile, urmăribile, 
aparţinând debitoarei [...], aflate in posesia acesteia sau a unor terţi, in scopul valorificării lor la 
momentul la care reclamanţii vor obţine un titlu executoriu, definitiv si irevocabil. 

Totodată, reclamanţii au solicitat instituirea sechestrului asigurator 
asupra bunurilor imobile conform matricolei pentru impozit clădiri cu care pârâta figurează în 
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evidenţa fiscală a Primăriei Oraşului [...] la data de 10.06.2015, până la concurenţa sumei de 
1.486.885 lei. 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că, prin cererea de chemare în judecată adresată la 
data de 01.02.2012 Judecătoriei Tulcea, Primăria [...] a solicitat obligarea pârâtei [...] să-i lase în 
deplina proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 1357 mp, situat în [...] şi terenul în suprafaţă de 
3727 mp, situat în [...], jud. Tulcea, precum şi plata unei despăgubiri in cuantum de 2.000.937 lei, 
reprezentând contravaloarea chiriei pentru folosinţa terenurilor din [...], calculate potrivit HCL nr. 
35/2008 pentru perioada ianuarie 2009-septembrie 2011. 

S-a mai arătat că terenurile situate in [...], au fost ocupate de către pârâtă fără drept, întrucât, 
in conformitate cu H.C.L. nr.35/31.10.2008, acestea fac parte din domeniul privat al unităţii 
administrativ teritoriale oraş [...], iar Consiliul Local [...] a dispus închirierea acestora, stabilindu-se 
un preţ al chiriei, astfel: în cuantum de 3,12 lei/mp/luna-zona A; în cuantum de 3,10 lei/mp/luna-
zona B, în cuantum de 2,91 lei/mp/luna-zona C. 

Reclamanţii au menţionat că, deşi s-a solicitat in nenumărate rânduri că pârâta să încheie un 
contract de închiriere, aceasta a refuzat permanent să se conformeze şi să perfecteze un asemenea 
contract, ocupând abuziv terenurile ce fac obiectul litigiului.  

S-a mai precizat că pârâta [...] a folosit aceste terenuri, fără a achita vreodată tariful stabilit 
prin hotărârea Consiliului Local [...]. 

S-a mai învederat că prin sentinţa civila nr.2642/2012, Judecătoria Tulcea a dispus declinarea 
competentei de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei [...], pe rolul căreia s-a înregistrat 
dosarul nr.1040/253/2012, în care s-a dispus disjungerea capătului de cerere vizând acordarea de 
despăgubiri in cuantum de 1.486.885 lei reprezentând chirie pentru terenurile ce nu fac obiectul 
revendicării, respectiv cele situate in [...] - 29.615 lei, [...] - 7412.100 lei, [...]-530.458 lei, [...]- 
514.712 lei, formându-se dosarul nr. 403/253/2013. 

Reclamanţii au mai arătat că prin sentinţa civila nr. 230/2013 pronunţată de Judecătoria [...] 
s-a dispus declinarea competentei de soluţionării cauzei in favoarea Tribunalului Tulcea pe rolul 
căruia a fost înregistrat dosarul nr. 1160/88/2013, în care s-a pronunţat sentinţa civila nr. 
1460/03.09.2014, dar şi Decizia civilă a Curţii de Apel Constanta nr. 314/17,12.2014, decizie 
atacată cu recurs pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie a României. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, reclamanţii au arătat că nu se află în posesia unui titlu 
executoriu definitiv şi irevocabil pentru a putea trece la executarea deîndată a debitoarei [...]. 

Reclamanţii au apreciat că în cauză sunt îndeplinite dispoziţiile art. 952 alin. (1) Cod 
procedură civilă, întrucât de la data formulării cererii de chemare în judecată în pretenţii, ce 
formează obiectul dosarului nr.1160/88/2013, respectiv data de 01.02.2012 şi până la data formulării 
acestei cereri, parata a înstrăinat din patrimoniu o serie de spaţii comerciale şi încearcă să îşi 
micşoreze patrimoniul în mod vădit şi intenţionat. 
 S-a mai arătat că reclamanţii solicită înfiinţarea sechestrului asigurator, motivat de faptul ca 
debitoarea încasează venituri numai din prestări servicii (chirii), conform facturilor emise pentru 
spatiile închiriate şi aflate în patrimoniul său. 
 S-a mai susţinut, de către reclamanţi, că de la data deschiderii acţiunii pe fond şi până la 
rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei Tribunalului Tulcea nr. 1460/03.09.2014, debitoarea a 
înstrăinat o serie de bunuri imobile, micşorându-si in mod vădit patrimoniul, existând  posibilitatea 
înstrăinării întregului patrimoniu şi riscul ca sentinţa susmenţionată să rămână până la momentul 
punerii în executare fără obiect. 

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 951, 952, alin. 1 si alin.3 din 
Codul de procedura civilă şi în dovedire au depus la dosar copiile următoarelor înscrisuri: H.C.L. nr. 
35/31.10.2008, sentinţa civilă a Tribunalului Tulcea nr. 1460/03.09.2014, Decizia civila a Curţii de 
Apel Constanta nr. 314/ 17.12.2014, adresa nr. 208/23.09.2013, nr. 297/17.12.2013, nr. 
927/27.11.2014 însoţite de copiile facturilor emise de către pârâtă. 
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Prin Încheierea nr. 1020/2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a respins cererea ca 
nefondată.  

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa de fond a reţinut că, în ceea ce priveşte 
legea aplicabilă cauzei, aceasta este reprezentată de dispoziţiile Codului de procedură civilă anterior 
întrucât cererea de chemare în judecată iniţială a fost promovată la data de 01.02.2012 pe rolul 
Judecătoriei Tulcea  iar, cererea de sechestru asigurător care se poate formula, atât pe cale 
principală, cât şi pe cale incidentală, este în toate cazurile o cerere pendinte de cererea de chemare în 
judecată principală (iniţială) şi care urmează deci soarta acesteia, fiindu-i aplicabile aceleaşi norme 
de drept procedural. 

Relativ la fondul cauzei, instanţa a reţinut că, potrivit art. 591 alin. (1) Cod procedură civilă, 
“creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este 
exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune”. 

Alineatele 2 şi 3 ale aceluiaşi articol reglementează cazul creditorului care nu are o creanţă 
constatată în scris, respectiv cazul creditorului care nu are o creanţă exigibilă. 

În toate cele trei cazuri ale sechestrului asigurător, s-a constatat existenţa unor condiţii 
comune care trebuie îndeplinite anterior formulării cererii de sechestru asigurator, şi anume condiţia 
formulării cererii de chemare în judecată asupra fondului şi inexistenţa unui titlu executoriu. 

Condiţiile sunt justificate de scopul reglementării procedurii în sine care este acela al 
protejării creditorului diligent care nu are încă un titlu executoriu pe care să îl poată pune în 
executare silită, astfel că, la momentul şi în eventualitatea obţinerii titlului executoriu, el poate trece 
la valorificarea bunurilor indisponibilizate, sechestrul fiind o procedură de conservare şi nu una de 
executare silită. 

În speţă însă, reţine instanţa de fond, cele două condiţii esenţiale anterior menţionate nu sunt 
îndeplinite întrucât creditorul a obţinut deja un titlu executoriu, iar acţiunea sa care a existat pe rolul 
Tribunalului Tulcea şi a făcut obiectul dosarului nr. 1160/88/2013 a fost soluţionată irevocabil. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 1460/03.09.2014, Tribunalul Tulcea a respins cererea 
promovată de reclamanţii Primăria [...] şi Consiliul Local [...] pentru lipsa calităţii procesuale active, 
dar a admis acţiunea promovată de U.A.T. [...] prin Primar, în contradictoriu cu pârâta [...], care a 
fost obligată să plătească reclamantei suma de 1.486.885 lei cu titlu de despăgubiri pentru lipsa de 
folosinţă în perioada 09.01.2009 - 30.09.2011 a terenului proprietatea private a unităţii 
administrative. 

Această hotărâre este în prezent irevocabilă, întrucât apelul declarat de pârâta [...] a fost 
respins ca nefondat prin decizia nr. 314/ 17.12.2014 a Curţii de Apel Constanţa, iar recursul 
declarant de aceeaşi parte a fost constatat nul de Î.C.C.J. prin decizia civilă nr. 1555/05.06.2015. 

Mai mult, creditorul UAT [...] prin Primar se afla în posesia unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile şi deci a unui titlu executoriu anterior formulării prezentei cereri de sechestru asigurător, 
respectiv de la data de 05.06.2015 putând opta deja pentru executarea silită a debitoarei sale şi 
nicidecum pentru promovarea prezentei cereri. 

S-a constatat astfel că, întrucât nu sunt îndeplinite două dintre condiţiile pe care textul de 
lege enunţat le prevede cumulativ, cererea de sechestru asigurător nu poate fi încuviinţată. 

Faţă de toate aceste considerente, instanţa de fond a respins cererea ca nefondată. 
Împotriva acestei încheieri au declarat recurs reclamanţii UAT ORAŞ [...], PRIMĂRIA 

ORAŞULUI [...] şi CONSILIUL LOCAL [...], pe care o consideră netemeinică, pentru următoarele 
motive: 

Pe fondul cauzei,  recurenţii arată faptul că instanţa de fond precizează că în cazul instituirii 
sechestrului asigurător creditorul, potrivit art.591, alin.1, Cod proc. civ., trebuie să nu deţină un titlu 
executoriu, dar creanţa trebuie să fie constatată prin act scris şi exigibilă şi să facă dovada că a 
intentat acţiune. 
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Recurenţii solicită a se constata că în speţa sunt îndeplinite condiţiile necesare instituirii 
sechestrului asigurator aşa cum au arătat în cererea iniţială, nefiind în prezent în posesia unui titlu 
executoriu definitiv şi irevocabil pentru a putea trece la executarea deîndată a debitoarei [...], aşa 
cum a reţinut instanţa de fond . 

Din cele expuse mai sus, recurenţii arată că îndeplinesc şi condiţia de la art.591, alin.1 Cod 
proc. civ., arătând că s-a intentat cerere de chemare în judecată în pretenţii, cerere ce formează 
obiectul dosarului nr.1160/88/2013. 

Menţionează că sechestrul este justificat pentru protejarea creditorilor, care nu au încă un 
titlu executoriu pentru a fi pus în executare silită, sechestrul solicitat fiind o măsura de conservare 
aşa cum au motivat în cererea iniţială. 

Faţă de cele arătate, recurenţii consideră că instanţa de fond a aplicat în mod greşit 
prevederile legale cu privire la instituirea sechestrului asigurător, motiv de modificare în tot a 
încheierii atacate. 

Astfel, de la data intentării acţiunii respectiv data de 01.02.2012 şi până în prezent, pârâta a 
înstrăinat din patrimoniu o serie de spatii comerciale aşa cum reiese din documentele anexate in 
copie, respectiv adresele nr. [...] si facturile anexate acestor adrese, ca document justificator si 
doveditor, din care reiese clar că pârâta încearcă sa îşi micşoreze patrimoniul în mod vădit si 
intenţionat, având în vedere faptul că este în litigiu cu obiect pretenţii, în contradictoriu cu 
reclamanţii UAT ORAS [...], PRIMĂRIA ORAŞULUI [...] si CONSILIUL LOCAL [...]. 

Recurenţii consideră că instituirea sechestrului este întemeiata, întrucât şi în prezent există 
riscul înstrăinării a altor active din patrimoniul pârâtei, aşa cum rezultă din certificatul de atestare 
fiscala nr.4124/01.04.2015 eliberat de Biroul Venituri Buget Local al UAT Oraş [...] - Primăria oraş 
[...], în care este menţionat: "prezentul certificat s-a eliberat pentru: spre a-i servi Ia notariat". 

De la data deschiderii acţiunii pe fond şi până la rămânerea definitivă şi irevocabila a 
sentinţei Tribunalului Tulcea nr. 1460/03.09.2014, debitoarea a înstrăinat o serie de bunuri imobile, 
micşorându-si în mod vădit patrimoniul, în prezent existând totodată posibilitatea înstrăinării 
întregului patrimoniu si riscul ca astfel sentinţa sus menţionata sa rămână până a momentul punerii 
în executare fără obiect. 

Astfel, consideră că se află în situaţia în care instanţa poate înfiinţa sechestrul asigurător, în 
condiţiile art.591 alin.3 Cod procedura civila, „chiar si atunci când creanţa nu este exigibilă, ...ori 
atunci când este pericol ca debitorul a se sustrasă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi 
risipească averea.''' 

Faţă de cele arătate, recurenţii solicită admiterea recursului şi modificarea în tot a încheierii 
nr. 1020/2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea în şedinţa Camerei de Consiliu de la 15 iunie 2015. 

Intimata [...] a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a încheierii nr.1020/2015 pronunţată de Tribunalul 
Tulcea. 

Analizând legalitatea sentinţei recurate din prisma acestor critici, Curtea apreciază 
nefondat recursul pentru considerentele: 

Măsurile asiguratorii sunt mijloace procesuale care au drept scop indisponibilizarea bunurilor 
urmăribile ale debitorului sau a bunurilor care formează obiectul procesului, pentru a evita dispariţia 
sau degradarea lor ori diminuarea activului patrimonial al debitorului, care astfel nu mai poate 
dispune de aceste bunuri. 

Sechestrul asigurator este acea măsură asiguratorie la care apelează creditorul unei sume de 
bani, si care consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului, 
pana la rămânerea definitiva (irevocabilă) a hotărârii date în procesul principal în scopul valorificării 
bunurilor în momentul în care creditorul va obţine un titlu executoriu. 
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Specific sechestrului asigurator este faptul că obiectul acţiunii principale îl constituie plata 
unei sume de bani, sediul materiei regăsindu-se în conţinutul dispoziţiilor art. 591 - art. 596 Cod 
procedura civila. 

În legătură cu condiţiile de înfiinţare a sechestrului asigurator, art. 591 Cod procedură civilă 
prevede mai multe situaţii: creanţa creditorului este exigibilă şi este constatată prin înscris; creanţa 
creditorului este exigibilă, dar nu este constatată prin act scris; creanţa nu este exigibilă - cazul în 
care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise, 
ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă acestor cazuri. 

În cauza de faţă, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.591 alin.1 Cod proc. 
civilă, caz în care creditorul trebuie să facă dovada că a declanşat procesul prin care tinde la 
realizarea creanţei sale. 

Ori, această condiţie nu este îndeplinită în cauză nu din perspectiva neintroducerii acţiunii, ci 
a  pronunţării în mod irevocabil a unei hotărâri în litigiul care a determinat formularea cererii de 
sechestru asigurator. Prin urmare, recurenta justifică un titlu executoriu susceptibil de executare 
silită, iar măsura asiguratorie nu se mai justifică atât timp cât procedura execuţională pune la 
îndemâna creditorului pârghiile necesare executării creanţei. 

Pe cale de consecinţă, Curtea, apreciind că nu pot fi reţinute criticile recurentei,  întrucât 
cererea de sechestru nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.591 alin.1 Cod proc.civilă, în raport 
de dispoziţiile art.312 Cod proc. civilă, va respinge recursul ca nefondat. 

Judecător redactor Monica Costea 
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9. Acordare compensații bănești în temeiul Legii nr. 9/1998. Caracterul 
doveditor al actului reprezentat de Situația Comisiei Mixte Româno-Bulgare. 
Atributul ANRP de a emite actul de validare sau invalidare a hotărârii comisiei 
județene. Reanalizarea hotărârii emise de comisia județeană pentru aplicarea Legii 
nr. 9/1998 cu luarea în considerare a Situației Comisiei Mixte Româno-Bulgare. 
 

Decizia civilă nr. 899/CA/18.09.2015 
 

           În ceea ce priveşte caracterul doveditor al actului reprezentat de Situaţia Comisiei Mixte Româno-
Bulgare, potrivit dispoziţiilor art. 4 din legea 9/1998, „în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune 
în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru 
aplicarea legii. (…)”  
         Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 9/1998, forma în vigoare la momentul analizării cererii 
reclamanţilor, “(1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor pentru care se 
solicită compensaţii se face cu înscrisuri. 
          Conform art. 6 din HG nr. 753/1998 privind Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar 
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 “Prin 
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înscris, în sensul art. 5 din Legea nr. 9/1998, se înţelege orice dovadă eliberată de instituţii - arhive, 
primării, notariate, instanţe judecătoreşti - în legătura cu fostele proprietăţi, cum ar fi: chitanţe de plata a 
impozitelor, extrase din cărţile de imobil, planuri şi autorizaţii de construcţie, rapoarte de expertiza, 
contracte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătoreşti şi orice alte documente care se referă la existenta 
bunurilor rămase în judeţele cedate, inclusiv listele-anexa la Tratatul de la Craiova.” 
 

    Art. 4, art. 5  din Legea 9/1998 
Art. 7 alin. 3 din Legea nr. 9/1998 

Art. 6 din HG nr. 753/1998 
 

 Prin sentinţa civilă nr.2958 din 18.12.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul nr.1488/118/2014 a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii acţiunii, s-a admis excepţia 
prematurităţii, fiind admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii [...] şi [...] în contradictoriu cu 
pârâta AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, a 
fost anulată Decizia 1158/2014 emisă de pârât şi obligat pârâtul să emită o decizie de validare a 
Hotărârii 6904/2.09.2011 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii 9/1998 Constanţa.  

Pentru a pronunţa această hotărâre Tribunalul a avut în vedere următoarea situaţie de 
fapt:  

Prin cererea nr. 1846/1999, reclamantul a solicitat acordarea despăgubirilor conform Legii 
9/1998 pentru bunurile abandonate de defunctul [...] pe teritoriul statului bulgar. 

Prin Hotărârea 6904/2.09.2011 Comisia Judeţeană Constanţa a stabilit valoarea 
despăgubirilor la suma de 194.230 lei pentru următoarele bunuri: 0,5 ha teren agricol, 3 ha porumb, 
locuinţă şi dependinţe, 150 m² teren aferent locuinţei. 

Prin Decizia 1158/23.01.2014 s-a invalidat Hotărârea 6904/2.09.2011, reţinându-se că nu 
există Situaţia Comisiei Româno-Bulgare pe numele autorului [...]. 

Instanţa, analizând documentaţia depusă de pârâtă, a reţinut că la dosar există situaţia 
Comisiei Mixte Română-Bulgară în care sunt cuprinse următoarele: 10 ha teren arabil, loc de casă, 
construcţie şi anexe, arătându-se că locuitorul este din satul [...], Comuna [...], având 2 copii: [...] şi 
[...], susţinerile pârâtei în sensul că această situaţie priveşte pe [...] [...] şi nu [...] [...] fiind nefondate. 

Numele “[...]” este scris de mână pe Situaţia Comisiei Româno-Bulgare şi se poate interpreta 
că se poate citi “[...]”. 

Instanţa însă analizând toată documentaţia a reţinut că această situaţie priveşte acţiunea 
reclamantului. 

La fila 87 există actul de vânzare-cumpărare pe numele [...] pentru bunuri ce sunt în aceeaşi 
localitate ca cea din Situaţia Comisiei Româno-Bulgare, fiind individualizate, actele din Situaţia 
Comisiei Româno-Bulgare coincid şi cu declaraţiunea de la fila 85 (localitatea, bunurile, numele 
copiilor). 

În raport de aceste aspect, apreciază că în mod neîntemeiat s-a reţinut că nu există SCMRB, 
nefiind luată în considerare cea de la fila 88. 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, cererea privind obligarea pârâtei la emiterea 
deciziei de validare a Hotărârii 6904/2.09.2011, instanţa a  respins-o  pentru următoarele 
considerente: 

Instanţa, apreciind nelegalitatea Deciziei 1158/23.01.2014, a dispus anularea acesteia. Prin 
urmare, consecinţa directă a anulării Deciziei 1158/2014, în condiţiile în care singurul motiv de 
invalidare a reprezentat lipsa Situaţiei Comisiei Româno-Bulgare este obligarea la validarea 
Hotărârii 6904/2.09.2011.  

Instanţa a considerat că în mod temeinic şi legal Comisia Judeţeană Constanţa a analizat 
documentaţia în vederea soluţionării cererii nr. 1846/1999. 

Obligarea pârâtei la validarea hotărârii este o consecinţă a anulării deciziei de invalidare a 
hotărârii şi nicidecum o substituire a instanţei în atribuţiile pârâtei. 
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Cu privire la excepţia prematurităţii cererii privind plata actualizată a despăgubirilor sau 
emiterea deciziei de validare care să cuprindă suma stabilită prin Decizia 6904/2011 actualizată, 
instanţa a respins-o pentru următoarele aspecte 

Până în acest moment a fost emisă Hotărârea 6904/2.09.2011 a Comisiei Judeţene Constanţa, 
urmând ca pârâta, conform dispoziţiilor din prezenta hotărâre să emită o decizie de validare a 
hotărârii, ocazie cu care aceasta va avea în vedere dispoziţiile legale privind actualizarea sumei 
respective Decizia 21/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dar şi dispoziţiile din Legea 
164/2014. 

Din moment ce nu a fost emisă decizia de validare nu se poate spune că există un refuz 
nejustificat al autorităţii de a stabili prin decizie contravaloarea despăgubirilor, actualizată. 

În raport de dispoziţiile art. 3 alin 2 Legea 164/2014, instanţa a reţinut că pârâta va emite 
decizia de validare şi va efectua plata conform Legii 164/2014. 

Prin urmare, instanţa a  admis  excepţia prematurităţii invocată din oficiu. 
Având în vedere că reclamantul nu a făcut dovada cheltuielilor de judecată solicitate prin 

prezenta acţiune, instanţa a respins cererea privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, solicitând anularea Deciziei nr. 1158/23.01.2014 emisă de 
A.N.R.P., de invalidare a Hotărârii nr. 6904/02.09.2011 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi obligarea la emiterea unei decizii de validare a hotărârii mai sus 
menţionate, cuprinzând totodată şi actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei de 194.230 lei (sumă 
ce a fost stabilită prin Hotărârea nr. 6904/02.09.2011) de la data emiterii hotărârii şi până la data 
plăţii efective; 

În subsidiar, solicită anularea Deciziei nr. 1158/23.01.2014 emisă de A.N.R.P., de invalidare 
a Hotărârii nr. 6904/02.09.2011 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 şi obligarea ANRP la plata despăgubirilor rezultate din Hotărârea nr. 6904/02.09.2011, 
precum şi la actualizarea sumei de la data emiterii hotărârii şi până la data plăţii efective. 

Arată că Tribunalul Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin Sentinţa 
civilă nr. 2958/18.12.2014, a admis în parte acţiunea, a anulat Decizia nr. 1158/23.01.2014 emisă de 
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a obligat A.N.R.P. să emită 
o decizie de validare a Hotărârii nr. 6904/02.09.2011 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru  
aplicarea Legii nr. 9/1998. 

În temeiul art. 488 pct. 8 din Codul de procedură civilă, consideră sentinţa civilă nr. 
2958/18.12.2014 pronunţată în dosarul nr. 1488/118/2014 de către Tribunalul Constanţa ca fiind 
netemeinică şi nelegală pentru următoarele considerente: 

În mod eronat, instanţa de fond a obligat direct la emiterea deciziei de validare a Hotărârii nr. 
6904/02.09.2011 emisă de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei 
Prefectului Judeţului Constanţa, având în vedere următoarele aspecte: 

Într-o astfel de cerere având ca obiect „obligaţia de a face", instanţa poate decide, cel mult, 
obligarea organului administraţiei publice de a emite un act administrativ, în ipoteza în care constată 
pasivitatea acestuia, însă, atât doctrina, cât şi practica judecătorească sunt constante în a afirma că 
instanţa judecătorească nu va putea hotărî conţinutul actului şi nici condiţiile în care organul 
administrativ ar urma să rezolve cererea cu care a fost învestit. 

Arată că în cazul în care s-ar recunoaşte acest drept instanţelor, faţă de specificul şi 
delimitarea atribuţiilor potrivit actelor normative speciale în executarea cărora ar urma să fie emise 
aceste acte, ar însemna că s-ar încălca principiul separaţiei puterilor în stat. Altfel spus, într-o atare 
situaţie, la dispoziţia instanţelor judecătoreşti se află numai o cale procedurală spre a înlătura 
pasivitatea unei autorităţi administrative, în ipoteza în care o asemenea pasivitate este constatată. 
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Învederează că la data de 15.12.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea 
nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a 
cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea 
de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947 şi modificarea unor acte normative. 

Conform dispoziţiilor art. 7 din actul normativ menţionat, Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, în baza documentelor transmise, procedează la analizarea dosarelor 
aferente hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998, din punctul de vedere al existenţei şi întinderii dreptului la acordarea despăgubirilor, în 
ordinea înregistrării acestora. 

În situaţia în care se constată lipsa sau neconcordanţa unor înscrisuri doveditoare, Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate solicita înscrisurile necesare atât instituţiilor 
publice, cât şi persoanelor care solicită acordarea de despăgubiri. 

În baza documentelor depuse la dosar, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 
validează sau invalidează hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 şi după caz, emite decizie de validare/invalidare, în tot sau în parte, sub 
semnătura vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu atribuţii de 
coordonare a aplicării Legii nr. 9/1998. 

Din interpretarea textelor de lege menţionate a rezultat  că A.N.R.P. are atribuţii de verificare 
şi control cu privire la aceste hotărâri. 

Pe cale de consecinţă, dacă instanţa ar proceda la obligarea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor să valideze hotărârea comisiei judeţene, atunci ar însemna să se substituie 
atribuţiilor ei, încălcând competenţa acestui organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, ceea ce 
nu este permis de lege. Având în vedere că instanţa de contencios are competenţa limitată doar la a 
constata dacă pârâta şi-a îndeplinit obligaţia de a analiza hotărârea comisiei în sensul validării sau 
invalidării ei, respectiv de a verifica legalitatea deciziei emise, exercitând un control judecătoresc 
asupra actului administrativ-jurisdicţional, fiind  evident că solicitarea reclamanţilor de a obliga 
pârâta să valideze hotărârea sus indicată nu este admisibilă. 

Cu atât mai mult, dosarul în care a fost emisă Hotărârea nr. 6904/02.09.2011 a Comisiei 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa a fost analizat 
de către Direcţia pentru Aplicarea Tratatelor sensul că, în data de 23.01.2014 a fost emisă Decizia 
nr. 1158/2014 prin care a fost invalidată hotărârea sus-menţionată. 

Analizând documentele existente în dosarul constituit în temeiul Legii nr. 9/1998 de către 
beneficiari, Direcţia pentru Aplicarea Tratatelor Internaţionale din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor a apreciat că acesta se impune a fi invalidat pentru următoarele 
motive: 

„În dosar nu există Situaţia Comisiei Mixte Româno-Bulgare pe numele autoarei [...], pentru 
ale cărei bunuri s-a propus acordarea de compensaţii". 

Totodată, arată că singurul act doveditor în vederea acordării de despăgubiri este reprezentat 
de Situaţia de avere imobilă rurală întocmită si verificată de Comisia Mixtă Româno-Bulgară. 

Situaţia de avere imobilă rurală imobiliară semnată şi verificată de Comisia mixtă româno-
bulgară a fost instituită în scopul inventarierii bunurilor imobile ce se abandonau în momentul 
cedării Cadrilaterului, aşa cum se prevede şi în Acordul privitor la schimbul de populaţie româno-
bulgară potrivit cărora „Comisia Mixtă va întocmi o situaţie a bunurilor specificate în art. X, 
punctele 2 şi 3 aparţinând interesatului." 
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Comisia Mixtă avea drept misiune supravegherea transferului populaţiei, verificarea 
inventarului fiecărui interesat, alcătuit conform art. VIII, alineatul al 2-lea, în vederea stabilirii 
situaţiei, de a determina în ce constau proprietăţile imobiliare clădite şi neclădite ale emigranţilor, de 
a constata totalul datoriilor, creanţelor şi drepturilor persoanelor supuse schimbului de populaţie, 
precum de a proceda la evaluarea bunurilor şi drepturilor emigranţilor şi fixarea valorii proprietăţilor 
în baza elementelor de informare. 

Aşadar, învederează că Situaţia de avere imobilă rurală, existentă în dosarul reclamanţilor 
[...] şi [...], a fost întocmită de către Comisia Mixtă Româno - Bulgară pe numele „[...] [...]" , iar 
autorul pentru ale cărui bunuri se solicită despăgubiri se numeşte [...]. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data emiterii Deciziei 
Vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 1252/20.02.2014, 
Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a propus invalidarea Hotărârii nr. 5199/27.01.2010 
acestea fiind transmisă către Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr.9/1998 pentru 
reanalizare şi adoptarea unei noi hotărâri de către această comisie. 

După reanalizarea dosarului de către Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998, acesta va fi transmis din nou Direcţiei pentru Aplicarea Tratatelor Internaţionale din 
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea analizării. 

Prin urmare, consideră Decizia nr. 1158/23.01.2014 emisă de către Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor ca fiind temeinică şi legală. 

Pentru motivele arătate mai sus şi considerând că hotărârea pronunţată de prima instanţă este 
lipsită de temei legal, solicită  admiterea  recursului  formulat şi modificarea hotărârii recurată în 
sensul respingerii ca neîntemeiată a acţiunii promovate de către reclamanţii [...] şi [...]. 
          Analizând recursul formulat, Curtea reţine următoarele aspecte de fapt şi de drept: 

Prin Hotărârea nr. 6904/02.09.2011 emisă de pârâta Comisia pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa s-a aprobat cererea nr. 1846/21.04.1999 
a moştenitoarei defunctei [...] de acordare a compensaţiilor băneşti în temeiul Legii nr. 9/1998 
pentru bunurile abandonate statului bulgar, stabilindu-se acordarea despăgubirilor în valoare de 
1194.230 lei. 

Prin Decizia nr. 1158/23.01.2014 pârâta A.N.R.P. a invalidat această hotărâre, întrucât în 
dosar nu există Situaţia Comisiei Mixte Româno-Bulgare pe numele autoarei [...]. 

Critica din recurs, întemeiată pe dispoziţiile art. 488 pct. 8 NCPC,  vizează două aspecte: 
aprecierea greşită a caracterului doveditor al actului reprezentat de Situaţia Comisiei Mixte 
Româno-Bulgare şi nelegalitatea măsurii de obligare a a pârâtei direct  la emiterea deciziei de 
validare a hotărârii. 
           În ceea ce priveşte caracterul doveditor al actului reprezentat de Situaţia Comisiei Mixte 
Româno-Bulgare, Curtea reţine dispoziţiile art. 4 din legea 9/1998, potrivit cărora „în termen de 18 
luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii 
proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la 
comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii. (…)”.  
         Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 9/1998, forma în vigoare la momentul analizării 
cererii reclamanţilor, “(1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor 
pentru care se solicită compensaţii se face cu înscrisuri. 
    (2) Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi alte instituţii publice care deţin acte referitoare la situaţia 
persoanelor evacuate din judeţele Durostor şi Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt 
obligate să elibereze celor interesaţi copii de pe actele solicitate.”” 
          Conform art. 6 din HG nr. 753/1998 privind Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
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septembrie 1940 “Prin înscris, în sensul art. 5 din Legea nr. 9/1998, se înţelege orice dovadă 
eliberată de instituţii - arhive, primării, notariate, instanţe judecătoreşti - în legătura cu fostele 
proprietăţi, cum ar fi: chitanţe de plata a impozitelor, extrase din cărţile de imobil, planuri şi 
autorizaţii de construcţie, rapoarte de expertiza, contracte de vânzare-cumpărare, hotărâri 
judecătoreşti şi orice alte documente care se referă la existenta bunurilor rămase în judeţele cedate, 
inclusiv listele-anexa la Tratatul de la Craiova.” 
           În aplicarea acestor dispoziţii legale, reclamanţii, în calitate de moştenitori ai numitei [...], au 
depus la dosarul constituit în baza legii nr. 9/1998 Situaţia Comisiei Mixte Româno-Bulgare pe 
numele [...] din satul [...], comuna [...], judeţul Caliacra, având ca membri ai familiei pe fiii [...] şi 
[...]. În situaţie se menţionează un teren arabil în suprafaţă de 10 ha, ½ ha vie, şi loc de casă. 
         Întrucât situaţia menţionată se referă la o persoană cu prenumele „[...]” şi nu [...], pârâta ANRP 
a considerat-o irelevantă, apreciind că în cauză lipseşte actul cuprins în enumerarea de la art. 351 din 
Normele metodologice. 
         Coroborarea dispoziţiilor legale redate mai sus, dar şi interpretarea logico-sistematică a 
dispozitiilor Legii nr. 9/1998, relevă însă faptul că legea specială menţionată impune condiţia 
depunerii unor acte doveditoare sub aspectul bunurilor rămase în teritoriile cedate, astfel cum sunt 
acestea enumerate în cuprinsul art. 5 din legea specială. 
         Un astfel de înscris este şi declaraţiunea dată de numita [...] la data de 08 septembrie 1940 în 
faţa unui notar public din judeţul Caliacra (fila 85 dosar fond) în care sunt menţionate, la datele 
titularului, domiciliul în sat [...], com. [...], jud. Caliacra, fiii [...] şi [...] şi următoarele bunuri: 10 ha 
teren arabil, ½ ha vie şi 2000 mp loc de casă. 
         Se constată totodată că aceleaşi date, comune Situaţiei şi Declaraţiunii, figurează  şi în actul de 
vânzare-cumpărare întocmit la 29 noiembrie 1935, prin care numita [...], din satul [...], comuna [...], 
judeţul Caliacra, a cumpărat 2525 mp vie situată în vatra satului [...], comuna [...], jud. Caliacra. 
          În acest context, Curtea apreciază că menţiunea „[...]” din Situaţia Comisiei Mixte Româno-
Bulgare, depusă la dosar, este rezultatul unei evidente erori materiale, similitudinile existente între 
actele depuse demonstrând fără dubiu că această situaţie o priveşte pe autoarea intimaţilor-
reclamanţi, [...]. 
         Se constată astfel neîntemeiată această critică din recurs, în mod corect apreciind judecătorul 
fondului că situaţia în discuţie priveşte acţiunea reclamanţilor, soluţia de anulare a deciziei nr. 
1158/23.01.2014 fiind temeinică şi legală. 
         În ceea ce priveşte critica referitoare la nelegalitatea măsurii de obligare a a pârâtei direct la 
emiterea deciziei de validare a hotărârii, Curtea reţine caracterul său fondat. 
         Astfel, în raport de dispoziţiile art. 7 alin. 3 din legea nr. 9/1998, Curtea apreciază că este 
atributul recurentei-pârâte ANRP să emită actul de validare sau invalidare a hotărârii comisiei 
judeţene, aceasta fiind instituţia căreia legea i-a stabilit atribuţia de verificare şi validare/invalidare a 
acestora. 
         Constatând că prima instanţă a aplicat greşit prevederea legală sus-amintită, Curtea va admite 
recursul promovat, va casa în parte hotărârea recurată şi va obliga pârâta să reanalizeze Hotărârea nr. 
6904/02.09.2011 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea legii nr. 9/1998 cu luarea 
în considerare a Situaţiei Comisiei Mixte Româno-Bulgare emise pe numele [...]. 
         Pentru considerentele sus-expuse, vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate. 

Judecător redactor Roxana Nicoleta Bacu 
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10. Anulare act administrativ. Repararea prejudiciului cauzat. Lipsa interesului 
legitim al reclamantului în formularea acțiunii. 

 
Decizia civilă nr. 1086/CA/28.10.2015 

 
           Dacă în cadrul unei acţiuni civile de drept comun reclamantul trebuie să dovedească folosul practic 
urmărit prin recurgerea la procedura judiciară, aceasta fiind o condiţie esenţială pentru exercitarea 
dreptului la acţiune, în litigiul de contencios administrativ interesul legitim pe care partea îl invocă nu se 
confundă cu folosul practic, ci reprezintă, astfel cum rezultă din definiţia dată de art.2 alin.1 lit.p din Legea 
nr. 554/2004 „posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv 
viitor şi previzibil, prefigurat”.  
           Partea se poate considera persoană vătămată şi se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
doar în situaţia în care justifică un drept subiectiv sau interes legitim propriu, deoarece doar prin încălcarea 
acestora de către autoritatea publică se naşte un raport de drept administrativ. 

Ceea ce susţine reclamantul se subsumează exclusiv interesului legitim public, astfel cum acesta este 
definit la art.2 alin.1 lit.r din Legea nr.554/2004, respectiv „interesul care vizează ordinea de drept şi 
democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, 
satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice”.  

Conform art.8 alin.1/1 din Legea nr.554/2004, „Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept 
privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în 
subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului 
subiectiv sau a interesului legitim privat.” 

 
Art.1, art.2 alin.1 lit.p din Legea nr. 554/2004 

Art.8 alin.1/1 din Legea nr.554/2004 
 

Prin cererea formulată la data de 30.04.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 
nr. 948/88/2014, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa de Cultură [...] 
anularea actului adiţional încheiat de instituţia publică pârâtă în data de 16.09.2013, având ca 
obiect prelungirea, în beneficiul SC [...] SRL Galaţi, a termenului de închiriere a spaţiului comercial 
amplasat la parterul imobilului situat în …, aparţinând domeniului public al oraşului [...], obligarea 
instituţiei Casa de Cultură [...] de a proceda la valorificarea, prin închiriere sau concesiune, în 
condiţiile legii, a spaţiului comercial în cauză, precum şi obligarea directorului instituţiei pârâte 
[...] la repararea prejudiciului cauzat instituţiei publice pe care o reprezintă, prejudiciu 
cuantificat ca diferenţa între chiria lunară percepută de la SC [...] SRL Galaţi şi chiria 
lunară/redevenţa lunară ce se va obţine prin organizarea licitaţiei publice pentru valorificarea 
spaţiului, de la data de 16.09.2013 şi până la data semnării contractului cu noul adjudecatar al 
spaţiului.  
 Prin Sentinţa civilă nr.826/22.05.2015 Tribunalului Tulcea a luat act de renunţarea 
reclamantului la judecata capătului de cerere privind  obligarea directorului pârâtei Casa de Cultura 
[...] la repararea prejudiciului; a respins ca nefondate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâţilor UAT Oraşul [...] şi Consiliul Local [...], excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantului, excepţia tardivităţii formulării plângerii prealabile, excepţia inadmisibilităţii acţiunii 
pentru neîndeplinirea procedurii prealabile şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa 
interesului; a admis în parte acţiunea, a anulat Actul adiţional nr. 189/16.09.2013  încheiat între 
pârâta Casa de Cultură [...] şi pârâta SC [...]  SRL la contractul de închiriere din 10.08.1995 încheiat 
între Primarul Oraşului [...] şi pârâta SC [...]  SRL şi a respins ca nefondat capătul de cerere 
privind obligarea instituţiei publice la concesionarea sau închirierea în condiţiile legii a 
imobilului, obligând pârâţii la plata sumei de 700 lei cheltuieli de judecată către reclamant. 
          Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii Casa de Cultură [...], Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul [...] şi Consiliul Local [...], precum şi SC [...] SRL Galaţi, care 
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au criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, invocând dispoziţiile art.488 alin.1 punctele 
6 şi 8 NCPC. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp.art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi 
analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 
          Recurenţii Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul [...] şi Consiliul Local [...] au 
susţinut nelegala respingere a excepţiilor invocate în apărare, printre care excepţia lipsei calităţii 
procesual pasive şi active, dar şi pe cea a excepţiei lipsei de interes al reclamantului. 

Pentru susţinerea legalităţii excepţiilor invocate înţeleg să invoce dispoziţiile art.8 alin.1 
ind.1 din Legea nr.554/2004 prin care, inclusiv în interpretarea jurisdicţională, se reţine că 
legiuitorul nu permite promovarea acţiunilor în contencios administrativ pentru apărarea unui interes 
legitim public decât în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge 
logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat. 

Arată că din analiza considerentelor sentinţei atacate nu se identifică o încălcare a unui 
interes legitim şi nici a unui drept subiectiv, iar reclamantul nu justifică un interes personal privat 
pentru promovarea acţiunii în anularea actului, respectiv nu dovedeşte folosul practic urmărit de 
declanşarea procedurii judiciare. 

Consideră că interesul nu poate fi justificat în cauză de reclamant pe ipoteza obţinerii unui 
contract de concesiune în condiţiile în care, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.215/2001, consiliul local 
are posibilitatea, iar nu obligaţia de a hotărî ce bunuri, aparţinând domeniului public sau privat, să 
fie concesionate, respectiv acordate spre administrare. 

Conform disp. art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001, vânzarea, concesionarea sau închirierea 
se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu aplicarea disp. art nr.16 din Legea 
nr.213/1998, iar prin raportare la disp. art.12 alin.3 din Legea nr.213/1998 Casa de Cultură [...] se 
bucură de prerogativa de a dispune de bunul încredinţat spre administrare, inclusiv în sensul şi 
scopul realizării de câştiguri, cu respectarea dispoziţiilor art.16 alin.2 din Legea nr.213/1998. 

Astfel, în baza dreptului de administrare, Casa de Cultură [...] deţine prerogativa închirierii 
cu obligaţia subsecventă de a reţine doar o cotă procentuală din valoarea chiriei, situaţie în care 
apare ca fondată excepţia lipsei calităţii procesual pasive a UAT [...] şi a Consiliului Local al 
Oraşului [...]. 

Coroborând dispoziţiile art.52 din Constituţia României cu dispoziţiile principiale ale Legii 
nr.554/2004 se concluzionează că acţiunea în contencios administrativ poate fi promovată de orice 
persoană interesată ale cărei drepturi sau interese legitime au fost vătămate printr-un act 
administrativ nelegal sau prin refuzul autorităţii administrative de a-i soluţiona o cerere legitimă. 

Reclamant poate fi, printr-un cadru general, în sensul art.1 alin.1 şi 2 din Legea nr.554/2004 
orice persoană fizică sau juridică, dacă îndeplineşte condiţia de a se considera vătămată într-un drept 
ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ adresat lui sau altui subiect de drept. 

Prin urmare, reclamantul în calitatea sa de persoană fizică nu poate acţiona ca atare în 
contenciosul administrativ subiectiv decât dacă şi sub condiţia în care dovedeşte că este titularul 
unor drepturi subiective sau interese legitime private şi ca atare nu poate formula o acţiune în 
contencios obiectiv, respectiv de a cere anularea unui act administrativ pornind de la premisa lezării 
unui interes legitim public, decât dacă şi sub condiţia în care probează că vătămarea interesului 
legitim public exhibat decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau interesului legitim privat, 
protejat legal prin dispoziţiile art.8.  

Instanţa de fond, reţinând că, deşi se consideră vătămat ca urmare a nerespectării legilor în 
materie, reclamantul invocă practic, pe cale principală, lezarea unui drept de interes public fără ca 
acesta să formeze obiectul unui capăt de cerere subsidiar, aşa cum impune art.8 alin.1, iar pe cale 
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principală să se invoce lezarea unui interes legitim privat şi dovedit, a procedat în mod eronat la 
respingerea ca nefondată a excepţiei invocate în apărare de către pârâţi. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, solicită să se reţină că instanţa de fond a reţinut dispoziţii 
legale străine de petitul acţiunii. 

Astfel, au fost reţinute aspecte aferente etapelor procedurale ale iniţierii, aprobării şi 
adjudecării unui contract de închiriere având ca obiect un bun din patrimoniul public şi nicidecum a 
celor incidente derulării unui asemenea contract, cu referire la posibilitatea de prelungire a duratei 
contractuale. 
           Recurenta Casa de Cultură [...] a susţinut că înţelege să reitereze excepţia lipsei de interes al 
reclamantului. Arată că interesul este o cerinţă esenţială şi necesară pentru existenţa dreptului la 
acţiune, iar îndeplinirea acestei cerinţe conferă calitatea de parte unui subiect de drept, reclamantul 
trebuind să justifice în persoana sa interesul de a formula acţiunea, interes care trebuie să fie legitim, 
personal şi direct, născut şi actual.  

Folosul practic urmărit prin declanşarea procedurii judiciare trebuie să aparţină celui care 
recurge la acţiune, nefiindu-i îngăduit unei persoane (cu excepţia situaţiilor expres reglementate, 
când se recunoaşte legitimare procesuală activă altor persoane decât titularului dreptului) să apere 
interesul altei persoane, ori interesul colectiv. Apărarea interesului colectiv este o atribuţie 
recunoscută doar unor organe ale statului sau unor organisme de specialitate.  

Interesul este actual dacă, în situaţia în care o persoană nu ar recurge la acţiunea în justiţie la 
momentul respectiv, s-ar expune prin această pasivitate unui prejudiciu. Un interes eventual nu 
poate fi luat în considerare. 

Totodată, precizează că legiuitorul nu permite promovarea acţiunilor în contencios 
administrativ pentru apărarea unui interes legitim public, decât în subsidiar, în măsura în care 
vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a 
interesului legitim privat.  

În cazul de faţă, reclamantul nu justifică niciun interes în promovarea acestei acţiuni, pentru 
niciunul din cele două capete de cerere rămase în discuţie (anulare act şi obligaţia de a face). 
Niciodată reclamantul nu a solicitat atribuirea în folosinţă (prin închiriere sau concesiune) spaţiul 
comercial respectiv şi niciodată nu a indicat, în concret, posibilităţile de evitare a producerii unui 
eventual prejudiciu, solicitare la care recurenta să nu îi fi răspuns. 

Pentru primul capăt de cerere, face precizarea că nulitatea pe care o solicită reclamantul 
poate fi invocată de orice persoană care justifică un interes în legătură cu cauza de nulitate. Este de 
neconceput ca în categoria „oricărei persoane interesate” să poată intra orice persoană străină de 
actul juridic încheiat, şi care, ca o consecinţă a promovării acţiunii, nu ar urmări un folos practic.  

Reclamantul invocă prevederile art.8 alin.2 şi alin.3 din Legea 554/2004, însă respectarea 
principiului priorităţii interesului public nu are nicio legătură cu speţa de faţă. Este clar definit în 
Lege că interesul public vizează „ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea 
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, 
realizarea competenţei autorităţilor publice”. 

Promovarea prezentei acţiuni nu are în vedere protejarea interesului public, deoarece 
menţinerea în vigoare a documentului numit „Act Adiţional” nu încalcă şi nu prejudiciază în niciun 
fel interesul public în momentul de faţă. 

Atâta vreme cât pentru imobilul respectiv nu s-au demarat procedurile prevăzute de OUG 
34/2006 privind achiziţiile publice, un prejudiciu în patrimoniul recurentei şi al bugetului local ar fi 
sistarea oricărei surse de venit de pe urma imobilului închiriat. 

Având în vedere cele expuse mai sus,  solicită admiterea excepţiei, admiterea recursului si 
respingerea cererii ca lipsită de interes. 

Solicită să se aibă în vedere faptul că niciodată din anul 2002, de când Casa de Cultura [...] 
administrează acest imobil, nu a primit de la nicio terţă persoană vreo solicitare de închiriere, sau 
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măcar vreo altă propunere de plată a unei sume de bani mai mari decât cea percepută de la chiriaşul 
[...] SRL. Astfel, Casa de Cultura era în situaţia în care trebuia să aleagă între a continua un raport 
juridic existent şi sigur, care îi aducea venituri periodice necesare atingerii obiectivelor sale, şi a 
înceta Contractul de închiriere prin nesemnarea Actului Adiţional de prelungire din 16.09.2013, cu 
riscul rămânerii fără această sursă de venit. 

Recurenta SC [...] SRL a susţinut că judecarea fondului şi, pe cale de consecinţă, 
pronunţarea hotărârii instanţei de fond s-a făcut cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept 
material. 

Prin întâmpinarea depusă a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului 
şi lipsa de interes al acestuia, dar şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, raportat la dispoziţiile art.7 
alin.3, coroborat cu disp. art.2 alin.1 lit. p, dar toate acestea raportate la dispoziţiile art.8 alin.1/1 din 
Legea 554/2004. 

Astfel, cererea de anulare a unui act administrativ adresat altui subiect de drept, prin care se 
invocă un interes public, se poate face doar sub forma unor capete de cerere subsidiare, faţă de o 
cerere principală de chemare în judecată şi numai în măsura în care vătămarea interesului public 
decurge din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat. 
          În cauză intimatul reclamant nu a demonstrat şi nici instanţa de fond nu a reţinut în motivare 
că ne aflăm în faţa încălcării unui interes legitim privat sau al unui drept subiectiv propriu al 
reclamantului. 

Critică soluţia instanţei de fond cu privire la soluţia dată acestei excepţii prin aceea că a 
aplicat în mod greşit normele de drept material şi nu a motivat aplicarea dispoziţiei legale prevăzute 
de art.8, alin (11)2 din Legea 554/2004.  

Cu alte cuvinte, interesul procesual, analizat ca „folosul practic pe care o parte îl urmăreşte 
prin punerea în mişcare a procedurii judiciare”, derivă din interesul sau folosul pe care unul dintre 
pârâţi (UAT Oraş [...]) nu l-ar fi obţinut. Este de neconceput ca interesul în promovarea unei acţiuni 
de către reclamantul din proces să fie susţinut prin arătarea şi trimiterea la interesul pârâtului pe care 
reclamanta a înţeles să-l cheme în judecată. 

Prin calitate procesuală se înţelege interesul îndreptăţit al unei persoane de a cere concursul 
justiţiei, interes ce izvorăşte din încălcarea unui drept sau dintr-un raport - recunoscut de lege -  de 
conexitate cu acel drept. 

După cum se observă, calitatea procesuală se confundă cu interesul îndreptăţit de a acţiona, 
fiind totuna cu dreptul la acţiune. 

Raportând această dispoziţie legală cu dispoziţia-definiţie de la art.2, alin.1 lit. p,  solicită să 
se constate că nu este îndeplinită cerinţa legală şi anume aceea a interesului legitim, în speţă nefiind 
vorba de realizarea unui drept subiectiv al reclamantului-intimat, - „drept subiectiv viitor şi 
previzibil, prefigurat”. 

Mai mult decât atât intimatul-reclamant nu poate invoca un interes public decât în subsidiar 
raportat la dispoziţiile art. 8, alin. (11)2, din Legea 554/2004, deoarece legea nu pune la îndemâna 
terţului atacarea în contencios a unui act administrativ cu caracter individual emis către altul decât în 
ipoteza de la art.7 alin.3 din Legea 554/2004. 

De asemenea, solicită să se observe că judecătorul fondului nu motivează care este norma de 
drept material încălcată prin încheierea actului adiţional de prelungire a unui contract şi care să aibă 
ca şi consecinţă anularea actului adiţional în cauză. 

Judecătorul fondului îşi motivează soluţia raportat la temeiurile de drept invocate, pe o 
situaţie de fapt ce nu corespunde realităţii, având astfel în vedere motive străine de natura pricinii 
deduse judecăţii. 
          Prin întâmpinare, intimatul reclamant [...] a invocat nulitatea recursului formulat de Casa de 
Cultură [...], motivat de faptul că nu sunt menţionate motivele de casare în cererea de recurs, precum 
şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant convenţional a domnului avocat [...] pentru recurentul 
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Consiliul local [...], arătând că în cadrul şedinţei Consiliul local [...] din luna iunie 2015 s-a prezentat 
Sentinţa civilă recurată, hotărâre ce a fost apreciată ca fiind legală, astfel că instituţia deliberativă 
din [...] (Consiliul local) a hotărât să nu formuleze recurs. 
          Pe fondul cauzei arată că recursurile celor trei recurenţi sunt asemănătoare, fiind practic un 
singur recurs dezvoltat de cele trei părţi, astfel că pentru unitatea apărării solicită respingerea 
acestora ca nefondate. 
          În temeiul art.248 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor invocate de intimatul reclamant prin întâmpinare, excepţii care fac de prisos 
cercetarea pe fond a recursurilor declarate de Casa de Cultură [...] şi Consiliul Local al oraşului [...]. 
          Astfel, în ceea ce priveşte nulitatea recursului formulat de pârâta Casa de Cultură [...], 
Curtea reţine că, deşi recurenta nu a indicat temeiul de casare, din dezvoltarea criticilor susţinute 
rezultă că acestea pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod 
procedură civilă, respectiv „când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor 
de drept material”. 
          Astfel, dintr-o analiză formală a susţinerilor recurentei rezultă că acestea vizează aplicarea 
greşită a dispoziţiilor art.8 alin.1 şi 1/1 din Legea nr.554/2004, respectiv greşita soluţionare a 
excepţiei lipsei de interes al reclamantului în formularea acţiunii, situaţie în care, nefiind incidente 
disp. art.489 alin.2 Cod procedură civilă, nu poate interveni sancţiunea nulităţii recursului. 
           Referitor la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului [...] pentru Consiliul Local 
[...], Curtea reţine că, potrivit art.82 alin.1 Cod procedură civilă, „Când instanţa constată lipsa 
dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru 
acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.” 
          Faţă de susţinerile avocatului, potrivit cu care acesta a declarat recurs în numele Consiliului 
Local al UAT [...], însă nu are delegaţie de reprezentare pentru parte, aceasta declarând că nu 
înţelege să susţină recursul, instanţa de recurs va da eficienţă dispoziţiilor mai sus-citate, urmând a 
anula cererea de recurs formulată de Consiliul Local al UAT [...] pentru lipsa calităţii de 
reprezentant a avocatului care a formulat-o. 
           Pe fondul recursurilor, analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată 
că susţinerile recurenţilor referitoare la lipsa interesului legitim al reclamantului în formularea 
acţiunii sunt întemeiate, cu unele nuanţări ce trebuie făcute în legătură cu distincţia dintre interesul 
ca o condiţie de exercitare a acţiunii civile şi interesul legitim din materia contenciosului 
administrativ, care justifică însăşi legitimarea procesuală activă a reclamantului. 
           Astfel, dacă în cadrul unei acţiuni civile de drept comun reclamantul trebuie să dovedească 
folosul practic urmărit prin recurgerea la procedura judiciară, aceasta fiind o condiţie esenţială 
pentru exercitarea dreptului la acţiune, în litigiul de contencios administrativ interesul legitim pe 
care partea îl invocă nu se confundă cu folosul practic, ci reprezintă, astfel cum rezultă din definiţia 
dată de art.2 alin.1 lit.p din Legea nr.554/2004 „posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat”.  
           Potrivit art.1 din Legea nr.554/2004 – Subiectele de sesizare a instanţei, „ (1) Orice persoană 
care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim 
poate fi atât privat, cât şi public. 
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său 
sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de 
drept.” 
           De asemenea, art.2 alin.1 lit.a prevede că persoană vătămată este „orice persoană titulară a 
unui drept ori a unui interes legitim”. 



61 
 

           Din dispoziţiile citate rezultă că partea se poate considera persoană vătămată şi se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ doar în situaţia în care justifică un drept subiectiv sau 
interes legitim propriu, deoarece doar prin încălcarea acestora de către autoritatea publică se naşte 
un raport de drept administrativ. 
          De aceea, Curtea consideră că dovedirea interesului legitim privat sau a dreptului subiectiv 
pretins încălcate de autoritatea pârâtă reprezintă o condiţie ce ţine de calitatea procesuală activă a 
reclamantului, acesta trebuind să dovedească identitatea între cel ce se adresează instanţei şi partea 
implicată în raportul de drept administrativ, respectiv persoana vătămată prin acţiunea sau inacţiunea 
autorităţii publice, care nu poate fi decât titulara unui drept subiectiv civil sau a unui interes legitim.   

 În speţă, reclamantul a solicitat anularea unui act administrativ adresat altui subiect de drept, 
respectiv a actului adiţional nr.189/16.09.2013 încheiat între pârâtele Casa de Cultură [...] şi SC [...] 
SRL Galaţi, act prin care s-a prelungit pe o perioada de 3 luni, până la data de 16.09.2016,  
contractul de închiriere încheiat în anul 1995 având ca obiect spaţiul comercial amplasat la 
parterul imobilului situat în oraşul [...], pe [...], aparţinând domeniului public al oraşului 
[...] şi deţinut în administrare de către Casa de Cultură [...]. 

Instanţa de fond a reţinut că reclamantul a invocat prin acţiunea formulată atât un interes 
privat, acela de a fi anulat actul administrativ, cât şi un interes public, fundamentat pe existenţa unei 
inegalităţi a actului.  

Curtea apreciază că interesul de a fi anulat actul administrativ nu constituie un interes legitim 
privat în sensul art.2 alin.1 lit.p din legea contenciosului administrativ, ci doar un folos practic 
urmărit de reclamant prin iniţierea demersului judiciar. 

Într-adevăr, reclamantul a susţinut prin acţiune că o consecinţă directă a încheierii actelor 
adiţionale de prelungire a unui contract expirat/inexistent este atât prejudicierea bugetului instituţiei 
locatoare, cât şi a bugetului oraşului [...], în calitatea sa de proprietar al imobilului, iar prin 
menţinerea unei stări de ilegalitate se încalcă principiul liberului acces la bunuri şi servicii, pe 
criterii de concurenţă, al altor persoane fizice şi/sau juridice interesate de închirierea spaţiului obiect 
al acestui contract de închiriere. 

Ori, ceea ce susţine reclamantul se subsumează exclusiv interesului legitim public, astfel 
cum acesta este definit la art.2 alin.1 lit.r din Legea nr.554/2004, respectiv „interesul care vizează 
ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor 
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor 
publice”.  

Conform art.8 alin.1/1 din Legea nr.554/2004, „Persoanele fizice şi persoanele juridice de 
drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai 
în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea 
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.” 
            Se constată astfel că reclamantul nu a invocat apărarea unui interes legitim public în 
subsidiar, în condiţiile în care vătămarea acestuia ar decurge din vătămarea unui drept subiectiv 
propriu sau a unui interes legitim privat, ci şi-a întemeiat acţiunea exclusiv pe încălcarea interesului 
legitim public.  
           În atare situaţie, Curtea reţine că reclamantul nu a justificat legitimarea procesuală activă în 
cauză deoarece nu a dovedit că este titular al unui drept subiectiv sau al unui interes legitim privat ce 
ar fi putut fi încălcat prin actul administrativ a cărui anulare o solicită. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt fondate, 
urmează a admite recursurile în temeiul art.496 alin.1 şi 498 alin.1 Cod procedură civilă şi a casa în 
parte hotărârea; rejudecând cauza, urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantului cu consecinţa respingerii acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate 
procesual activă.  
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 În baza art.453 Cod procedură civilă, va fi obligat reclamantul, ca parte căzută în pretenţii, la 
plata sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecată către pârâta SC [...] SRL.  
          Se vor menţine dispoziţiile referitoare la renunţarea reclamantului la judecata capătului de 
cerere privind obligarea directorului pârâtei Casa de Cultură [...] la repararea prejudiciului, la 
respingerea excepţiilor tardivităţii formulării plângerii prealabile, inadmisibilităţii pentru 
neîndeplinirea procedurii prealabile faţă de SC [...] SRL şi lipsei calităţii procesual pasive  a 
pârâţilor UAT [...] şi Consiliul Local [...].  

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

11. Anulare act administrativ – Legea nr. 9/1998. Respingerea cererii de 
sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri 
prealabile. Lipsa calităţii de moştenitor. Nelegalitatea deciziei emise de A.N.R.P.  

 
Decizia civilă nr. 310/CA/16.03.2015 

 
 Potrivit prevederilor art.696 şi art.697 Cod civil din 1864 (aplicabil în cauza de faţă în raport de 
data deschiderii succesiunilor), renunţarea la succesiune este actul juridic unilateral, expres şi solemn, care 
desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesorală a succesibilului, acesta devenind străin de succesiune, cu 
consecinţa de a nu beneficia de niciun drept succesoral. 
 Întrucât renunţarea la moştenire este un act juridic indivizibil, succesibilul nu poate renunţa în parte 
la dreptul său succesoral pentru a accepta restul moştenirii. 
 Aspectele juridice arătate au fost avute în vedere şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţiile Unite – în cadrul Deciziei nr. XI din 5 februarie 2007, dată în recursul în interesul legii, prin care s-a 
stabilit că beneficiază de dreptul de moştenire, în temeiul art.13 alin.(2) din Legea nr.18/1991, în sensul 
repunerii în termenul de acceptare a succesiunii, numai moştenitorii care nu au acceptat-o în termenul 
prevăzut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune. 
 

Art.696 şi art.697 din Codul civil din 1864 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  nr. XI din 5 februarie 2007 

Art.4 din Legea nr. 9/1998 
H.G. nr.753/1998 

 
 1. Prin sentinţa civilă nr.2320/14.10.2014, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
promovată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, ca nefondată. 
 A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Prima instanţă a fost învestită cu cererea de chemare în judecată formulată de reclamant la 
data de 2 iulie 2014, prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr.1398/26.05.2014 emisă de A.N.R.P., 
de validare a Hotărârii nr.6366/2010 emisă de Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr.9/1998. 

 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamantul [...], care a susţinut 
motivul de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, astfel: 
 Instanţa de judecată nu a luat act de faptul că numita [...] nu a acceptat succesiunea în 
termenul de repunere a succesiunii de 18 luni instituit de Legea nr.9/1998, în sensul în care nu a 
formulat personal, nemijlocit, cererea privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile autoarei [...]. 
 Potrivit recurentului, instanţa nu a avut în vedere Decizia ÎCCJ nr. XI/2007, care a statuat 
asupra repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la 
succesiune, în vederea aplicării art.13 din Legea nr.18/1991, cauza de faţă fiind una similară, având 
în vedere că şi Legea nr.18/1991 are caracter reparatoriu. 
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 Sunt redate considerentele avute în vedere de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizia 
menţionată, privind efectele renunţării la succesiune asupra cererilor formulate în baza legii de 
reparaţie de către un moştenitor renunţător. 
 În concluzie, se solicită admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe, cu consecinţa 
admiterii cererii de chemare în judecată. 
 
 3. La data de 22.01.2015, recurentul reclamant [...] a formulat cerere privind sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unei chestiuni de drept, în sensul de a stabili dacă moştenitorii care au renunţat la 
moştenire mai beneficiază de termenul special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a 
succesiunii instituit de Legea nr.9/1998, apreciind că sunt îndeplinite cumulativ prevederile art.519 
NCPC. 
 În urma verificării cererii recurentului în raport cu dispoziţiile art.519 NCPC, instanţa de 
recurs constată următoarele: 
 Potrivit art.519 NCPC, „dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă 
instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a 
cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici 
nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept 
cu care a fost sesizată. 
 Conform prevederilor art.520 alin.(1), „Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face 
de către completul de judecată după dezbateri contradictorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 519, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac”. 

Potrivit jurisprudenţei Înaltei Curţi, dispoziţiile art. 519 NCPC instituie o serie de condiţii de 
admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, astfel: 
- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată; 
- instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în ultimă instanţă; 
- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 
- soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire 
se cere; 
- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
- chestiunea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici obiectul 
unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 
 Apreciem că în cauză nu este îndeplinită cerinţa ca soluţionarea pe fond a cauzei în curs de 
judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, din perspectiva modalităţii în 
care recurentul a înţeles să se raporteze la prevederile art.4 alin.(1) din Legea nr.9/1998, considerate 
a repune în termenul de acceptare a succesiunii pe moştenitorii care formulează cererea în termenul 
de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii. 
 Astfel, potrivit art. 4 alin.(1) din Legea nr.18/1991, „În termen de 18 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii 
acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii”. 

În H.G. nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998, art. 3 prevede următoarele: „(1) Moştenitorii legali sunt cei definiţi astfel de legea civilă. 
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    (2) Moştenitorii care nu posedă certificat de moştenitor pot face dovada vocaţiei de moştenitor cu 
acte de stare civilă: certificatul de deces al proprietarului, certificatul de naştere şi certificatul de 
căsătorie ale moştenitorului”. 
 Acestea sunt dispoziţiile legale care reglementează dreptul moştenitorilor foştilor proprietari, 
cetăţeni români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, la acordarea de compensaţii în baza Legii nr.9/1998. 

Prevederile acestei legi reparatorii nu cuprind dispoziţii referitoare la repunerea în termenul 
de acceptare a succesiunii, astfel cum s-a procedat în cazul Legii nr.18/1991, care în art.13 alin.(2) 
prevede că „moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în 
circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine 
din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea 
pe care o fac comisiei” sau în cazul Legii nr.10/2001, care în art.4 arată următoarele: „(2) De 
prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice 
îndreptăţite. 
    (3) Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat moştenirea sunt repuşi de drept în 
termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de 
restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în 
temeiul prezentei legi”. 
 Termenul de 18 luni reglementat de art. 4 alin.(1) din Legea nr.9/1998 este un termen în care 
persoanele îndreptăţite la compensaţii pot formula cereri însoţite de acte doveditoare la comisia 
judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii, textul de lege fiind clar în acest sens. 
 A interpreta prevederile art. 4 alin.(1) din Legea nr.9/1998, în sensul că formularea cererii de 
acordare a compensaţiilor în termenul de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii are efect de 
repunere în termenul de acceptare a succesiunii, înseamnă a adăuga la lege, ceea ce nu este permis. 
 În consecinţă, a stabili dacă moştenitorii care au renunţat la moştenire mai beneficiază de 
termenul special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a succesiunii instituit de Legea 
nr.9/1998 nu reprezintă o chestiune de drept de care să depindă soluţionarea în fond a cauzei, astfel 
că cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va fi respinsă pentru neîndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art.519 NCPC. 
 
 4. Din analiza hotărârii recurate în raport de criticile formulate, Curtea de Apel constată că 
recursul este fondat, pentru următoarele argumente: 
 Prin Decizia nr.1398/26.05.2014, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a 
validat Hotărârea nr.6366 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr.9/1998 la 
data de 08.09.2010, prin care s-a aprobat cererea nr. 67/16.02.1998 şi s-a propus acordarea 
compensaţiilor băneşti numiţilor [...] (autorul reclamantului [...] ) şi [...], moştenitori ai defunctei 
[...]. 
 Potrivit actelor de stare civilă aflate la dosar, [...] şi soţia sa, [...] (fostă [...]), faţă de care s-au 
aplicat prevederile Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
au avut doi copii: [...], tatăl reclamantului [...], şi [...] (căsătorită [...]). 
 Conform certificatului de moştenitor nr…./19.10.1976 eliberat de Notariatul de Stat, 
moştenirea defunctului [...], decedat la data de 15.03.1954 a fost culeasă de [...] – soţie 
supravieţuitoare şi [...] – fiu, iar moştenirea defunctei [...] (fostă [...] ), decedată la data de 
12.01.1976, a fost culeasă integral de [...] – fiu, fiind străină de succesiune, prin renunţare expresă, 
[...] – fiică, conform declaraţiei autentificate nr.1074/1976. 
 Potrivit prevederilor art.696 şi art.697 Cod civil din 1864 (aplicabil în cauza de faţă în raport 
de data deschiderii succesiunilor), renunţarea la succesiune este actul juridic unilateral, expres şi 
solemn, care desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesorală a succesibilului, acesta devenind 
străin de succesiune, cu consecinţa de a nu beneficia de nici un drept succesoral. 
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 Întrucât renunţarea la moştenire este un act juridic indivizibil, succesibilul nu poate renunţa 
în parte la dreptul său succesoral pentru a accepta restul moştenirii. 
 Aşadar, numita [...], renunţând expres la succesiunea autorilor săi, a pierdut retroactiv 
calitatea de moştenitor, calitate cerută expres de Legea nr.9/1998 şi explicitată prin H.G. 
nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice. 
 Aspectele juridice arătate au fost avute în vedere şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– Secţiile Unite – în cadrul Deciziei nr.XI din 5 februarie 2007, dată în recursul în interesul legii, 
prin care s-a stabilit că beneficiază de dreptul de moştenire, în temeiul art.13 alin.(2) din Legea 
nr.18/1991, în sensul repunerii în termenul de acceptare a succesiunii, numai moştenitorii care nu au 
acceptat-o în termenul prevăzut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune. 
 Chiar dacă decizia menţionată are în vedere o altă situaţie juridică, dar care vizează tot o lege 
reparatorie, având în vedere principiul potrivit căruia „unde se aplica acelaşi raţionament, se aplica 
aceeaşi soluţie” (ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet), apreciem, pentru identitate de 
raţiune, că renunţarea la succesiune înlătură posibilitatea succesibilului, care nu a mai devenit 
succesor, să beneficieze de prevederile Legii nr.9/1998. 
 Interpretarea dată de instanţa de fond prevederilor art.4 din Legea nr.9/1998 este greşită, 
pentru argumentele arătate anterior, astfel că numita [...] nu are calitate de moştenitor, potrivit legii 
civile, aspect care atrage nelegalitatea Deciziei nr. 1398/26.05.2014 emisă de A.N.R.P. 
 Apreciind că motivul de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC este întemeiat, în baza 
art.496 alin.(2) şi art.498 alin.(1) NCPC, Curtea de Apel va admite recursul, va casa în tot sentinţa 
civilă recurată şi, rejudecând, va admite acţiunea şi va anula Decizia nr.1398/26.05.2014. 

 Judecător redactor Ramona Poppa 
 

12. Anulare act administrativ. Acordare plăți în cadrul schemelor de plată 
unică pe suprafață. Depunerea cererii de plată și a documentelor aferente în termen. 
Dovada exploatării terenului. 

 
Decizia civilă nr. 988/CA/08.10.2015 

 
Art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008 prevede că documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se prezintă *după 

caz* la depunerea cererii de plată sau la solicitare şi este necesară depunerea lor odată cu cererea de plată 
numai dacă este necesară prezentarea lor la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol (art. 6 
alin. 3).  

Nu în toate cazurile este necesară prezentarea documentelor de la art. 4 şi 5, caz în care acestea pot 
fi depuse chiar şi ulterior cererii de plată, sau doar prezentate  la solicitarea APIA; doar atunci când este 
necesară prezentarea, acestea se depun odată cu cererea de plată.  

Recurenta intimată nu a indicat care au fost motivele pentru care documentele depuse la data de 
26.05.2010 trebuiau să fie prezentate şi depuse odată cu cererea de plată, cu atât mai mult cu cât, în urma 
verificării cererii, a apreciat că aceasta întruneşte cerinţele legii. 

În ceea ce priveşte lipsa contractelor care să dovedească efectuarea lucrărilor de întreţinere a 
păşunilor, se constată că reclamanta a depus facturi fiscale pentru cumpărarea de îngrăşăminte, azotat de 
amoniu, pentru efectuarea de lucrări, combaterea chimică a dăunătorilor, defrişarea arbuştilor şi fertilizarea 
suprafeţelor. Cu prilejul verificării cererii de plată, aceste dovezi au fost considerate ca făcând dovada 
exploatării terenului. 

 
Art. 6 alin. 1 și art. 7 alin. (1) din OUG 125/2006 

Art. 5 și 6 din Ordinul nr. 246/2008 
Art. 2 și 3 din Ordinul  nr. 41/19.02.2010 

 
Prin acţiunea înregistrată la data de 17.12.2014 sub nr. 2309/88/2014 pe rolul Tribunalului 

Tulcea, UAT Comuna [...] - Consiliul local [...] a solicitat instanţei Anularea Deciziei 
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nr.49/PI/20.11.2014 emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Judeţean Tulcea, anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare încheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr.TL-8601/14.05.2010 depusă de 
Comuna [...] ( Consiliul local [...] ), cod unic de înregistrare la APIA [...] emis de aceeaşi pârâtă ca 
nelegale și netemeinice. 

Arată că în urma Notei de Control nr. 305208/2014 a MADR şi a încheierii de către Agenţia 
de Plaţi și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea a Notei de Constatare nr. 
103/2014, s-a procedat la respingerea cererii de plată formulate de Consiliul local [...] pentru 
schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 şi a fost emis Procesul-verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de 
plată nr. TL-8601/14.05.2010 depusă de Comuna [...] ( Consiliul local [...]), cod unic de înregistrare 
la APIA [...]. 

Împotriva Procesului-verbal sus-menționat a formulat contestaţie în conformitate cu art.46 
din OUG nr.66/2011, contestaţia fiind înregistrată la APIA - Centrul Judeţean Tulcea sub nr. 50/P1/l 
1.11.2013. Ulterior, a completat această contestaţie, completarea fiind înregistrată la pârâtă sub 
nr.50/Pl/13.11.2014. 

Astfel, menţionează că motivația respingerii Cererii de plată nr. [...]/14.05.2010 depusă de 
Comuna [...] (Consiliul local [...]) este reprezentată în principal de „depunerea la dosar a Hotărârii 
Consiliului local după data primirii cererii (14.05.2010), aceasta fiind adoptată după depunerea 
cererii unice de plata pe suprafaţă, deşi depunerea cererii unice de plată era condiţionată de existenţa 
hotărârii consiliului local. 

Un alt motiv de respingere este lipsa de la dosar a unui contract de prestări servicii încheiat 
cu un prestator pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a păşunilor. 

În consecinţă, prin procesul-verbal sus-menționat, s-a constatat calitatea de debitor a 
Comunei [...] (Consiliul local [...]) pentru suma de 829.272,06 lei care urmează a fi recuperată 
de la acesta. 

Contestația formulată a fost respinsă prin Decizia nr. 49/PI/20.11.2014 în urma 
analizării acesteia de către Comisia de soluţionare a contestațiilor din cadrul APIA - Centrul 
Judeţean Tulcea. 

Cu privire la decizia sus-menționată, se arată că actul administrativ nu este motivat în 
niciun fel. 

Nu se precizează niciun punct de vedere, se reiau doar câteva dintre aspectele din procesul-
verbal contestat, nu se face nicio trimitere sau apreciere asupra contestației. De altfel, răspunsurile la 
cele 2 contestaţii împotriva a 2 procese-verbale motivate diferit şi având obiecte diferite, sunt 
identice. 

Motivele pentru care a apreciat ca nelegal procesul - verbal și a solicitat anularea acestuia 
prin contestație ţin de următoarele argumente: 

I. Cu privire la primul motiv al respingerii cererii de plată - adoptarea HCL nr. 35/2010 - 
ulterior cererii de plată depuse la data de 14.05.2010 : 

Potrivit procesului-verbal în cauză, actul administrativ nu a fost depus „odată cu cererea 
unică de plată de către fermierii care solicită sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente, respectiv 
pășuni comunale „încălcându-se astfel prevederile Ordinului nr.41/2010 privind aprobarea 
formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010”. 

Prin urmare, ca temei de drept, deşi sunt menționate mai multe acte normative, ca şi 
încălcare propriu-zisă se face trimitere expresă strict la Ordinul MADR nr.41/2010, fără însă a se 
indica prevederea /articolul efectiv nerespectat. 

Din verificarea ordinului mai sus invocat nu rezultă dispoziţia încălcată, nefăcându-se 
vorbire de un act administrativ, o hotărâre care să fie depusă odată cu cererea unică de plată. 

II. Cât priveşte celălalt motiv, nedepunerea unui contract de prestări-servicii încheiat 
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cu un prestator pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a păşunilor, din nou, nu se indică 
textul de lege încălcat, anume obligativitatea depunerii unui astfel de contract, cum nu se 
indică nici termenul de depunere a unui astfel de contract, ci pur și simplu se afirmă motivul 
fără nicio trimitere la actul normativ/articolul încălcat. 

Oricum, alături de cererea de plată au fost depuse facturi care fac dovada întreţinerii 
păşunilor, iar în completarea contestaţiei a depus contractele de prestări servicii care fac dovada 
îndeplinirii acestei condiţii. 

Decizia de plată nr. 2759475/20.04.2011 a fost emisă la aproximativ un an mai târziu faţă de 
momentul depunerii cererii şi, în mod cert, după verificarea legalităţii documentaţiei prin mai multe 
filtre, cu asumarea deciziei date. 

A respinge o cerere la plată după 3 ani şi cu o motivaţie nesusţinută expres de niciun act 
normativ şi oricum pe o chestiune de formă (în condiţiile în care aspectele de fond sunt respectate) şi 
care rezultă dintr-o anume interpretare, este nelegală şi neîntemeiată. 

În opinia reclamantei este posibilă depunerea unei cereri care, ulterior, poate fi completată cu 
alte acte, competența instituţiei fiind şi aceea de a solicita actele lipsă (Ordin MADR nr.246/2008), 
dacă este cazul, iar anterior, de a informa fermierii cu privire la întreaga documentaţie care trebuie 
depusă şi de a difuza formularul-tip de cerere. 

În ceea ce priveşte organizarea şedinţelor unui consiliu local, trebuie avute în vedere 
dispoziţiile Legii nr.215/2001, astfel încât şedinţa ordinara aferentă lunii mai fusese organizată în 
data de 28.05.2010, iar un proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeţei pentru care se solicita 
acordarea de plaţi nu se încadrează în condiţiile speciale care permit organizarea unor şedinţe de 
îndată sau extraordinare. 

Mai mult decât atât, în adresa APIA Tulcea înregistrată sub nr. 2806/09.06.2010 în care i se 
aminteşte de adresa nr. 2064/2010 a APIA Bucureşti, care nu i-a fost comunicată în luna mai 2014, 
ci în luna iunie, odată cu adresa nr.6163/2010, i se solicita depunerea unei copii a hotărârii de 
consiliu la dosarul cererii de plată până cel mai târziu la 30.06.2010. 

De asemenea, se menționează că data de mai sus este data limită şi neprezentarea ei duce la 
neacceptarea la plată a cererii pe Campania 2010. 

Prin urmare, inclusiv pârâta a apreciat că nu se impune sancţionarea Comunei [...] pentru 
nedepunerea odată cu cererea a hotărârii de consiliu local. 

Arată că, în măsura în care s-ar fi apreciat ca sancţionabilă nedepunerea hotărârii de consiliu 
local sau a unui contract de prestări-servicii odată cu cererea de plată raportat la atribuţiile pârâtei de 
verificare a cererilor de plată şi înregistrare a acestora, acest aspect poate fi considerat ca o eroare a 
autorității competente fiind aplicabil art.80 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 (actul normativ 
reţinând o definiţie generală a termenului “eroare”). 

În drept se invocă dispoziţiile Legii nr. 554/2004, art. 46 și urm. din OUG nr. 66/2011, H.G 
nr. 875/2011, Ordinul MADR nr. 41/20l0, Ordin MADR nr. 246/2008, OUG nr. 125/2006.  

Pârâta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea a 
formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantului ca fiind netemeinică, 
pentru următoarele considerente: 

Se arată că actul administrativ fiscal atacat a fost întocmit conform art. 46 din OG 
nr.92/2003, respectându-se întocmai condiţiile şi elementele obligatorii. 

 Acesta nu arată şi nici nu precizează care sunt elementele legale încălcate de către emitent 
(A.P.I.A.), la elaborarea actului administrativ fiscal, astfel încât să opereze sancţiunea anularii 
procesului verbal. 

În fapt, în conformitate cu prevederile OUG nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plaţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând 
cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultura si OMADR nr.246//2008 privind stabilirea modului de 
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implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea 
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, reclamantul Consiliul Local [...] 
cu sediul în loc. [...], jud. Tulcea, a depus cererea de sprijin nr. [...]/14.05.2010, pentru accesarea 
plăţii directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe 
complementare (PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafaţa de 2735,9 ha pasune. 

Cererea de acordare a plăţii unice pe suprafaţă, formulată de către Consiliul Local [...] 
a fost analizată conform procedurilor A.P.I.A. 

Astfel, în urma controlului efectuat de către comisia aprobată de către M.A.D.R, s-a 
emis procesul - verbal nr. 14544/3.10.2014, de stabilire şi individualizare a obligaţiei de plată 
privind creanţele bugetare rezultate din nereguli (titlu de creanţă), privind cererea de plata 
nr. [...]/14.05.2010. emis de către A.P.I.A. - Centrul Judeţean Tulcea, prin care s-a stabilit că 
Consiliul Local [...] a beneficiat de sprijin financiar necuvenit pentru campania din anul 2010. 

În urma reinstrumentării dosarului de sprijin s-au constatat următoarele: 
- La dosarul fermierului pe Campania 2010 se regăsește Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei [...] cu nr. 35/25.06.2010, precum și Anexa 1 la formularul tip de cerere unică pe 
suprafaţă, respectiv „Declaraţia de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de 
către consiliile locale” depunea la data de 26.05.2010 şi nu „odată cu cererea unică de plată, așa cum 
este prevăzut în Ordinul 41/19.02.2010, privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată 
pe suprafaţă  pentru anul 2010, cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 
2010 fiind depusa în data de 14.05.2010. 

- Inexistența unui contract de prestări servicii încheiat cu un prestator pentru efectuarea 
lucrărilor de întreținere a păşunilor. 

In ceea ce priveşte netemeinicia Procesului verbal nr. 14544/3.10.2014 de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare privind cererea de plata nr. …/13.05.2010, 
emis de către A.P.l.A. - Centrul Judeţean Tulcea, în sensul ca procesul verbal privind 
recuperarea sumelor necuvenite în cuantum de 829.272,06 lei a fost încheiat peste termenul de 
prescripţie de 12 luni așa cum este prevăzut de art. 80 din Regulamentul (CE) n 1122/2009, 
învederează ca acesta se refera la faptul că obligaţia de rambursare nu se aplica în cazul în care 
plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autorității competente; arată instanţei că plata nu a 
fost făcută din eroare, ci in temeiul cererii depuse de către reclamanta prin reprezentantul său 
care a declarat pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere de plată 
directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor, sunt reale, complete 
şi perfect valabile; eroarea nu ar fi putut fi depistată de către agricultor, ci de către reclamantă, 
atât prin secretarul primăriei sau consilierul juridic, cât şi prin biroul agricol din cadrul 
primăriei, întrucât este vorba despre acte din cadrul primăriei. 

În același timp arată că eroarea la care se refera art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 
1122/2009 trebuie înţeleasă în sensul art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 cât şi în 
înţelesul explicat de Manualul de proceduri privind administrarea cererilor unice de plată pe 
suprafaţă pentru anul 2010, versiunea 8.0., cap. F - Gestionarea Erorilor. 

Mai susţine că Agenţia are obligaţia de a respecta prevederile comunitare, întrucât 
schemele S.A.P.S.. se plătesc din fonduri comunitare, iar nerespectarea prevederilor legale 
atrage sancţionarea statului membru, în măsura în care plăţile sunt realizate fără ca acestea 
să fi fost în conformitate cu dispoziţiile legale 

Prin urmare, reclamantul nu era îndreptăţit  să primească suma de 829.272,06 lei,  
(sprijin direct pe suprafaţă - SAPS acordat din FEGA), stabilită prin Decizia nr. 
2759475/20.04.2011, motiv pentru care A.P.I.A. - Centrul Judeţean Tulcea a emis Procesul 
Verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 
14544/3.10.2014, act administrativ fiscal (t itlu de creanţă, respectiv t it lu executoriu,  
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în caz de neplată în termen).  
Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a arătat că, privitor la 

susţinerea APIA - Centrul Judeţean Tulcea privind întocmirea actului administrativ în 
conformitate cu dispoziţiile art.46 din OG nr.92/2003, reiterează menţiunile formulate în 
acţiune şi precizează că nu a contestat forma actului, ci fondul acestuia. 

Prin Sentinţa civilă nr. 448/17.03.2015 Tribunalul Tulcea a admis  acţiunea formulată de 
reclamantul UAT COMUNA [...] - CONSILIUL LOCAL [...], în contradictoriu cu pârâta  APIA - 
CENTRUL JUDEŢEAN TULCEA, având ca obiect anulare act administrativ şi a dispus anularea 
Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la data de 
03.10.2014 privind Cererea de plată nr. …/14.05.2010 depusă de Comuna [...] şi a deciziei nr. 
49/PI/20.11.2014 de soluţionare a contestaţiei. 
 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În urma Notei de Control nr.305208/2014 a MADR şi a încheierii de către APIA - 

Centrul Judeţean Tulcea -, a Notei de Constatare nr. 103/2014, s-a procedat la respingerea 
cererii de plată formulate de Consiliul local [...] pentru schemele de sprijin pe suprafaţă 
pentru anul 2010 şi a fost emis Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a 
creanţelor bugetare încheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plată nr.TL-
8601/14.05.2010 depusă de Comuna [...]. 

Prin decizia nr. 49/P1/20.11.2014 de soluţionare a contestaţiei formulate de către 
Consiliul Local, A.P.I.A., Centrul  Judeţean Tulcea respinge solicitarea reclamantului  
ca fiind neîntemeiată, menţinându-se ca debit suma de 829.272,06 lei (din bugetul 
Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA), la care 
se adaugă majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare. 

Pentru a emite Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare încheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de plata nr. …/14.05.2010 depusă 
de Comuna [...], s-au avut în vedere următoarele împrejurări: 

Reclamantul Consiliul Local [ .. . ] cu sediul în loc. [.. .] ,  jud. Tulcea, a depus 
cererea de sprijin nr. [.. .] /14.05.2010, pentru accesarea plăţii  directe în cadrul 
Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe 
complementare (PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafaţa de 2735,9 ha păşune. 

Cererea de acordare a plăţii unice pe suprafaţă formulată de către Consiliul Local [...], 
a fost analizată conform procedurilor A.P.I.A.; astfel, Centrul Judeţean Tulcea a emis 
decizia nr. 2759475/20.04.2011, prin care reclamantului i-a fost stabilită suma totală de 
plată de 829272,06 lei . 

În urma reinstrumentării dosarului de sprijin s-a constatat că la dosarul fermierului 
pe Campania 2010 se regăseşte Hotărârea Consiliului Local al Comunei [...] cu 
nr.35/25.06.2010 precum şi Anexa 1 la formularul tip de cerere unica pe suprafaţa, 
respectiv „Declaraţia de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de 
către consiliile locale”, depusă la data de 26.05.2010 şi nu „odată cu cererea unică de 
plată de către fermieri i  care solici tă sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente,  
respectiv păşuni comunale” aşa cum este prevăzut in Ordinul 41/19.02.2010 privind 
aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010, cererea 
de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţa pentru anul 2010 fiind depusă în data de 
14.05.2010. 

De asemenea, s-a constatat inexistenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu un 
prestator pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunilor. 

Astfel, nedepunerea Hotărârii de Consiliu Local odată cu cererea de plată, a Anexei 
1 la formularul tip de cerere unica pe suprafaţa, respectiv „Declaraţia de eligibilitate 
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pentru suprafeţele de pajişte permanenta utilizate de către consiliile locale” depusă la data 
de 26.05.2010, precum şi nedepunerea unui contract de prestări servicii încheiat cu un 
prestator, reprezintă motivarea în fapt a respingerii la plată a cererii, cu consecinţa 
recuperării sumei achitate. 

În ceea ce privește primul motiv, nedepunerea Hotărârii de Consiliu Local şi a anexei nr. 1 
împreună cu cererea de plată (14.05.2010), ci ulterior la data de 26.05.2010, se reţine că dispoziţiile 
legale prevăd termenul limită numai pentru depunerea cererilor de plată. 

Astfel, art. 7 alin. 2 din OOUG nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu 
anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură prevede că „cererile de plată se depun până la data de 15 mai a 
fiecărui an calendaristic la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se 
înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control”. 

Potrivit manualului de procedură privind administrarea cererilor unice de plata pe suprafaţă 
pentru anul 2010 versiunea 8.0 Cod IACS-CP ,cererea de plată nu mai este admisă la plata pentru 
anul în curs în cazul depunerii după data de 11.06.2010. 

În acest din urmă caz, al nedepunerii cererilor de plată în termen, ar putea fi aplicabilă 
sancţiunea respingerii la plata ca urmare a nerespectării termenului imperativ. 

În cadrul aceluiași manual se arată că solicitanţii care utilizează suprafeţe de pajişti 
permanente, vor prezenta odată cu depunerea cererii de plată, următoarele documente, după caz: 

- declaraţie de eligibilitate (pentru Consiliile locale) referitoare la suprafeţele pentru care se 
solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc., 
pentru care nu încasează taxă de păşunat şi pe care Consiliul local desfăşoară activitate agricolă - 
Anexa nr. 1 a Formularului de cerere de plată pentru 2010; 

- conform Anexei Nr.1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2010 
DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE, pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către 
consiliile locale, solicitările de arendare, concesiune, închiriere, folosinţa gratuită, depuse de către 
fermieri la Consiliile Locale, trebuie să fie conforme cu legislaţia în vigoare şi să îndeplinească 
condiţiile precizate de Consiliul Local. În acest sens, Anexa 1 va fi însoţită de o Hotărâre a 
Consiliului Local; Prin această Hotărâre, Consiliile Locale stabilesc suprafeţele pentru care vor 
depune cereri de sprijin pe suprafaţă în campania 2010 la A.P.I.A., precizându-se dacă pentru aceste 
suprafeţe nu au existat / au existat dar nu au fost conforme, solicitări de arendare, concesionare, 
închiriere, folosinţă gratuită. 

O copie a Hotărârii de Consiliu susmenţionate, pe care funcţionarul APIA responsabil înscrie 
„Conform cu originalul’, semnează şi datează, rămâne la dosarul cererii unice de plată pe suprafaţă. 

Instanţa constată că normele juridice aplicabile nu prevăd expres care este sancţiunea 
depunerii ulterioare a unor documente accesorii unei cererii de plată depusă în termenul legal. 

În ceea ce priveşte al doilea motiv al respingerii cererii, respectiv faptul că fermierul nu a 
depus nici un contract de prestări servicii încheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrărilor de 
întreţinere a păşunilor, actele normative invocate de pârâtă nu impun obligativitatea depunerii unor 
contracte pentru a se face dovada efectuării acestor lucrări. 

Manualul de procedură privind administrarea cererilor unice de plată pe suprafaţă pentru 
anul 2010, versiunea 8.0 Cod IACS-CP, prevede că se vor depune în copie documentele care atesta 
efectuarea lucrărilor pe păşune.  

Din analiza Notei de Control nr.305208/2014 a MADR se reţine că, printre documentele care 
însoţesc cererea de plată, se regăsesc facturi fiscale din perioada 23.03.2010-27.09.2010 pentru 
cumpărarea de îngrăşăminte, azotat de amoniu, efectuarea unor lucrări, combaterea chimică a 
dăunătorilor, defrişarea arbuştilor şi fertilizarea suprafeţelor, reclamanta făcând astfel dovada  
lucrărilor de întreţinere a păşunilor. 
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Se observă din aceeaşi nota de control că, în anul 2009, Consiliul local [...] a depus facturi 
fiscale pentru cumpărarea de îngrăşăminte chimice, uree, azotat de amoniu, fără ca de această data 
echipa de control să constate ca aceste facturi nu fac dovada lucrărilor de întreţinere. 

Se constată ca prin decizia nr. 2759475/ 20.04.2011 intimata a admis cererea de plata a 
reclamantei, constatându-se îndeplinite toate cerinţele legale. 

Astfel, faţă de împrejurarea că cererea de plată formulată de Consiliul local [...] la data de 
14.05.2010 (la care au fost ataşate Hotărârea de Consiliu Local şi Anexa 1 la formularul tip de 
cerere unică pe suprafaţa din 26.05.2010) a fost soluţionată la mai mult de 10 luni de la depunerea 
celor două documente invocate de către pârâta, instanţa constată că în mod legal a fost emisă decizia 
nr. 2759475/ 20.04.2011 prin care reclamantului i-a fost stabilită suma totală de plată de 829.272,06 
lei. 

Constatându-se ulterior, la mai mult de trei ani de la data aprobării cererii, că unele 
documente nu au fost depuse împreună cu cererea, ci ulterior, dar cu mult înainte ca APIA - Centrul 
Judeţean Tulcea să analizeze cererea de plată şi să o aprobe şi că facturile fiscale nu ar îndeplini 
cerinţa unor documente justificative, iar în baza acestei constatări, prin Procesul-verbal de constatare 
a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la data de 03.10.2014 privind Cererea de 
plată nr. …/14.05.2010 depusă de Comuna [...], să se procedeze la respingerea cererii de plată, 
instanţa a apreciat că pârâta a respins în mod nelegal cererea de plată pentru schemele de sprijin pe 
suprafaţă pentru anul 2010. 

 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta APIA - CENTRUL JUDEŢEAN 

TULCEA, criticând-o ca fiind nelegală din perspectiva art. 488 punctul 8 NCPC, sub următoarele 
aspecte: 

Din coroborarea OUG nr. 125/2006 cu manualul de procedură a APIA, rezultă că 
documentele aferente  cererii de plată, pentru a putea fi eligibilă, trebuie depuse odată cu cererea de 
plată şi nu după depunerea cererii de plată. 

În opinia recurentei, actul administrativ atacat a fost întocmit  conform art. 46 din OG 
92/2003, respectându-se condiţiile şi termenele obligatorii. 

Reclamanta nu  precizează care sunt elementele legale încălcate de către emitent (A.P.I.A.), 
la elaborarea actului administrativ fiscal, astfel încât să opereze sancţiunea anularii procesului 
verbal. 

Astfel, în conformitate cu prevederile OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plaţi 
directe şi plaţi  naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 
şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură și MADR nr. 246//2008 privind stabilirea modului de implementare, a 
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor 
de agro-mediu şi zone defavorizate, reclamantul Consiliul Local [...] cu sediul în loc. [...], jud. 
Tulcea, a depus cererea de sprijin nr. TL-8601/14.05.2010, pentru accesarea plăţii directe în cadrul 
Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau a plăţilor naţionale directe complementare 
(PNDC) din sectorul vegetal, pentru suprafaţa de 735,9 ha păşune. 

Cererea de acordare a plăţii unice pe suprafaţă, formulată de către Consiliul Local [...] a fost 
analizată conform procedurilor A.P.I.A.; astfel, Centrul Judeţean Tulcea a emis decizia nr. 
2759475/20.04.2011, prin care reclamantului i-a fost stabilită suma totală de plată de 829272,06 lei. 

În urma tematicii de control nr. 303.900/06.06.2014 privind obiectivele ce urmează a fi 
verificate la centrele judeţene ale Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură  aprobată de 
conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o comisie mixtă formată din 
reprezentanţi din cadrul Direcţiei Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale, reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
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- Direcţia Antifraudă Control Intern şi Supracontrol şi reprezentanţi ai Agenţiei de Naţionale de 
Ameliorare, Reproducţie in Zootehnie, a efectuat o acţiune de control privind legalitatea cererilor 
depuse de Consiliul Local [...], în anul 2010,  la  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - 
Centrul Judeţean Tulcea, în cadrul schemei de sprijin pe suprafaţă SAPS şi PNDC. 

Verificările au fost efectuate în baza atribuţiilor conferite de prevederile H.G. nr. 725/2010 
privind organizarea şi funcţionarea M.A.D.R. precum şi a unor structuri aflate în subordinea 
acestuia, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare a M.A.D.R., 
procedurii de control aprobată de conducerea ministerului. 

 În urma controlului efectuat de către comisia aprobată  de către M.A.D.R., s-a emis procesul 
- verbal nr.  14544/3.10.2014, de stabilire şi individualizare a obligaţiei de plată privind creanţele 
bugetare rezultate din nereguli (titlu de creanţă), privind cererea de plata nr. [...]/14.05.2010. emis de 
către AP.I.A.- CentruI Judeţean Tulcea, prin care s-a stabilit că Consiliul Local [...] a beneficiat de 
sprijin financiar necuvenit pentru campania din anul 2010. 

S-a constatat că la dosarul fermierului pe Campania 2010 se regăseşte Hotărârea Consiliului 
Local al Comunei [...] cu nr. 35/25.06.2010 precum şi Anexa 1 la formularul tip de cerere unică pe 
suprafaţă, respectiv „Declaraţia de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanenta utilizate de 
către consiliile locale" depuse la data de 26.05.2010 şi nu „odată cu cererea unica de plată” aşa cum 
este prevăzut în Ordinul 41/19.02.2010 privind aprobarea formularului - tip de cerere unică de plată 
pe suprafaţă pentru anul 2010, cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţa pentru anul 
2010 fiind depusă în data de 14 mai 2010.  

Totodată, s-a constatat inexistenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu un prestator 
pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a păşunilor. 

În ceea ce priveşte netemeinicia Procesului verbal nr. 14544/3.10.2014 de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare privind cererea de plata nr. TL - 8298/13.05.2010, 
emis de către A.P.I.A. Centrul Judeţean Tulcea, în sensul că procesul verbal privind recuperarea 
sumelor necuvenite în cuantum de 29.272,06 lei a fost încheiat peste termenul de prescripţie de 12 
luni, aşa cum este prevăzut de art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, învederează  că acesta 
se referă la  obligaţia de rambursare şi nu se aplică în cazul în care plata a fost efectuată ca urmare a 
unei erori a autorităţii competente.  

Arată că plata nu a fost făcută din eroare ci in temeiul cererii depuse de către reclamanta prin 
reprezentantul său care a declarat pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere de 
plată directă  pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor, sunt reale, complete 
şi perfect valabile şi eroarea nu ar fi putut fi depistată de către agricultor, în opinia sa  această eroare 
putând  fi depistată de către reclamanta atât prin secretarul primăriei sau consilierul juridic cât şi 
prin biroul agricol din cadrul primăriei, întrucât se discută  despre acte administrative din cadrul 
primăriei. 

În acelaşi  timp,  învederează  că  eroarea la care se refera art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 
4122/2009 trebuie înţeleasă în sensul art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 cat şi în înţelesul 
explicat de Manualul de proceduri privind administrarea cererilor unice de plată pe suprafaţa pentru 
anul 2010, versiunea 8.0 , cap. F (pag. 117) Gestionarea Erorilor. 

Mai arată  faptul că Agenţia are obligaţia de a respecta prevederile comunitare, întrucât 
schemele S.A.P.S.. se plătesc din fonduri comunitare, iar nerespectarea prevederilor legale atrage 
sancţionarea statului membru, în măsura în care plăţile sunt realizate fără ca acestea să fi fost în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 

Prin urmare, reclamantul nu era îndreptăţit să primească suma de 829.272,06 lei, (sprijin 
direct pe suprafaţă - SAPS acordat din FEGA), stabilită prin Decizia nr. 2759475/20.04.2011, motiv 
pentru care A.P.I.A- Centrul Judeţean Tulcea a emis Procesul Verbal de constatare a neregulilor si 
de stabilire a creanţelor bugetare nr. 14544/3.10.2014, act administrativ fiscal (titlu de creanţă, 
respectiv titlu executoriu, în caz de neplată în termen). 
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Împotriva Procesului - verbal de constatare nr. 14544/3.10.2014, reclamantul a formulat 
plângere prealabilă înregistrată la A.P.I.A. Centrul Judeţean Tulcea înregistrata sub nr.49/PI/l 
1.H.2014, prin care solicită autorităţii emitente să constate nelegalitatea şi netemeinicia actului 
administrativ fiscal -, motivată pe considerente de fapt, fără a preciza şi indica totodată normele 
legale comunitare şi naţionale aplicabile în materie care au fost încălcate de către emitent, prin 
întocmirea respectivului act de constatate a neregulilor. 

Prin decizia nr. 49/P1/20.11.2014 de soluţionare a contestaţiei formulate de către Consiliul 
Local …, A.P.I.A., Centrul Judeţean Tulcea respinge solicitarea reclamantului ca fiind neîntemeiată, 
menţinându-se ca debit suma de 829.272,06 lei (din bugetul Uniunii Europene, respectiv Fondul 
European de Garantare Agricolă - FEGA), la care se adaugă majorări de întârziere conform 
prevederilor legale în vigoare. 

În lumina celor expuse, solicită  admiterea  recursului cu consecinţa  menţinerii  ca fiind 
legale şi temeinice atât procesul verbal de constatare nr. 14544/3.10.2014 cât şi  Decizia  nr. 
49/PI/20.11.2014 prin care se menţine în sarcina reclamantului debitul de 829.272,06 lei, la care se 
adaugă majorări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare. 

În drept, îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 486, 487, alin.(l), art.488, alin.(l), pct.8, 
art.490, alin. (1), art. 492, din C. proc. civ., O.G. nr. 66/2011, O.G. nr. 92/2003, O.M.A.D.R. 
nr.246/2008. OUG nr. 125/2006, Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, O.M.A.D.R. nr. 41/2010, 
Manual de Procedură PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR UNICE DE PLATĂ PE 
SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2010 VERSIUNEA 8.0 Cod IACS-CP 2010.  
 
 Prin întâmpinare intimatul reclamant a solicitat respingerea recursului ca nefundat pentru 
considerente susţinute şi în faţa instanţei de fond, menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii 
primei instanţe. 

Recurenta depune răspuns la întâmpinare. 
 
Examinând recursul prin prisma criticilor de nelegalitate prevăzute de art. 488 punctul 

8 NCPC aduse hotărârii, constată că este nefondat pentru următoarele considerente: 
Prin  procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat 

la data de 03.10.2014 s-au reţinut următoarele nereguli cu privire la soluţionarea cererii unice de 
plată pe suprafaţă nr. TL 8601/14.05.2010 depusă  de Consiliul Local [...]: 
 - depunerea  HCL al Comunei [...]  nr. 35/25.06.2010 şi a anexei  I la formularul tip de cerere unică 
pe suprafaţă  la data de 26.06.2010 şi nu odată cu cererea de plată la 14.05.2010; 
- inexistenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu un prestator pentru efectuarea lucrărilor de 
întreţinere a păşunilor. 

Contestaţia formulată de către reclamantul intimat a fost respinsă prin decizia  nr. 
49/PI/20.11.2014, debitul constatat fiind în sumă de 829.272,06 lei la care se adaugă penalităţi. 

Prima instanţă a reţinut nelegalitatea acestor măsuri pentru următoarele considerente: 
- textele invocate prevăd un termen pentru depunerea cererii de plată nu şi pentru actele 

aferente; de asemenea, nu se prevede o sancţiune pentru depunerea ulterioară a acestor documente; 
- reclamantul a dovedit efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor cu facturi fiscale din 

perioada 23.03.2010-27.09.2010 pentru cumpărarea de îngrăşăminte, azotat de amoniu, efectuarea 
unor lucrări, combaterea chimică a dăunătorilor, defrişarea arbuştilor şi fertilizarea suprafeţelor; 

- cererea de plată a fost admisă la mai mult de 10 luni de la depunere (inclusiv a 
documentelor  apreciate ca nedepuse odată cu cererea de plată) iar constatarea neregulilor s-a făcut 
la mai mult de 3 ani  de la data aprobării cererii. 

Texte legale aplicabile: 
- Art. 6 alin. 1 din OUG 125/2006: 
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(1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele 
fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în 
calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în 
participaţiune, locatari sau altele asemenea. 
-  art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006: 
 „Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii 
trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele 
condiţii generale: 
      a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole 
să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 
pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 
ha; 
      b) să declare toate parcelele agricole; 
      c) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de 
cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; 
      d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date 
IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în 
vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 
a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 
      e) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe 
toată suprafaţa agricolă a exploataţiei; 
      f) să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada 
că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea; 
      g) să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
în termenele stabilite; 
      h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
sau de către alte organisme abilitate în acest sens; 
       i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a 
parcelelor învecinate; 
       j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data 
depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a 
exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente 
agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.” 
- art. 5 din Ordinul nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice 
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi 
zone defavorizate:  
“(1) Documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente comunale, conform art. 7 
alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt actele 
doveditoare ale dreptului de proprietate, contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între 
consiliile locale şi crescătorii de animale, din care să reiasă suprafaţa utilizată, şi adeverinţa eliberată 
de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol. Orice contract încheiat înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor comunale, continuă să îşi producă 
efectele până la data încetării de drept.(…) 
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     (7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată numai pentru pajiştile 
permanente deţinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de 
închiriere ori pe care nu păşunează animalele fermierilor, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate 
prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare. 
    (8) Suprafeţele pentru care consiliile locale depun cerere de plată şi care nu sunt utilizate în 
scopuri productive trebuie să fie cuprinse într-un plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire în scopul 
respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu. 
    (9) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., în copie, următoarele 
documentele justificative: 
    a) planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor; 
    b) procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic. 
     (10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lângă documentele menţionate, şi o situaţie, în 
conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 
    a) suprafaţa totală de pajişti permanente deţinută de consiliul local, din care: suprafeţele de pajişti 
atribuite spre folosinţă în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi suprafeţele care nu sunt utilizate în 
scopuri productive; 
    b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în 
condiţiile prevăzute la alin. (3); 
    c) efectivul de animale, pe specii, aflat în proprietatea consiliului local, după caz. 
     (11) Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc în baza solicitărilor crescătorilor 
de animale, suprafeţele rămase disponibile, pentru care depun cererea de plată. 
    (12) Consiliile locale sunt responsabile de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la 
alin. (8)-(11), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
    (13) Orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data depunerii documentelor se 
comunică la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, însoţită de 
documente justificative.” 
     Potrivit  art. 6 din  Ordinul 246/2008,  “(1) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se prezintă, 
după caz, la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol sau la solicitarea 
reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare 
A.P.I.A., în vederea efectuării procedurilor de administrare şi control. 
     (2) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se încheie până la data depunerii cererii de plată şi/sau a 
modificării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt valabile până la data de 1 decembrie a 
anului de cerere, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din acelaşi regulament. 
    (3) În situaţia în care este necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 şi 5 la depunerea 
cererii de plată de către producătorul agricol, data-limită de depunere a acestora este aceeaşi cu data-
limită de depunere a cererilor de plată.(…)”. 

    Prin Ordinul  nr. 41/19.02.2010 a fost aprobat   formularul-tip de cerere unică de plată pe 
suprafaţă pentru anul 2010. 

Potrivit acestui ordin, art. 2: 
1) Formularele-tip de cerere de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judeţene ale 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 1 martie - 17 mai 2010. 
    (2) În perioada 18 mai - 11 iunie 2010, formularele de cerere de plată se pot depune cu o 
penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, 
modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru 
agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
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1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare 
prevăzute pentru sectorul vitivinicol. 

Art. 3 din Ordinul 41/2010 prevede că „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al 
acestuia, conform legislaţiei”. 

Astfel, în speţă, reclamanta –intimată a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe 
suprafaţă pentru anul 2010 la 14.05.2010, în intervalul prevăzut de Ordinul 41/2010 iar Hotărârea 
Consiliului Local [...]  nr. 35/2020 şi anexa 1  la formularul tip la data de 26.05.2010. 

Atâta timp cât Ordinul 41/2010 permitea depăşirea termenului limită fixat pentru 17 mai 
2010, până la 11 iunie 2010, în ceea ce priveşte cererea de pată,  cu plata unei penalităţi, cu atât mai 
mult este permisă depunerea documentelor aferente cererii cu depăşirea acestui termen, sancţiunea 
plăţii de penalităţi putând fi aplicată prin coroborarea art. 2 alin. 2 din Ordinul 41/2010 cu art. 5 alin. 
3 din Ordinul 246/2008  . Se reţine că în speţă documentele reprezentate de Hotărârea Consiliului 
Local [...]  nr. 35/2020 şi anexa 1 la formularul tip au fost depuse la data de 26.05.2010, deci 
anterior datei limită prevăzută în Ordinul 41/2010 până la care se putea depune cererea de plată sub 
sancţiunea plăţii unei penalităţi. 

Instanţa constată şi că art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008 prevede că documentele prevăzute 
la art. 4 şi 5  se prezintă  *după caz*  la depunerea cererii de plată sau la solicitare  şi este 
necesară depunerea lor odată cu cererea de plată numai dacă este necesară prezentarea lor la 
depunerea cererii de plată de către producătorul agricol (art. 6 alin. 3). Concluzia este că nu în 
toate cazurile este necesară prezentarea documentelor de la art. 4 şi 5, caz în care acestea pot fi 
depuse  chiar şi ulterior cererii de plată, sau doar prezentate  la solicitarea APIA; doar atunci când 
este necesară prezentarea, acestea se depun odată cu cererea de plată. Recurenta intimată nu a  
indicat  care au fost motivele pentru care  documentele depuse la data de  26.05.2010 trebuiau să fie 
prezentate şi depuse odată cu cererea de plată, cu atât mai mult cu cât, în urma verificării cererii, a 
apreciat că aceasta întruneşte cerinţele legii. 

În ceea ce priveşte lipsa contractelor care să dovedească efectuarea lucrărilor de întreţinere a 
păşunilor, se constată că reclamanta a depus facturi fiscale pentru cumpărarea de îngrăşăminte, 
azotat de amoniu, pentru efectuarea de lucrări, combaterea chimică a dăunătorilor, defrişarea 
arbuştilor şi fertilizarea suprafeţelor. Cu prilejul verificării cererii de plată aceste dovezi au fost 
considerate ca făcând dovada exploatării terenului. 

Instanţa constată că în speţă reclamanta deţine şi contracte de prestări servicii în baza 
cărora au fost emise facturile  amintite, însă aceste contracte nu au fost solicitate cu prilejul 
verificării cererii deşi puteau fi solicitate potrivit art. 6 alin. 1 din Ordinul 246/2008. 
Recurenta pârâtă nu a explicat nici de ce, fiind depuse facturi care atestată executarea 
lucrărilor de întreţinere a păşunilor, a apreciat că este necesară depunerea contractului de 
prestări servicii, explicaţie necesară  în sensul art. 6 alin. 3 din Ordinul 246/2008. 

Aspectele privind depunerea şi prezentarea actelor rămân valabile 
Critica referitoare la aplicarea greşită de către prima instanţă a dispoziţiilor art. 80 din 

Regulamentul Consiliului CE nr. 1122/2009 a fost înlăturată, Curtea constatând că prima 
instanţă nu a reţinut un astfel de motiv de nelegalitate. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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13. Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în 
participațiune cu Serviciul Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a 
dreptului de folosință asupra terenului adus în asociere de către autoritatea publică 
locală. Obligarea reclamantei la plata taxei aferente terenului. 
 

Decizia civilă nr. 410/CA/01.04.2015 
 
          În cazul actelor administrativ-fiscale emise de compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, calitatea procesuală pasivă şi, implicit, capacitatea procesuală a acestora este 
dată chiar de legiuitor, care le recunoaşte dreptul de a acţiona ca reprezentante ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în calitate de organe fiscale.  

Deşi nu reprezintă un contract tipic de locaţiune, efectele contractului de asociere în participaţiune 
sunt aceleaşi cu privire la dreptul de folosinţă dobândit de către asociatul – agent economic asupra bunului 
adus în asociere de către asociatul pârât. 
         În speţă, părţile au înţeles ca pârâtul, în calitate de administrator al domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, să aducă aport în asociere, în limitele dreptului său de administrare, doar folosinţa 
terenului, iar nu dreptul de proprietate.  
         În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de folosinţă, aceasta este circumscrisă modului de funcţionare 
a asocierii, astfel cum părţile au înţeles să îl stabilească prin contract. Astfel, asociatul care administrează 
afacerea şi care intră în raporturile juridice cu terţii, respectiv agentul economic (comerciant) va fi cel care 
va exercita în numele asocierii dreptul de folosinţă asupra terenului, pârâtul pierzând dreptul său de 
folosinţă pe întreaga durată a asocierii.  
         Ori, potrivit art.256 alin.3 Cod fiscal, „Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrative-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren". 
 

Art.17 Cod procedură civilă 
Legea nr.215/2001 

Art.256 alin.3 Cod fiscal 
 
         Prin cererea formulată la data de 20.05.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub 
nr.3971/118/2014, reclamanta SC [...] SA Mangalia a solicitat în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală de Management Fiscal şi Control – Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Municipiului Mangalia anularea dispoziţiei  nr. 11549/28.02.2014 emise de pârâtă şi obligarea 
acesteia la plata cheltuielilor de judecată. 
          Prin Sentinţa civilă nr.2506/30.10.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea şi a 
dispus anularea Dispoziţiei nr.11549/28.02.2014 şi a Deciziei de impunere nr.5286/29.01.2014 
emise de pârâtă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Direcţia Generală de Management Fiscal şi 
Control - Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, criticând soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 
alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Recurenta nu a indicat temeiul de casare, însă criticile formulate se încadrează în motivul 
prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, respectiv „când hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.” 

A susţinut recurenta că, faţă de împrejurarea că intimata - reclamantă a înţeles să cheme în 
judecată Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control, înţelege să invoce excepţia lipsei 
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capacităţii procesuale a pârâtei, având în vedere dispoziţiile art.17 din OG 92/2003, în raport de care 
subiectele raportului de drept fiscal sunt unităţile administrativ teritoriale care sunt reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora, 
în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile administrative. 

În raport de art.21 din Legea administraţiei locale nr.215/2001 şi faţă de disp. art.17 Cod 
procedură fiscală, subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale 
sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
contribuabilul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport. 

Aşadar, solicită recurenta să se aprecieze că într-un litigiu precum cel prezent, generat de 
stabilirea unui raport de drept material fiscal, capacitate procesuală pasivă are unitatea administrativ-
teritorială şi compartimentul de specialitate aflat în subordinea acesteia, care, în limita atribuţiilor 
delegate, a emis actul de impunere. 

Din perspectiva dispoziţiilor menţionate, reiese că acestea reprezintă unitatea administrativ-
teritorială în raportul juridic fiscal, în considerarea faptului că emit acte fiscale, calitate care le 
conferă legitimitate procesuală pasivă faţă de dispoziţiile Legii nr.554/2004 potrivit cu care 
plângerea împotriva actelor administrativ-fiscale se judecă în contradictoriu cu emitentul actului. 

Consideră astfel că Direcţia Generală de Management Fiscal şi Control - Serviciul de Taxe şi 
Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia este un aparat aflat în subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale din care face parte şi care nu are capacitate de folosinţă, aceasta neputând 
sta în judecată ca o persoană de drept public cu personalitate juridică. 

Prin urmare, faţă de argumentele mai sus expuse, solicită instanţei admiterea excepţiei 
invocate, cu consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată ca fiind introdusă împotriva unei 
persoane fără capacitate de folosinţă şi, implicit, fără calitate procesuală pasivă. 

Pe fond, solicită casarea hotărârii recurate, reţinerea cauzei spre rejudecare cu consecinţa 
respingerii acţiunii. 

Arată că prin Hotărârea nr.212/2003, la art.1, Consiliul Local al Municipiului Mangalia a 
stabilit în sarcina Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat încheierea de 
contracte de asociere sau închiriere pentru bunurile imobile proprietatea publică sau privată a 
municipiului Mangalia aflate în administrare, astfel că la data de 08.02.2006 s-a încheiat între 
Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat şi SC [...] SA contractul de asociere 
nr.[...]. 

Potrivit art.2 din Contractul de asociere nr.[...]/08.02.2006, obiectul contractului îl constituie 
asocierea în vederea exploatării terenului pentru realizarea unui obiectiv cu destinaţie legal aprobată 
- prestări servicii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Decizia de impunere nr.5286/29.01.2014 s-a stabilit în sarcina intimatei obligaţia de 
plată a sumei totale de 1.642 lei reprezentând taxa pe teren. 

Susţine recurenta că actele administrative contestate au fost întocmite în conformitate cu 
prevederile legale, respectiv ale art.256 alin.3 Cod fiscal care prevede că pentru terenurile 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrative-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe teren. 

Solicită instanţei de judecată să constate că între părţi se afla în derulare contractul de 
asociere prin care Consiliul Local Mangalia a pus la dispoziţia reclamantei un teren de 409 mp 
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pentru realizarea de prestării servicii comerciale. Contractul prevede că asociatul Consiliul Local 
asigură, garantează şi pune la dispoziţia asocierii terenul liber de orice sarcini (art.5); reclamanta se 
obligă să administreze şi să conducă exploatarea obiectivului (art.7 lit.e); reclamanta s-a obligat să 
garanteze exploatarea şi gestiunea corectă a obiectivului, asumându-şi practic întreaga 
responsabilitate în cazul gestionării defectuoase. 

Din întregul conţinut al contractului de asociere reiese că acesta se circumscrie dispoziţiilor 
referitoare la contractul de asociere în participațiune (reglementat de codul comercial în vigoare la 
data contractului), fiind un contract prin care două persoane, din care de regulă una este comerciant, 
se învoiesc să pună ceva în comun în scopul desfăşurării, de una dintre ele, a unei activităţi 
comerciale sau în scopul săvârşirii, de una dintre ele, a unei sau unor operaţiuni comerciale, urmând 
ca fiecare dintre părţi să participe la beneficiile şi pierderile activităţii sau operaţiunii propuse 
(art.251-256 Cod comercial). 

Din interpretarea art.254 cod comercial rezultă că este de esenţa contractului constituirea 
unei mize sociale, ca suport material pentru săvârşirea de acte de comerţ, miză producătoare de 
beneficii; în considerarea acestui aport, asociatul participant participă la beneficiile operaţiunii. 

În cazul din faţă, este clar că aportul Consiliului Local a constat în terenul pus la dispoziţia 
asocierii, în vreme ce aportul reclamantei a constat în industria sa: experienţa de proiectare, de 
execuţie şi de gestiune a obiectivului cu destinaţie prestări servicii, precum şi în finanţarea acestor 
activităţi. 

Asocierea în participaţiune nu constituie o persoană morală, cu o personalitate juridică 
distinctă - art.253 cod comercial, iar acest caracter este evidenţiat în cadrul contactului încheiat între 
părţi. 

Nu se constituie un patrimoniu comun, autonom, ci are loc numai o interpunere a unei valori 
economice aparţinând asociatului participant în fondul de comerţ al asociatului administrator, fără a 
se constitui un fond comun. În ceea ce priveşte funcţionarea asocierilor în participaţiune, unul dintre 
participanţii la asociere devine administratorul parteneriatului (asociat administrator), în timp ce 
celalalt participant deţine doar un rol auxiliar (asociat participant). 

Asociatul administrator este persoana care desfăşoară activitatea comercială şi care acordă o 
participaţiune la beneficiile afacerii sale, în vreme ce asociatul participant poate fi orice persoană 
fizică sau juridică, comerciant sau necomerciant. 

Solicită a se observa că din conţinutul contractului reiese în mod cert că intimata are calitatea 
de asociat administrator, fiind persoana care desfăşoară activitatea comercială şi care asigură 
gestiunea obiectivului; de asemenea, aceasta asigură conducerea tehnică şi administrativă pentru 
buna desfăşurare a activităţii desfăşurate la obiectivul în cauză (art.6 lit.e ). 

În raport de dispoziţiile legale din codul comercial, se instituie prezumţia potrivit căreia 
asociatul participant pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse ca miză socială. Se 
realizează un transfer al proprietăţii din patrimoniul acestuia în patrimoniul asociatului 
administrator. Transmiterea proprietăţii are loc la data încheierii contractului. Transferul este cu titlu 
oneros (în schimbul aportului, asociatul are o participare la beneficiile ce se vor obţine). În acest 
sens sunt dispoziţiile art.254 alin.l care prevăd că participanţii nu au niciun drept de proprietate 
asupra lucrurilor puse în asociaţiune, chiar dacă au fost procurate de dânşii. În mod expres părţile 
pot deroga de la această dispoziţie, potrivit art.254 alin.2, aducând ca aport numai folosinţa 
bunurilor. 

Deşi în contract nu sunt stipulate clauze pe acest aspect, este în afară de orice dubiu că pe 
perioada existenţei asocierii în participaţiune, asociatul secundar (în speţă Consiliul Local) pierde 
cel puţin folosinţa şi posesia bunurilor aduse ca aport. 

Dat fiind faptul că, în cazul concret dedus judecăţii, aşa cum reiese din conţinutul întregului 
contract, asocierea este administrată de intimata care asigura "conducerea tehnică şi administrativă", 
aceasta va fi cea care exercită prerogativele de posesie şi uz asupra bunului imobil şi nu proprietarul 
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acestui bun. Într-o asemenea situaţie, întrucât dreptul de proprietate asupra respectivului bun imobil 
este adus ca aport în asociere pentru întreaga durată de existenţă a asocierii, se poate afirma că, în 
mod practic, celălalt asociat nu va putea exercita prerogativele de posesie şi uz asupra bunului 
imobil până la încetarea contractului de asociere în participaţiune. 

Aşadar, folosinţa bunurilor aduse ca aport de Consiliul Local aparţine pe întreaga perioadă a 
asocierii intimatei, în calitate de asociat care asigură gestiunea întregii activităţi. În această calitate, 
intimata este obligată, în temeiul dispoziţiilor Codului fiscal, la plata taxei pe teren. 

Susţine recurenta că sunt aplicabile prevederile cuprinse în pct.73 alin. (23), cap. III, art.256, 
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Contractul de asociere - respectiv art. 6 şi art. 7 lit. e – care 
stabilesc fără echivoc că obligaţia de plată a taxei pentru teren revine în exclusivitate intimatei SC 
[...] SA, aceasta fiind utilizatorul final şi cea care s-a obligat să administreze şi să conducă 
exploatarea terenului - obiect al contractului de asociere. 

De altfel, arată recurentul, în calitate de administrator al bunului obiect al Contractului de 
asociere, SC [...] SA nu numai că dobândeşte dreptul de administrare a imobilului, potrivit art.7 lit. 
e, dar are şi o cotă de participare la profit de 85%, Serviciul Public ADPP având o cotă de 
participare la profit de numai 15%. Este evident că această cotă majoritară la profit a fost stabilită 
avându-se şi în vedere faptul că prin încheierea Contractului de asociere în favoarea SC [...] SA a 
fost transmis dreptul de folosinţă asupra terenului obiect al contractului de asociere. 

Faţă de argumentele mai sus expuse, solicită casarea hotărârii recurate cu consecinţa 
respingerii cererii introductive adresate instanţei de judecată ca fiind introdusă împotriva unei 
persoane de drept public fără capacitate procesuală de folosinţă şi, implicit, fără calitate procesuală 
pasivă, iar în subsidiar solicită casarea hotărârii recurate, reţinerea cauzei spre rejudecare şi, în baza 
întreg materialului probator ce urmează a se administra în prezenta cauză, respingerea cererii de 
chemare în judecată ca fiind nefondată. 

Intimata reclamantă SC [...] SA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii instanţei de fond, precum şi obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Apreciază intimata reclamantă că instanţa de fond a admis contestaţia în mod corect, avându-
se în vedere dispoziţiile legale prev. de art.251 Cod comercial. 

Mai arată intimata reclamantă că nu a deţinut şi nu deţine calitatea de concesionar, de  locatar 
ori de titular al vreunui drept de administrare sau de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 409 
mp, contractul perfectat între părţi fiind un contract de asociere în participaţiune, obiectul acestuia 
constituindu-l  efectuarea de acte sau fapte de comerţ în scopul obţinerii unui profit ce urmează a fi 
împărţit între asociaţi, astfel că nu îi revine obligaţia de plată a impozitului/taxei pe teren. 

De asemenea, arată că până la primirea Deciziei contestate nu i-a fost comunicat vreun act 
administrativ prin care să se fi stabilit în sarcina sa obligaţia de plată a impozitului/taxei pe teren şi 
pe care să fi avut posibilitatea de a-l contesta în condiţiile prev. de art.205 şi urm. Cod procedură 
fiscală. 

În mod corect instanţa de fond  a stabilit  că potrivit art.7 din contract, nu a intervenit 
transmiterea unui drept de folosinţă exclusivă asupra terenului, transmitere care survine în modalităţi 
expres şi limitativ prevăzute de Legea nr.215/2001. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat în parte. 
          Conform art.247 alin.1 Cod procedură civilă, „excepţiile absolute pot fi invocate de parte sau 
de instanţă în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea 
instanţei de recurs numai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară administrarea altor dovezi în 
afara înscrisurilor noi”.  
           Având în vedere că excepţia lipsei capacităţii procesuale este o excepţie absolută (conform 
art.56 alin.3 Cod procedură civilă), iar pentru soluţionarea ei nu este necesară administrarea altor 
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dovezi decât înscrisurile, urmează a fi analizată de instanţa de recurs cu prioritate, o eventuală 
admitere a ei făcând inutilă cercetarea pe fond a cauzei. 
          Astfel, în temeiul art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004, orice persoană care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, iar autoritatea publică este definită la art.2 alin.1 lit.b ca fiind 
orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere 
publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public. 
           Prin urmare, raportul juridic de drept procesual administrativ se naşte între persoana fizică 
sau juridică vătămată în drepturile sale legitime printr-un act administrativ propriu-zis sau asimilat şi 
autoritatea publică – organ de stat sau al unităţii administrativ-teritoriale – emitent al actului. 
           În practica judiciară şi în literatura de specialitate s-a afirmat că în cazul în care organul 
emitent al actului administrativ contestat nu are personalitate juridică, acesta va figura totuşi în 
proces, deci i se recunoaşte calitate procesuală pasivă şi, implicit, capacitate procesuală, mergându-
se pe teoria personalităţii juridice restrânse de drept public, aplicabilă ori de câte ori o autoritate 
publică este înzestrată cu dreptul de a emite acte administrative în regim de putere publică. În 
ipoteza în care, pe lângă anularea actului administrativ se solicită şi despăgubiri sau cheltuieli de 
judecată, s-a apreciat însă că se impune citarea în cauză a autorităţii publice cu personalitate juridică, 
posesoare a unui patrimoniu propriu, în cadrul sau în subordinea căreia se află emitentul actului. 
           În contextul arătat, se reţine că, în ceea ce priveşte raportul juridic de drept fiscal, ca specie a 
raportului juridic administrativ, art.17 Cod procedură civilă prevede în mod expres că subiecte ale 
raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte 
persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport. 
           Referitor la unităţile administrativ-teritoriale  sau, după caz, subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor, în alin.4 al aceluiaşi articol se arată că acestea sunt reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de compartimentele de specialitate ale 
acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective. În acest sens, legiuitorul 
a prevăzut la alin.5 că, în materie fiscală, compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale. 
          Prin urmare, în cazul actelor administrativ-fiscale emise de compartimentele de specialitate 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, calitatea procesuală pasivă şi, implicit, capacitatea 
procesuală a acestora este dată chiar de legiuitor, care le recunoaşte dreptul de a acţiona ca 
reprezentante ale unităţilor administrativ-teritoriale, în calitate de organe fiscale.  
 În speţă, dispoziţia  nr.11549/28.02.2014 de soluţionare a contestaţiei fiscale, precum şi 
Decizia de impunere nr.5286/29.01.2014 contestate în cauză au fost emise de Serviciul Impozite şi 
Taxe din cadrul Direcţiei Generale de Management Fiscal şi Control a Municipiului Mangalia, 
situaţie în care organul fiscal emitent are calitate procesuală pasivă şi o capacitate procesuală de 
drept fiscal specială, recunoscută ca atare de lege, motivul invocat de recurentă privitor la lipsa 
capacităţii sale procesuale pasive fiind neîntemeiat. 

Pe fond, recursul vizează aplicarea disp. art.256 alin.3 Cod fiscal la situaţia reclamantei SC 
[...] SRL, respectiv impunerea în sarcina acesteia a taxei pe teren datorate pentru terenurile 
proprietate publică sau privată a statului sau unităţilor administrativ-teritoriale de către concesionari, 
locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului.  

S-a reţinut că reclamanta deţine terenul în suprafaţă de 409 mp situat în Municipiul 
Mangalia – staţiunea [...], strada [...], în temeiul contractului de asociere în participaţiune nr. 
[...]/08.02.2006 încheiat cu Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Municipiului Mangalia. 
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Potrivit art.2 din convenţia părţilor, obiectul contractului îl constituie asocierea în 
vederea exploatării terenului pentru realizarea unui obiectiv cu destinaţie legal aprobată - 
prestări servicii agrement, iar în temeiul art.6, Serviciul Public ADPP se obligă să pună la 
dispoziţia asociatului SC [...] SA terenul liber de orice sarcini pe toată durata valabilităţii 
contractului. De asemenea, art.7 lit. d prevede că reclamanta se obligă „să administreze şi să 
conducă exploatarea obiectivului prevăzut în prezentul contract astfel ca să realizeze activitate 
performantă din care ambii asociaţi să obţină profit.”, iar la art.12 lit.e s-a stipulat că în cazul 
încetării/rezilierii contractului asociatul 1 va primi terenul reprezentând capitalul cu care a 
intrat în asociere, liber de sarcini. 

Deşi nu reprezintă un contract tipic de locaţiune, Curtea apreciază că efectele contractului de 
asociere în participaţiune sunt aceleaşi cu privire la dreptul de folosinţă dobândit de către asociatul – 
agent economic asupra bunului adus în asociere de către asociatul pârât. 
          Astfel, din punct de vedere al normelor de drept civil aplicabile convenţiei părţilor, contractul 
de asociere în participaţiune este încheiat sub imperiul Codului comercial vechi, respectiv în temeiul 
art.251 – 256 din acest act normativ. 
          Conform acestor dispoziţii, „asociaţiunea în participaţiune are loc atunci când un comerciant 
sau o societate comercială acordă uneia sau mai multor persoane ori societăţi o participaţiune în 
beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni, sau chiar asupra întregului comerţ.” 
          De asemenea, asociaţiunea în participaţiune nu constituie, în privinţa celor de-al treilea, o 
fiinţă juridică distinctă de persoana interesaţilor, iar cei de-al treilea nu au niciun drept şi nu se 
obligă decât către acela cu care au contractat. 
          În ceea ce priveşte aportul asociaţilor, art.254 prevede ca regulă că participanţii nu au niciun 
drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune, chiar dacă au fost procurate de dânşii, dar 
cât priveşte raporturile lor între dânşii, asociaţii pot să stipuleze ca lucrurile ce au adus să li se 
restituie în natură, având dreptul, în caz când restituţiunea nu s-ar putea face, la reparaţiunea 
daunelor suferite. 
         Prin urmare, de esenţa contractului de asociere în participaţiune este faptul că asocierea nu 
dobândeşte personalitate juridică, raporturile juridice încheiate cu terţii în numele asocierii 
producând efecte numai faţă de asociatul cu care s-a contractat, şi că aducerea bunului în asociere 
are ca efect pierderea dreptului de proprietate asupra acestuia, atributele dreptului de proprietate 
urmând a fi exercitate, în numele asocierii, de către asociatul care administrează afacerea. 
         Art.255 prevede însă că „afară de dispoziţiunile articolelor precedente, convenţiunile părţilor 
determină forma, întinderea şi condiţiunile asociaţiunei”, ceea ce înseamnă că părţile pot deroga de 
la regula menţionată mai sus, putând aduce ca aport în asociere şi alte drepturi reale decât dreptul de 
proprietate, consecinţa fiind aceeaşi, şi anume asociatul va pierde exerciţiul dreptului respectiv 
asupra bunului adus ca aport. 
         În speţă, părţile au înţeles ca pârâtul, în calitate de administrator al domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale, să aducă aport în asociere, în limitele dreptului său de administrare, doar 
folosinţa terenului, iar nu dreptul de proprietate.  
         În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de folosinţă, aceasta este circumscrisă modului de 
funcţionare a asocierii, astfel cum părţile au înţeles să îl stabilească prin contract. Astfel, asociatul 
care administrează afacerea şi care intră în raporturile juridice cu terţii, respectiv agentul economic 
(comerciant) va fi cel care va exercita în numele asocierii dreptul de folosinţă asupra terenului, 
pârâtul pierzând dreptul său de folosinţă pe întreaga durată a asocierii.  
         Ori, potrivit art.256 alin.3 Cod fiscal, „Pentru terenurile proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţilor administrative-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 
teren". 
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        Faţă de aceste dispoziţii şi având în vedere că reclamanta, în calitate de administrator al 
asocierii, exercită exclusiv dreptul de folosinţă asupra terenului adus în asociere de către autoritatea 
publică locală prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului 
Mangalia, Curtea constată că aceasta datorează taxa aferentă terenului, astfel încât impunerea taxei 
de către organul fiscal este legală.  
        Pentru considerentele expuse, apreciind că în cauză este incident temeiul de casare prevăzut de 
art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, respectiv când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a normelor de drept material, urmează a admite recursul în baza art.496 şi 498 
alin.1 Cod procedură civilă şi, rejudecând cauza, urmează a respinge ca nefondată acţiunea 
reclamantei privind anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a deciziei de impunere emise de 
către organul fiscal din cadrul Municipiului Mangalia. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

14. Anulare acte administrative fiscale. Restituire impozit pe clădiri stabilit 
suplimentar. Prescripția dreptului la acțiune. Nesoluționarea contestațiilor 
administrative împotriva deciziilor de impunere în termenul legal. 

 
Decizia civilă nr. 1272/CA/21.12.2015 

 
Conform dispoziţiilor art.11 alin.1 şi 5 din Legea nr.554/2004, neexercitarea acţiunii în termenul de 

6 luni de la data expirării termenului legal de soluţionare a cererii atrage prescripţia acţiunii. 
Potrivit art. 2513 Cod civil, prescripţia poate fi opusă numai in primă instanţă, prin întâmpinare sau, 

in lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate. 
Art.185 Cod procedură civilă, prevede că, atunci când un drept procesual trebuie exercitat intr-un 

anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului. 
Pârâta nu a soluţionat contestaţiile administrative în termenul impus de art.70 alin.1 Cod procedură 

fiscală, respectiv în 45 de zile de la depunerea contestaţiei. 
 În atare situaţie, s-a dispus obligarea pârâtei să soluţioneze contestaţiile administrative tocmai 
pentru a-i da posibilitatea reclamantei să conteste în procedura judiciară soluţia contestaţiilor şi astfel să 
verifice legalitatea actelor cu consecinţa stabilirii drepturilor şi obligaţiilor fiscale. 

 
Art.17 alin.1 Cod procedură fiscală 
Art.70 alin.1 Cod procedură fiscală 

Art.11 alin.1 şi 5 din Legea nr.554/2004 
Art. 2513 Cod civil 

Art.185 Cod procedură civilă 
 
Prin sentinţa civilă nr. 1018/25 iunie 2015, Tribunalul Constanţa a admis excepția 

decăderii pârâtului Municipiul Mangalia - Direcția Generala Economica - Serviciul de Impozite, 
Taxe Locale din dreptul de a invoca excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii introductive de 
instanţa; a respins, ca tardiv formulată, excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii introductive; a 
respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capetelor de cerere 1-5 invocată de pârâţii  
Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul de Impozite, Taxe Locale si 
Municipiul Mangalia prin Primar; a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind capetele 
de cerere 1-5 invocata de paratele Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul 
de Impozite, Taxe Locale si Municipiul Mangalia prin Primar; a respins ca prescris dreptul la 
acţiune privind capetele de cerere 1-5; a admis in parte cererea formulata de reclamanta [...] S.A., in 
contradictoriu cu paratele Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul de 
Impozite, Taxe Locale si Municipiul Mangalia prin Primar; a obligat parata Municipiul Mangalia - 
Direcția Generala Economica - Serviciul de Impozite, Taxe Locale să soluţioneze contestaţia nr. 
79343/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr. 74303/29.11.2013 și contestaţia nr. 
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79341/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr.75841/5.12.2013; în temeiul art. 453 alin.1 si 2 
Cod proc. civilă, instanţa a obligat pârâta Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - 
Serviciul de Impozite, Taxe Locale la plata cheltuielilor de judecata către reclamanta in valoare de 
3000 lei reprezentând onorariu avocat in parte. 

Împotriva acestei soluţii au declarat recurs pârâţii Municipiul Mangalia - Direcţia 
Generală Economică - Serviciul de Impozite, Taxe Locale si Municipiul Mangalia prin 
Primar, invocând motivul de casare întemeiat pe disp.art.488 alin.1 pct. 8 Cod procedură civilă, 
susţinând că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Mangalia reprezentată de 
Primar a fost soluţionată greşit fără a se avea în vedere disp.art.17 Cod procedură fiscală, respectiv 
faptul că actele administrative fiscale contestate sunt emise de un compartiment specializat al 
unităţii administrativ teritoriale. 

De asemenea, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a fost soluţionată greşit în raport cu 
data emiterii şi comunicării actelor fiscale. 

Pe fondul cauzei, actele administrative fiscale au fost emise cu respectarea Codului fiscal şi a 
Codului de procedură fiscală. 

Astfel, în urma inspecţiei fiscale, s-a constatat că declaraţiile reclamantului în calitate de 
contribuabil au fost eronat declarate, majorările de valoare făcându-se la data înregistrării în balanţa 
mijloacelor fixe şi nu de la data facturării fiscale sau a documentelor care atestă efectuarea 
cheltuielilor în vederea îmbunătăţirii sau modificării clădirii, nerespectându-se astfel disp.art.254 
alin.6 Cod fiscal. 

De asemenea, nici susţinerea în sensul că, potrivit art.250 alin.1 pct.6 Cod fiscal, reclamanta 
nu ar datora impozit pe clădirile din parcelele industriale, întrucât mijlocul fix Cămin SNM se află în 
parcul industrial Mangalia este greşită, fiind incidente disp.art.1 alin.1, 3 şi 4 şi art.2 lit. h Cod fiscal. 

De asemenea, reclamanta nu se află nici în situaţia prev. de O.U.G. nr.117/2006, neexistând 
dovezi în acest sens. 

Intimaţii-pârâţi, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinând că 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Mangalia prin Primar a fost soluţionată 
corect în raport cu art.161 din Legea nr.554/2004, art.36 Cod procedură civilă în referire la art.20-21 
din Legea nr.215/2001 şi art.17 Cod procedură fiscală. 

Excepţia decăderii pârâţilor din dreptul de a invoca excepţia prescripţiei cu privire la cap.6 al 
cererii de chemare în judecată, a fost soluţionată corect de Tribunalul Constanţa în conf.cu art.2513 
Cod civil. 

Criticile recurentelor cu privire la fondul excepţiei prescripţiei cap.6 al acţiunii sunt 
neavenite, întrucât s-au formulat apărări pe fondul acestei excepţii. 

De asemenea şi cu privire la cap.1-5 ale acţiunii, criticile sunt neavenite, întrucât prima 
instanţă nu a soluţionat pe fond cererea de chemare (capetele 1-5, astfel că în speţă criticile sunt 
neavenite. 

Verificând legalitatea hotărârii recurate prin prisma motivului de casare întemeiat pe 
art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, se constată că recursul este nefondat din următoarele 
considerente: 

Prin sentinţa civilă nr. 1018/25 iunie 2015, Tribunalul Constanţa a admis excepția 
decăderii pârâtului Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul de Impozite, 
Taxe Locale din dreptul de a invoca excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii introductive de 
instanţă; a respins, ca tardiv formulata, excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii introductive; a 
respins ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capetelor de cerere 1-5 invocată de pârâţii 
Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul de Impozite, Taxe Locale si 
Municipiul Mangalia prin Primar; a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind capetele 
de cerere 1-5 invocata de pârâtele Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - Serviciul 
de Impozite, Taxe Locale si Municipiul Mangalia prin Primar; a respins ca prescris dreptul la 
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acţiune privind capetele de cerere 1-5; a admis in parte cererea formulata de reclamanta [...] S.A., in 
contradictoriu cu paratele Municipiul Mangalia - Direcția Generala Economica - Serviciul de 
Impozite, Taxe Locale si Municipiul Mangalia prin Primar; a obligat pârâta Municipiul Mangalia -
Direcția Generală Economică - Serviciul de Impozite, Taxe Locale sa soluţioneze contestaţia 
nr.79343/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr.74303/29.11.2013 și contestaţia nr. 
79341/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr.75841/5.12.2013; în temeiul art.453 alin.1 si 2 
Cod proc. civilă, instanţa a obligat parata Municipiul Mangalia - Direcția Generală Economică - 
Serviciul de Impozite, Taxe Locale la plata cheltuielilor de judecata către reclamanta in valoare de 
3000 lei reprezentând onorariu avocat in parte. 

Pentru a pronunţa această soluţie, în legătură cu excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii, 
prima instanţă a reţinut că  aceasta a fost invocată oral pe fondul cauzei. 

Chiar dacă nu a arătat temeiul de drept al prescripţiei invocate, aceasta se încadrează în disp. 
art.11 alin.1 şi 5 din Legea nr.554/82004. 

 Această excepţie, însă, trebuia invocată în faţa primei instanţe prin întâmpinare sau,  în lipsa 
invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată în conf. cu art.2513 Cod civil. 

Conform art.185 Cod procedură civilă, când un drept procesual trebuie exercitat într-un 
anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului. 

În consecinţă, întrucât s-a constatat decăderea pârâtei din dreptul de a invoca excepţia 
prescripţiei capătului 6 de cerere, acesta va fi respins ca tardiv formulat. 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii capetelor 1-5, s-a reţinut că procedura 
administrativă de contestare a actelor fiscale în conf. cu art.205 – 218 Cod procedură fiscală, nu a 
fost respectată de pârâtă care nu a înţeles să finalizeze procedura administrativă după mai mult de un 
an de la formularea contestaţiei, exercitându-şi astfel abuziv drepturile. 

Interpretarea prevederilor din legislaţia naţională într-un mod care să concorde cu garanţiile 
dreptului la un proces echitabil, consacrat în art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului – cu precădere termenul rezonabil în derularea procedurilor administrative şi judiciare – 
face ca atribuţia instanţei de contencios administrativ de a rezolva fondul litigiului, să nu fie exclusă 
de plano, în toate situaţiile în care autoritatea fiscală nu  a emis o decizie în termenul legal.  

În legătură cu excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind capetele 1-5 ale cererii, s-a 
reţinut că reclamanta a formulat acţiunea la data de 25.11.2014, deşi data la care s-a născut dreptul 
la acţiune al reclamantei a fost 04.02.2014 (expirarea celor 45 de zile  de la formularea contestaţiei 
administrative) cu depăşirea termenului de 6 luni prev. de art. 11 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

În ceea ce priveşte capătul subsidiar privind obligarea paratului Municipiul Mangalia, 
Direcţia Generala Economica, Serviciul de Impozite - Taxe locale la soluţionarea contestaţiei 
nr.79343/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr. 74303/29.11.2013 și la soluţionarea 
contestaţiei nr. 79341/20.12.2013 împotriva deciziei de impunere nr. 75841/5.12.2013, s-a reţinut că 
acesta este întemeiat în conf. cu art. 70 alin.1 în referire la art.2 alin.2 şi art.18 alin.1 din Legea 
nr.554/2004 întrucât pârâta nu a soluţionat contestaţiile administrative împotriva deciziei de 
impunere în termenul prevăzut de lege. 

 
Criticile recurentelor în legătură cu soluţia instanţei de fond sunt neîntemeiate, din 

următoarele considerente: 
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Mangalia 

reprezentată prin Primar, se reţine că această critică nu este întemeiată, astfel: 
Reclamanta [...] S.A., prin cererea adresată instanţei a chemat în judecată pârâţii 

MUNICIPIUL MANGALIA prin PRIMAR, MUNICIPIUL MANGALIA - DIRECȚIA 
GENERALA ECONOMICA, SERVICIUL DE IMPOZITE - TAXE LOCALE, pentru ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună, în principal, anularea parţiala a deciziilor de impunere 
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nr.74303/29.11.2013 şi nr.75841/5.12.2013 emisa de Direcţia Generală Economică a Municipiului 
Mangalia, a Raportului de inspecţie fiscală nr. 74303/29.11.2013 și toate celelalte acte și operaţiuni 
administrative care au stat la baza emiterii actelor administrative contestate, restituirea sumei de 
340.406 lei perceputa cu titlu de impozit pe clădiri stabilit suplimentar şi a sumei de 301.444 lei 
percepută cu titlu de accesorii, precum şi la plata dobânzilor fiscale, iar, în subsidiar, obligarea 
pârâtelor să soluţioneze contestaţiile nr. 79343/20.12.2013 şi nr. 79341/20.12.2013 formulate 
împotriva deciziilor de impunere mai sus-arătate. 

Prin întâmpinare s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului 
Mangalia prin Primar. 

Această excepţie a fost soluţionată corect, întrucât aşa cum s-a reţinut, reclamanta nu a 
solicitat  doar anularea actelor administrativ fiscale emise de o structură din cadrul unităţii 
administrative teritoriale, ci şi restituirea impozitelor/accesoriilor stabilite suplimentar, dar şi plata 
dobânzilor fiscale aferente acestor sume. 

Dispoziţiile art.17 alin.1 Cod procedură fiscală prevăd că „subiecte ale raportului juridic 
fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul, precum şi alte persoane care 
dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul acestui raport”. 

Însă, în speţă, nu se solicită doar anularea actelor administrative fiscale emise de o structură 
din cadrul unităţii administrative teritoriale ci şi restituirea unor sume ori obligarea la plata altora, 
astfel că unitatea administrativ teritorială reprezentată de primar, conform art.62 din Legea 
nr.215/2001, îşi justifică în cauză calitatea procesuală pozitivă în conf. cu art.20 - 21 din Legea 
nr.215/2001. 

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii capătului 6 al cererii de chemare în judecată, 
se reţine că acesta a fost soluţionat corect. 

Astfel, excepţia nu a fost invocată prin întâmpinare ori cel mai târziu la primul termen de 
judecată ci abia cu ocazia concluziilor orale asupra fondului  cauzei. 

Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a punctului 6, chiar dacă nu a fost întemeiată în 
drept de către pârâtă, instanţa de fond corect a considerat că se încadrează în disp.art.11 alin.1 şi 5 
din Legea nr.554/2004. 

Conform dispoziţiilor legale sus-menţionate, neexercitarea acţiunii în termenul de 6 luni de 
la data expirării termenului legal de soluţionare a cererii atrage prescripţia acţiunii. 

Dispoziţiile Legii nr.554/2004 se completează cu prevederile Codului civil şi ale Codului de 
procedură civilă. 

Conform art. 2513 Cod civil, prescripţia poate fi opusa numai in prima instanţa, prin 
întâmpinare sau, in lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecata la care părţile sunt 
legal citate. 

Art.185 Cod procedură civilă, prevede că, atunci când un drept procesual trebuie exercitat 
intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului. 
        În speţă, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune putea 
fi invocată conform art. 2513 Cod civil, iar nerespectarea dispoziţiilor legale sus-arătate atrage 
decăderea din exercitarea dreptului de a fi invocată.  
 În acest context, rezultă că excepţia prescripţiei capătului 6 al cererii şi respectiv excepţia 
tardivităţii au fost soluţionate corect. 
 În legătură cu critica care vizează soluţionarea capetelor 1 - 5, se reţine că instanţa a 
respins acţiunea reclamantei tocmai ca urmare a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, întrucât 
nu s-a respectat termenul de 6 luni de la expirarea termenului privind soluţionarea contestaţiilor 
administrative şi până la pronunţarea acţiunii. 
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 Cu alte cuvinte, instanţa a reţinut întemeiată excepţia ridicată de pârâtă, dându-i satisfacţie în 
acest sens. 
 Deci, aşa cum susţine şi intimata-reclamantă, criticile recurentelor în legătură cu soluţionarea 
acestei excepţii sunt neavenite, astfel că nu se va analiza dacă disp.art.250 alin.1 pct.9 şi art.254 Cod 
fiscal, în referire la art.1 şi 2 din acelaşi act normativ, dar şi prevederile O.U.G. nr. 117/2006 au fost 
respectate. 
 Punctele 1-5 din contestaţie vizau anularea actelor administrative fiscale (decizia de 
impunere), restituirea sumelor reţinute cu titlu de impozit şi accesorii, dar şi obligarea  la plata 
dobânzilor fiscale. 
 Ori, întrucât instanţa de fond a soluţionat corect cauza din perspectiva excepţiei invocată, nu 
se mai impune cercetarea pe fond a cererii reclamantei în legătură cu capetele 1 -5. 
 În ceea ce priveşte capătul subsidiar, se reţine că prin acesta se urmăreşte, în măsura în care 
nu sunt admise capetele principale, obligarea pârâtei să-i soluţioneze contestaţiile administrative 
împotriva deciziilor de impunere cu privire la impozitul pe clădiri şi accesorii nr. 79343/20.12.2013 
şi nr.79341/20.12.2013. 
 Capătul de cerere subsidiar a fost soluţionat corect, întrucât pârâta nu a soluţionat 
contestaţiile administrative în termenul impus de art.70 alin.1 Cod procedură fiscală, respectiv în 45 
de zile de la depunerea contestaţiei. 
 Astfel, în conf. cu art.2 alin.2 din Legea nr.554/2004, se asimilează actelor administrative 
unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau un interes legitim 
ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. 
 În atare situaţie, corect s-a dispus obligarea pârâtei să soluţioneze contestaţiile administrative 
tocmai pentru a-i da posibilitatea reclamantei să conteste în procedura judiciară soluţia contestaţiilor 
şi astfel să verifice legalitatea actelor cu consecinţa stabilirii drepturilor şi obligaţiilor fiscale. 
 Pentru aceste considerente, având în vedere că soluţia instanţei de fond a fost pronunţată cu 
respectarea şi aplicarea corectă a normelor de drept material, în conf. cu art.496 Cod procedură 
civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat. 

Judecător redactor Revi Moga 
 

15. Anulare obligație de plată. Constatare nulitate absolută. Neîndeplinirea 
condițiilor impuse de art. 1257, 1207 și art. 1214 - 1215 Cod civil. 

 
Sentința civilă nr. 175/CA/15.10.2015 

 
Potrivit art. 1214 alin. (1) Cod civil „Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat 

într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în 
mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.” 

Potrivit art. 1215 Cod civil „(1) Partea care este victima dolului unui terţ nu poate cere anularea decât 
dacă cealaltă parte a cunoscut sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască dolul la încheierea contractului. 
     (2) Independent de anularea contractului, autorul dolului răspunde pentru prejudiciile ce ar 
rezulta. " 
 Potrivit art. 1207 alin.(2), pct.1 Cod civil, "Eroarea este esenţială când poartă asupra naturii sau 
obiectului contractului". 

Reclamanta a cerut anularea Dispoziţiei nr. [...]/2.02.2015 şi anularea  angajamentului de plată 
autentic, fără a face dovada că sunt întrunite cerinţele prevăzute de art.1207, 1214 şi 1215 Cod civil, având 
în vedere că încă de când a solicitat prin cererea sa nr. …/19.02.2012, înregistrată la Primăria Constanţa,  
convocarea Comisiei în vederea negocierii valorilor pentru diferenţa de preţ pentru schimbarea destinaţiei 
terenurilor, cunoştea că Municipiul Constanţa nu mai este proprietar al terenurilor, reclamanta efectuând 
chiar plata sumelor de bani respective şi participând la lucrările comisiei de negociere directă din 
30.01.2015. 
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Art. 1 alin.(1) și art. 8 din Legea 554/2004 
Art. 1214 alin. (1) Cod civil 

Art. 1215 Cod civil 
Art. 1207 alin.(2), pct.1 Cod civil   

 
Prin  cererea adresată  instanţei la data de 21.04.2015 reclamanta  SC [...] SRL a chemat în 

judecată pe pârâtul MUNICIPIUL CONSTANŢA prin PRIMAR solicitând  ca prin hotărârea ce se 
va pronunţa să se dispună: 
  în principal: 

- admiterea plângerii împotriva Dispoziţiei nr. [...]/ 02.02.2015,  
- anularea Dispoziţiei nr.[...]/02.02.2015, respectiv anularea obligaţiei de plată a sumei de 

1.183.349,83 Euro plus TVA la curs BNR, cu titlu de diferenţa de preţ / taxe ca urmare a schimbării 
destinaţiei din vila turistică P+1 în imobil  P+5+7E+ spatii comerciale; 

 - constatarea nulităţii absolute a tuturor actelor subsecvente respectiv: 
= convenţia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] şi [...] pentru suprafaţa de 

515 m.p.; 
= convenţia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] şi [...] pentru suprafaţa de 

1267,23 m.p.; 
= convenţia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] şi [...] pentru suprafaţa de 

1081,63 m.p.;  
= convenţia aut. nr. [...]/ 09.03.2015 BNP Asoc. [...] şi [...] pentru suprafaţa de 

1267,23 m.p.; 
- să se constate că dispoziţiile HCL nr. 62 / 2014 şi Dispoziţia 330 din 03.02.2014 nu sunt 

aplicabile societăţii reclamante, faţă de modul de dobândire a bunurilor imobile – terenuri de la terţi 
agenţi economici şi nu din domeniul privat al Municipiului Constanţa; 

- să se anuleze Raportul de expertiza efectuat de pârât; 
- să se dispună restituirea sumelor achitate în baza convenţiilor autentice nr. [...], [...], [...], 

[...] din 09.03.2015 conform facturilor fiscale emise de pârâtă în suma de 4.735.858,44 lei; 
iar în subsidiar: 
- să se dispună admiterea plângerii împotriva Dispoziţiei [...]/ 02.02.2015, 
- anularea Dispoziţiei nr.[...]/ 02.02.2015,   
- să se dispună asupra eventualelor sume cu titlu de diferenţe de preţ / taxe ca urmare a 

schimbării destinaţiei din Vila turistică P+1 în imobil P+5+7E+spaţii comerciale; 
- să se constate nulitatea parţială a convenţiilor aut. [...], [...], [...], [...] din 09.03.2015 BNP 

[...] şi [...] numai în ceea ce priveşte cuantumul sumelor; 
- să se dispună  restituirea sumelor achitate în plus către pârâtă; 
- cu cheltuieli de judecată. 
În motivarea acţiunii reclamanta arată că desfăşoară activităţi de dezvoltare imobiliară. In acest 

sens a achiziţionat de pe piaţa liberă terenuri în suprafaţă de 5.363,92 m.p. situate în Careul …, 
loturile …, … , … şi …. 

 Aceste terenuri aveau categoria de folosinţă „curţi construcţii”. 
 De asemenea, vânzătorii au menţionat că terenurile sunt libere de sarcini sau procese, nu sunt 

scoase din circuitul civil.  
 In urma demersurilor efectuate pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru terenurile 

rubricate, s-a invocat existența şi aplicarea dispoziţiilor HCL 62 / 2014 şi a Dispoziţiei 330 / 2014 şi 
societatea reclamantă, cu toate că aceste terenuri au fost dobândite de la terţi agenţi economici şi nu 
prin contracte de vânzare - cumpărare  din domeniul privat al  Municipiului Constanţa.  

Reclamanta nu este titulară de drept a unei eventuale obligaţii de plată, raportat la inexistența 
unui contract de vânzare-cumpărare cu pârâta, context în care dispoziţiile HCL 62/2014 şi 
Dispoziţiei 330 /2014 nu sunt aplicabile  societăţii reclamante.  
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Pârâta a emis Dispoziţia [...]/ 02.02.2015.   
SC [...] SRL Constanta retractează Angajamentul de plată autentificat cu nr. … din 16.01.2015 

BNP [...], invocând nulitatea acestuia în temeiul art. 1257 coroborat cu art. 1207 alin. 2 pct. 1 C. 
Civ. – eroarea obstacol și art. 1214 – 1215 C. Civ. – dolul. 

 Acest act unilateral nu ar fi fost perfectat dacă beneficiarul acestuia – municipiul Constanta 
prin Primar ar fi prezentat situaţia reală şi calculul fundamentat al pretenţiilor sale faţă de Rapoartele 
de evaluare ale loturilor 11, 12, 15, 16 şi 17, în posesia exclusivă a acestuia, neprezentate şi 
neagreate de către SC [...] SRL Constanţa. 

 Părţile au convenit prin Certificatul de informare 01/15.01.2015 şi Acordul de mediere 01 
din 16.01.2015 că eventualele diferenţe de preţ vor rezulta dintr-un raport de evaluare raportat la 
data retrocedării şi la regimul de înălţime stabilit de PUZ în vigoare. 

 In condiţiile în care nu vor fi însuşite concluziile raportului, vor fi contestate la instanţa 
competentă. Angajamentul de plată ar fi operat numai sub aceste condiţii. 

SC [...] SRL Constanta consideră că nu este titularul de drept al obligaţiei de plată, cu titlu de 
diferenţă de preţ / taxe, ca urmare a schimbării destinaţiei pentru suma totală de 1.183.349,83 Euro + 
TVA (în echivalent lei 5.206.739 lei + TVA), întrucât acesta este terţ dobânditor în baza contractelor 
de vânzare-cumpărare şi nu este titular al retrocedării acestor terenuri în baza Lg. 10 / 2001. 

 Prin negocierile şi corespondența părţilor au convenit faţă de Dispoziţia [...]/2015 că 
reclamanta este de acord, în principiu, cu plata eventualelor diferenţe de preţ ce vor rezulta dintr-un 
raport de evaluare întocmit de Municipiul Constanţa, raportat la data retrocedării şi la regimul de 
înălţime stabilit de Puz-ul în vigoare în prezent, cu precizarea că la momentul retrocedării - 2003 
terenul construcţie avea destinaţia „vilă turistică P+1”, iar conform Puz-ului în vigoare „vilă turistică 
P+5-8E. 

Se mai arată că rapoartele de evaluare au fost întocmite cu încălcarea dispoziţiilor legale, cât şi 
a normelor de aplicare a evaluării bunurilor imobile, stabilind valori supraevaluate. 

 Convenţiile autentice şi plata diferenţelor de preţ / taxe s-au efectuat în condiţii de impunere, 
faţă de condiţia de eliberare a autorizaţiilor de construcţie pentru imobile / construcţiile aferente 
celor 4 (patru) terenuri. 

 Astfel, reclamanta a fost nevoită să perfecteze actele autentice menţionate fata de situaţia 
specială creată, respectiv condiţiile economice ale societăţii – imobilizării de 1.600.000 Euro în 
terenuri, aprovizionare cu materiale de 1.200.000 Euro, precum şi impactul social – 100 salariaţi 
angajaţi in activitatea de construcţii. 

 Reclamanta a achitat suma de 4.735.858,44 lei, conform facturilor fiscale emise de pârâtă.  
 Consideră că sunt întrunite condiţiile de invocare a nulităţii în temeiul art. 1257 coroborat cu 

art. 1207 alin. 2 pct. 1 C. Civ. – eroarea obstacol şi art. 1214-1215 C.Civ. – dolul. 
Contractul poate fi înţeles ca un mecanism voliţional, care are ca scop şi efect producerea de 

efecte juridice. 
Consimţământul este o condiţie esenţială a actului civil, definit ca voinţa exteriorizată în sensul 

de a produce efectele unui act juridic. Voinţa internă trebuie să fie liberă şi conştientă. 
Viciile de consimţământ exprimă situaţia în care voinţa internă există, dar nu e liberă şi 

conştientă. Aceste vicii de consimţământ sunt sancţionate cu nulitate relativă, al cărei remediu 
presupune anularea actului juridic. 

 Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 1206 alin.1 N.C.Civ., consimţământul este viciat, 
este dat din „eroare” surprins prin „dol”. 

 Eroarea este definită prin ignorarea sau cunoaşterea greşită a realităţii. 
 Eroarea obstacol este definită astfel pentru că ea împiedică pur şi simplu întâlnirea 

manifestărilor de voinţă care formează contractul. 
 Conform art. 1207 alin. 2 pct. 1 N.C.Civ., eroarea este asupra naturii sau obiectului 

contractului. 
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 Astfel, eroarea asupra obiectului se referă asupra modului de evaluare a valorii obiectului, în 
speţa asupra modalităţii de stabilire prin Raport de expertiză efectuat în alte condiţii decât  cele 
legale. 

 Un alt viciu de consimţământ aplicabil în speţă este dolul. 
 Dolul este falsa reprezentare a realităţii, intenţia de a induce în eroare pe celălalt contractant. 

Astfel, prin informarea de mediere din 15.01.2015 autentificată sub nr. … / 16.01.2015, Acord de 
mediere 01 din 16.01.2015 autentificat sub nr. … / 16.01.2015 şi Angajament de plată autentificat 
sub nr. …/16.01.2015  BNP [...], pârâta, cu rea credinţă şi cu intenţia vădită de a duce în eroare 
reclamanta, a ascuns / omis să aducă la cunoştinţă întocmirea Raportului de evaluare a terenurilor, 
inducând în eroare şi viciind consimţământul dat de reclamantă la încheierea acestor acte juridice 
premergătoare că numai după însuşirea concluziilor raportului sau contestarea la instanţa 
competentă vor interveni eventuale obligaţii de plată. 

 Faţă de dispoziţiile art. 1214 N.C.Civ. s-a apreciat ca fiind îndeplinite condiţiile juridice ale 
dolului, sancţionat cu nulitatea relativă, prin desfiinţarea actelor juridice viciate, respectiv anularea 
tuturor actelor juridice privind obligaţiile de plată cu titlu de diferenţe de preţ pentru suprafaţa de 
5.363,92 m.p. teren curţi construcţii. 

În susţinerea acţiunii reclamanta a depus la dosar actul contestat, contracte de vânzare 
cumpărare prin care face dovada proprietăţii sale asupra imobilelor menţionate în Dispoziţia 
[...]/2.02.2015, extrase de carte funciară, rapoarte de evaluare. 

Prin întâmpinare, pârâtul Municipiul Constanţa prin Primar arată că solicită respingerea 
acţiunii reclamantei ca nefondată. 

Astfel se arată că, deşi invocă ca şi motiv de retractare nulitatea angajamentului, iar ca și motiv 
de nulitate dolul şi eroarea obstacol, pe lângă faptul că încearcă prin aceasta să producă o inducere 
în eroare a instanţei, omite a reliefa atât împrejurarea că angajamentul de plată autentificat sub 
nr…./16.01.2015 la BNP [...] a fost dat exclusiv de aceasta prin administratorul sau fără vreo formă 
de participare a pârâtului sau a vreunui reprezentant al acestuia, cât şi împrejurarea ce a generat 
încheierea acestui angajament de plată de către reclamant. 

Astfel, urmare a invitaţiei la mediere ce i-a fost adresată, dând curs acestei invitaţii în referire 
la pretenţiile reprezentând plata diferenţelor de preţ ca urmare a schimbării destinaţiei terenului în 
suprafaţă totală de 5.363,92 mp. reprezentat de careul …, reclamanta s-a prezentat prin 
reprezentantul său (acelaşi din prezenta cauză) la Biroul de Mediator, şi faţă de conţinutul invitaţiei 
şi pretenţiilor din aceasta, fără a fi determinat constrâns sau indus în eroare, precum şi fără a-i fi 
viciat consimţământul de către mediator sau de către reprezentantul subscrisului, şi-a expus punctul 
de vedere faţa de pretenţiile ce făceau obiectul invitaţiei la mediere, punct de vedere ce este redat în 
cuprinsul certificatului de informare nr. 01/15.01.2015. 

Din analiza conţinutului acestui certificat de informare se observă faptul că acesta cuprinde pe 
de o parte poziţia exprimată de reprezentantul reclamantei faţă de obiectul conflictului despre care a 
luat la cunoştinţa prin invitaţia la mediere şi anexele la aceasta, iar pe de altă parte în raport de 
poziţia astfel exprimată de acesta, doar solicitarea reprezentantului subscrisului de a se încheia un 
angajament de plată autentificat care să cuprindă obligaţiile pe care înţelegea reclamanta prin 
reprezentant să şi le asume. 

Nicăieri în cuprinsul certificatului de informare subscrisul sau reprezentantul subscrisului nu a 
impus reclamantei prin reprezentantul său să fie de acord cu plata diferenţelor de preţ ori cu 
rezervarea dreptului de a-şi însuşi ori nu concluziile raportului de evaluare şi funcţie de aceasta de-al 
contesta sau nu în faţa instanţei competente, această poziţie fiind exprimată doar de reprezentantul 
reclamantei. 

Aprecierile că urma să se desfăşoare un raport de evaluare au aparţinut exclusiv 
reprezentantului reclamantei faţă de împrejurarea că acesta a vrut să sublinieze doar acordul de 
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principiu al plăţii diferenţelor de preţ în măsura în care vor exista, urmărind să îşi rezerve dreptul de 
a contesta doar cuantumul acestora, nu şi acordul de principiu. 

Acest lucru este certificat nu doar de faptul că certificatul de informare a fost încheiat de către 
mediator în prezenţa căruia şi-a exprimat poziţia reprezentantul reclamantei, ci şi de faptul că pentru 
următoarea întrunire convenită de părţi în desfăşurarea procedurii medierii a şi fost prezentat de 
către reprezentantul reclamantei angajamentul de plată nr…./16.01.2015 autentificat de BNP [...] ce 
a stat la baza întocmirii de către mediator a acordului de mediere nr. 01/16.01.2015 astfel cum 
rezultă din cuprinsul acordului de mediere. 

Revenind la angajamentul de plată nr…./16.01.2015, aşa cum se poate observa din cuprinsul 
acestuia şi din încheierea de autentificare, el a fost dat de către reclamantă prin reprezentantul său 
fără prezenţa subscrisului sau a reprezentantului subscrisului, ci numai în prezența Notarului Public. 

În cuprinsul acestui angajament de plată reclamanta arată faptul că întrucât a solicitat 
schimbarea destinaţiei iniţiale a imobilului descris ce a făcut obiectul Dispoziţiei de Primar 
nr.[...]/09.12.2003, este de acord să plătească către Primăria Municipiului Constanta sumele 
rezultate din reevaluarea imobilului ca urmare a modificării destinaţiei din Vilă Turistică P+1E in 
Vilă Turistică P+5-8E conform certificatului de urbanism nr…./10.11.2014, sume ce vor fi stabilite 
prin raport de evaluare efectuat de către Primăria Municipiului Constanța. 

Totodată, în cuprinsul aceluiaşi angajament de plată reclamanta învederează că îşi rezervă 
dreptul de a contesta în instanţă concluziile raportului de evaluare, în această situaţie fiind de acord 
să plătească sumele stabilite de instanţă. 

Aşadar, prin angajamentul de plată asumat reclamanta nu mai reiterează faptul că este de acord 
numai în principiu cu plata eventualelor diferenţe de preţ rezultate din schimbarea destinaţiei 
terenurilor, ci învederează ferm faptul că întrucât a solicitat schimbarea destinaţiei iniţiale a 
terenurilor, în temeiul disp. art. 1327 Cod civ. este de acord să plătească sumele rezultate din 
reevaluare, rezervându-şi numai dreptul de a contesta în instanţă concluziile raportului de evaluare, 
situaţie în care a învederat faptul că este de acord să plătească sumele stabilite de instanţă. 

Este cert astfel faptul că la acel moment reclamantei nu i-a fost viciat în niciun fel 
consimţământul prin eroare sau dol ci, dimpotrivă, dacă iniţial acordul a fost în principiu, ulterior el 
a fost unul ferm asumat în faţa notarului public şi mediatorului. 

Susţinerea reclamantei din acţiune cum că la momentul întocmirii actelor de către mediator şi 
prin angajamentul de plată autentificat de reprezentantul său din proprie voinţă a fost indusă în 
eroare şi a fost viciat consimţământul în sensul că numai după însuşirea concluziilor raportului sau 
contestarea la instanţa competentă vor interveni eventuale obligaţii de plată este nefundamentată şi 
lipsită de realitate întrucât din conţinutul certificatului de informare şi a acordului de mediere se 
poate observa clar faptul că reprezentantul subscrisului nu a susţinut aceste aspecte, ci a exprimat 
doar punctul său de vedere faţă de punctul de vedere exprimat de reprezentantul reclamantei. 

Astfel, în certificatul de informare nr. 01/15.01.2015, faţă de punctul de vedere exprimat de 
reprezentantul reclamantei, reprezentantul subscrisului a solicitat doar încheierea unui angajament 
de plată autentificat care să cuprindă obligaţiile pe care înţelege să şi le asume reclamanta, şi nu a 
făcut nicio menţiune potrivit cu care numai după însuşirea concluziilor raportului sau contestarea la 
instanţa competentă vor interveni eventuale obligaţii de plată în sarcina reclamantei. 

Cât priveşte acordul de mediere nr.01/16.01.2015, din cuprinsul acestuia se poate observa 
faptul că după exprimarea poziţiei reprezentantului reclamantei şi consemnarea aspectelor 
învederate de acesta - care a şi prezentat de altfel angajamentul de plată, reprezentantul subscrisului 
doar a precizat că va aduce la cunoştinţa clienţilor aspectele învederate de reprezentantul 
reclamantei nefăcând nicio afirmaţie în sensul că reclamantei îi vor reveni eventuale obligaţii de 
plată numai după însuşirea concluziilor raportului sau contestarea la instanţa competentă. 
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De altfel, nimic şi nimeni nu a împiedicat-o pe reclamantă că în măsura în care nu îşi însuşea 
concluziile rapoartelor de evaluare să le conteste la instanţa competentă, dimpotrivă, aceasta a 
înţeles să efectueze plata sumelor astfel rezultate fără a mai înţelege să le conteste în prealabil. 

Cu privire la aspectul arătat de reclamantă potrivit cu care consideră că nu e titularul de drept 
al obligaţiei de plată întrucât e terţ dobânditor în baza contractului de vânzare - cumpărare şi nu este 
titular al retrocedării acestor terenuri în baza Legii nr.10/2001, s-au învederat următoarele: 

Prin invitaţia la mediere, a fost adus la cunoştinţa reclamantei atât obiectul pretenţiei, cât şi 
izvorul acestora, respectiv diferenţe de preţ rezultate ca urmare a schimbării destinaţiei iniţiale a 
terenurilor ce au făcut obiectul acordării în compensare prin Dispoziţia Primarului nr. 
[...]/09.12.2003 afectate de clauza conform căreia schimbarea destinaţiei terenurilor nu poate fi 
făcută decât cu acordul primăriei şi numai după ce proprietarul va plăti eventualele diferenţe de preţ 
rezultate din reevaluarea terenurilor în raport de noile destinaţii. 

În referire la invocarea nelegalităţii Dispoziţiei nr.[...]/02.02.3015 pentru nemotivarea în drept 
a acesteia, respectiv neindicarea dreptului material pentru a determina natura juridică a obligaţiei de 
plată, această susţinere este nu doar nereală, ci contrazisă de însăşi conţinutul acestei Dispoziţii din 
care rezultă faptul că s-a luat act de acordul SC [...] SRL de a plăti diferenţa de preţ pentru terenurile 
situate în Staţiunea Mamaia Nord - Năvodari, careul … (indicându-se şi loturile aferente), urmare a 
schimbării destinaţiei acestora din Vilă turistică P+l în imobil P+5 - 7E + spații comerciale, 
indicându-se sumele ce urmau a fi plătite de către reclamantă cu acest titlu pentru fiecare lot in 
parte. 

Dispoziţia nr.[...]/2015 a fost emisă în condiţiile în care anterior a fost întocmit procesul verbal 
din data de 30.01.2015 al Comisiei de Negociere directă din cadrul Primăriei Constanța, la ale cărei 
lucrări s-a prezentat şi reprezentantul SC [...] SRL, căruia i-au fost comunicate/i-au fost aduse la 
cunoştinţă valorile rezultate din reevaluarea terenurilor ca urmare a schimbării destinaţiei pentru 
fiecare lot în parte, respectiv valorile din rapoartele de evaluare întocmite de SC [...] SRL. 

Acţiunea reclamantei este nefondată. 
Potrivit art. 1 alin.(1) „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori 

într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi 
repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public." 

    Art. 8 din Legea 554/2004 prevede că "(1) Instanţa, soluţionând cererea la care se referă 
art.8 alin.(1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige 
autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o 
anumită operaţiune administrativă.” 

În cauză se constată că prin actul atacat, respectiv Dispoziţia [...]/2.02.2015 emisă de Primarul 
Municipiului Constanţa, s-a luat act de acordul SC [...] SRL de a plăti diferenţa de preţ pentru 
terenurile situate în staţiunea Mamaia Nord - Năvodari, Careul …, Lot … în suprafaţă de 1232,83 
m.p., Lot…. – în suprafaţă de  1081,63 m.p., Lot…. – în suprafaţă de  1267,23 m.p., Lot…. în 
suprafaţă de 1267,23 m.p. şi Lot…. în suprafaţă de 515 m.p., urmare schimbării destinaţiei acestora 
din vilă turistică P+1 în imobil P+ 5 – 7E + spaţii comerciale, respectiv 1324243,29 Euro, 69224,32 
Euro, 325678,11 Euro, 325678, 11 Euro şi 138535 Euro, fără TVA. 

Anterior emiterii actului atacat, reclamanta, prin administrator a emis  angajamentul de plată 
autentificat sub nr. …/16.01.2015 la BNP [...], în condiţiile art.1326 Cod civil. 

Susţinerile reclamantei că nulitatea actului rezultă din îndeplinirea condiţiilor art.1257, 1207 
alin.2 pct.1 şi art.1214-1215 Cod civil nu sunt dovedite. 

Potrivit art. 1214 alin. (1) Cod civil „Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-
a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din 
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urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se 
cuvenea să i le dezvăluie.” 

Potrivit art. 1215 Cod civil „(1) Partea care este victima dolului unui terţ nu poate cere 
anularea decât dacă cealaltă parte a cunoscut sau, după caz, ar fi trebuit să cunoască dolul la 
încheierea contractului. 
    (2) Independent de anularea contractului, autorul dolului răspunde pentru prejudiciile ce ar 
rezulta. " 
 Potrivit art. 1207 alin.(2), pct.1 Cod civil  " Eroarea este esenţială când poartă asupra 
naturii sau obiectului contractului". 

Dimpotrivă, actul atacat, respectiv Dispoziţia nr.[...]/2.02.2015, a fost emisă având în vedere 
referatul Direcţiei Administraţiei Publice Locală nr. …/30.01.2015 în care se consemnează că SC 
[...] SRL a menţionat că este de acord cu plata diferenţei de preţ, dar contestă  sumele  stabilite prin 
rapoartele de evaluare. 

Reclamanta cere anularea Dispoziţiei nr. [...]/2.02.2015 şi anularea  angajamentului de plată 
autentic, fără a face dovada că sunt întrunite cerinţele prevăzute de art.1207, 1214 şi 1215 Cod civil, 
având în vedere că încă de când a solicitat prin cererea sa nr. …/19.02.2012, înregistrată la Primăria 
Constanţa,  convocarea Comisiei în vederea negocierii valorilor pentru diferenţa de preţ pentru 
schimbarea destinaţiei terenurilor, cunoştea că Municipiul Constanţa nu mai este proprietar al 
terenurilor, reclamanta efectuând chiar plata sumelor de bani respective (OP-urile …/2.03.2015, 
…/2.03.2015, nr…./2.03.2015 şi …/2.03.2015) şi participând la lucrările comisiei de negociere 
directă din 30.01.2015. 

Cererea de repunere pe rol va fi respinsă întrucât decizia de impunere nr. …/08.07.2015 şi 
Raportul de inspecţie fiscală emis de DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa nu fac obiectul acţiunii de 
faţă. 

Pentru aceste considerente, acţiunea reclamantei va fi respinsă. 
În baza art.453 Cod procedură civilă, reclamantul va fi obligat la plata sumei de 550 lei 

cheltuieli de judecată către pârât. 
Judecător redactor Adriana Pintea 

 
16. Anulare adresă emisă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralității 
fiscale și certitudinii impunerii. 
 

Sentinţa civilă nr. 77/CA/04.05.2015 
 
 În legătură cu plătitorii taxei clawback, Curtea Constituţională a stabilit, în mod constant că 
„subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera deţinătorilor de autorizaţii de punere 
pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât producătorii de medicamente (români sau străini), cât şi 
comercianţii de medicamente (români sau străini), dar numai pentru medicamentele comercializate care se 
plătesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând relevanţă dacă medicamentele 
comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori folosite în tratamentul ambulatoriu prin 
farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanţa de urgenţă” ( decizia CCR nr.263/21.05.2013 
publicată în Monitorul Oficial nr.418/10.07.2013). 

Conform art.3 lit. b din Legea nr.571/2003, unul dintre principiile fiscalităţii este reprezentat de 
„certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări 
arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, 
respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina 
influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale”. 
 Potrivit prevederilor art.5 alin(7) din OUG nr.77/2011, „(7) Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele lunii următoare 
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expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de 
medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform 
datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate”. 
 Or, comunicarea unui consum total trimestrial de medicamente, în cauza de faţă aferent trimestrului 
II/2013, la o valoare care conţine TVA, fără a se specifica la ce este aplicată TVA, încalcă principiul 
certitudinii impunerii fiscale, în condiţiile în care contribuabilul nu este în măsură să cunoască exact 
consumul de medicamente sau valoarea acestui consum, valoarea exactă a propriilor vânzări, astfel cum 
arată şi Curtea Constituţională, iar menţiunea că reclamanta îşi poate deduce TVA nu are suport legal şi nu 
rezultă în ce modalitate se poate face o astfel de deducere. 
 Referitor la susţinerea potrivit căreia taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei impuneri, 
întrucât se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui plătitor de 
contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, incluzând adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-detail 
aceste produse, reţinem că un astfel de calcul este corect, tocmai pentru că valoarea consumului de 
medicamente este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii cu tot cu adaosul comercial. 
 

Art.1 din OUG nr.77/2011 
Art.3 lit.a, b din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

Decizia CCR nr.263/21.05.2013 
 

1. Cererea de chemare în judecată. 
Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 17.12.2013 şi înregistrată pe rolul 

Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal sub 
nr.1069/36/2013, reclamanta SC [...] SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, anularea actului administrativ reprezentat de Adresa (Notificarea) nr. 
MS/FD/3182/01.08.2013, prin care a fost comunicată valoarea procentului „p” pentru trimestrul II 
2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, precum şi consumul de medicamente pentru trimestrul 2013 
suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii aferent vânzărilor societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru medicamentele din lista 
depusă, prevăzut în anexa la adresă, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta susţine următoarele: 
Prin Adresa (Notificarea) nr. MS/FD/3182/01.08.2013, în temeiul dispoziţiilor Legii 

nr.95/2006 şi ale OUG nr.77/2011, a fost comunicată reclamantei valoarea procentului „p” pentru 
trimestrul II/2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, precum şi consumul de medicamente pentru 
trimestrul 2013 suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii aferent vânzărilor societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru medicamentele 
din lista depusă, prevăzut în anexa la adresă. 

Împotriva adresei, în temeiul art.6 alin.1 din OUG nr.77/2011, reclamanta a formulat 
contestaţie la data de 09.08.2013, însă pârâta nu a înţeles să comunice actul administrativ prin care 
să fie soluţionată contestaţia, poziţia pârâtei reprezentând un refuz nejustificat, în sensul conferit de 
art.2 lit. i din Legea nr.554/2004. 

Susţine reclamanta că actul atacat este nelegal raportat la următoarele argumente: 
 i. Raportat la dispoziţia legală cuprinsă de art.1 din OUG nr.77/2011, sub aspectul sferei 
subiecţilor plătitori, prevederea legală cuprinde doar acele entităţi care comercializează 
medicamente direct către farmacii şi spitale, nu şi alte entităţi implicate pe lanţul de 
producţie/distribuţie, de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi până la consumatorul final. 
 Se arată că în practica judiciară s-a decis că subiect plătitor al contribuţiei clawback este 
„acel distribuitor en-gross care vinde medicamente compensate din fonduri publice direct către 
utilizatorii finali ( farmacii şi spitale )”, iar SC [...] SRL nu face parte din sfera subiecţilor plătitori ai 
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contribuţiei întrucât în perioada de referinţă nu a comercializat în mod direct medicamente către 
farmacii şi spitale. 
 ii. Prevederile art.3 lit. a din Codul fiscal instituie principiul neutralităţii fiscale potrivit 
căruia, din punct de vedere fiscal, toate activităţile economice şi toţi operatorii economici trebuie 
trataţi cu aceeaşi măsură. 
 Solicită reclamanta a se observa că dispoziţiile art.1 din OUG nr.77/2011 încalcă principiul 
neutralităţii fiscale consacrat de art.3 lit. a Codul fiscal, câtă vreme nu asigură condiţii egale 
investitorilor. 
 Astfel, obligaţia plăţii taxei clawback revine exclusiv deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în condiţiile în care aceste categorii de 
persoane juridice nu sunt singurii operatori economici ce realizează venituri din comercializarea 
medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, căci în lanţul producător/consumator final se interpun distribuitorii de 
medicamente, farmaciile, spitalele etc. 
 iii. Prevederile art.3 lit.b din Codul fiscal instituie principiul certitudinii impunerii, ce 
vizează legalitatea impunerii şi presupune ca mărimea taxelor datorate de fiecare persoană să fie 
certă şi nu arbitrară, iar termenele, modalităţile de percepere a impozitelor, sumele de plată trebuie 
să fie clare şi cunoscute de fiecare plătitor. 
 În speţă, solicită reclamanta a se observa că, pe de o parte, formula de calcul a contribuţiei 
trimestriale prevăzută de art.3 din OUG nr.77/2011 este una complicată, iar pe de altă parte, aceasta 
se raportează la valori furnizate în exclusivitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, greu de 
verificat de către operatorii economici. 
 iv. Consideră reclamanta că taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei impuneri, în 
condiţiile în care, potrivit art.3 din OUG nr.77/2011, contribuţia trimestrială datorată de deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de 
medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, incluzând adaosurile comerciale aplicate de 
operatorii economici ce comercializează en-detail aceste produse. 
 Includerea, în mod direct, a acestor adaosuri comerciale în baza de calcul a contribuţiei este 
nelegală, întrucât aceste sume nu profită, sub nicio formă, deţinătorului autorizaţiei de punere pe 
piaţă, neexistând argumente pentru care acesta ar trebui îndatorat la plata unor taxe pe venituri pe 
care nu le realizează, iar pe de altă parte reprezintă o dublă impunere, întrucât aceste adaosuri 
reprezintă venituri realizate de operatorii economici care comercializează medicamente şi pentru 
care, la rândul lor, aceştia datorează impozit, în condiţiile prevăzute de legea fiscală. 
 v. Se arată, de asemenea, că pentru cinci dintre produsele reclamantei, consumul de 
medicamente pentru trimestrul II 2013 comunicat prin anexa adresei este vădit superior vânzărilor 
ce rezultă din evidenţele financiar – contabile ale societăţii ca fiind efectiv realizate în perioada de 
referinţă. 
 Astfel, valoarea vânzărilor este vădit inferioară celei care rezultă din anexa menţionată, cu 
consecinţe directe asupra cuantumului contribuţiei reglementate de OUG nr.77/2011. 
 În drept au fost invocate prevederile art.6 alin.5 din OUG nr.77/2011, art.1 alin.8 din Legea 
nr.554/2004. 
 2. Întâmpinarea  
 La data de 22.01.2014, pârâta Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a depus întâmpinare, 
prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii reclamantei, pentru următoarele argumente: 

Cu privire la susţinerile reclamantei privind faptul că nu are obligaţia plăţii contribuţiei 
trimestriale, întrucât nu are calitatea de subiect plătitor al acestei contribuţii, se susţine că odată cu 
intrarea în vigoare a dispoziţiilor OUG nr. 77/2011 s-a stabilit în sarcina tuturor deţinătorilor de 
autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţilor legali ai acestora obligaţia de 
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plăti o contribuţie trimestrială pentru medicamentele cu sau fără contribuţie trimestrială, folosite în 
tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în 
tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin 
centrele de dializă, suportate din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Actul normativ mai sus menţionat nu limitează sfera subiecţilor plătitori ai contribuţiei 
trimestriale la persoanele juridice române, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din OUG nr. 
77/2011, care reglementează obligaţia deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, de a depune la casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate datele de identificare ale reprezentanţilor legali, precum şi lista medicamentelor pentru 
care se datorează contribuţia trimestrială. 

Astfel, obligaţia plăţii contribuţiei trimestriale cade în sarcina tuturor deţinătorilor de 
autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor, iar reclamanta se circumscrie în sfera deţinătorilor 
de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, şi pe cale de consecinţă, datorează contribuţia 
trimestrială pentru medicamentele asumate inclusiv prin propriile declaraţii depuse în baza 
prevederilor art. 4 din OUG nr. 77/2011. 

Cu privire la susţinerile reclamantei în conformitate cu care prevederile art. 1 din OUG nr. 
77/2011 încalcă principiul neutralităţii fiscale, consacrat de dispoziţiile art. 3 lit. a din Codul fiscal, 
câtă vreme nu asigură condiţii egale investitorilor, cât şi cu privire la faptul că "taxa de claw-back" 
încalcă inclusiv principiul evitării dublei impuneri, deoarece contribuţia trimestrială datorată se 
datorează pentru consumul centralizat de medicamente înregistrat în sistemul asigurărilor de 
sănătate, care include adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce comercializează en-
detail aceste produse (distribuitori şi farmacii), se învederează următoarele: 

Mecanismul claw-back, astfel cum este reglementat în legislaţia aplicabilă, nu aduce atingere 
niciunui principiu de drept fiscal, acest mecanism presupunând întoarcerea sumelor de bani plătite 
din fonduri publice către finanţator şi a fost adoptat în România ca o sursă suplimentară de venit la 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi la bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru a 
asigura accesul neîntrerupt al populaţiei la medicamente. 

Instituirea unui mecanism contributiv adresat deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a 
medicamentelor nu este contrară principiului neutralităţii fiscale, atât timp cât OUG nr. 77/2011 este 
un act normativ aplicat unitar faţă de toţi subiecţii plătitori prevăzuţi de norma legală, respectiv 
deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor. 

De asemenea, legiuitorul nu a stabilit că această contribuţie trimestrială se aplică vânzărilor 
fiecărui plătitor de contribuţie, ci consumului aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie, 
arătând pârâta că aspectele circumscrise situaţiei de fapt şi de drept privind aspectele sesizate de 
reclamantă au fost soluţionate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 263/2013, referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi art. 31 alin. (1) - (5) teza întâi din OUG nr. 
77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în 
sensul respingerii ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate invocată. 

În ceea ce priveşte pretinsa discriminare între agenţii economici implicaţi în comercializarea 
medicamentelor, respectiv deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă şi ceilalţi agenţi economici 
din lanţul de distribuţie, cum ar fi distribuitorii, farmaciile sau spitalele private, se arată că instanţa 
constituţională  a statuat că această critică tinde spre modificarea şi completarea prevederilor legale 
existente, în sensul ca plata contribuţiei clawback să cadă şi în sarcina altor agenţi economici din 
lanţul de distribuţie a medicamentelor. 

Cu privire la susţinerile reclamantei în conformitate cu care formula de calcul a contribuţiei 
trimestriale prevăzută de art. 3 din OUG nr. 77/2011 încalcă principiul certitudinii impunerii, 
deoarece aceasta este una complicată, şi se raportează la valori furnizate în exclusivitate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, cât şi cu privire la corectitudinea acestor valori, se arată că la 
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stabilirea contribuţiei trimestriale se are în vedere valoarea consumului total trimestrial de 
medicamente suportat din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 
 Valoarea consumului de medicamente suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate pe fiecare plătitor de contribuţie. Această valoare se obţine prin centralizarea 
consumului la nivel naţional pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, 
precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul 
ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 
spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de 
dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, aferente medicamentelor din lista depusă la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă pentru care se datorează contribuţia 
trimestrială. 

În vederea respectării prevederilor legale, ulterior stabilirii consumului total de medicamente 
suportate din Fondul unic de asigurări de sănătate a fost eliminată taxa pe valoare adăugată în 
vederea determinării în mod corect a procentului „p". 

Potrivit pârâtei, în situaţia de faţă consumul de medicamente înregistrat   s-a determinat de 
CNAS în baza datelor raportate de casele de asigurări de sănătate privind consumul centralizat al 
raportărilor făcute de farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă, 
potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) şi (6) din OUG nr. 77/2011. 

Se susţine, de asemenea, că sumele aferente consumului total trimestrial de medicamente 
comunicat reclamantei reprezintă sume decontate din bugetul FNUASS şi bugetul Ministerului 
Sănătăţii către furnizorii de servicii medicale (farmacii, unităţi sanitare cu paturi şi centre de 
dializă), furnizori de servicii medicale care la rândul lor achită contravaloarea medicamentelor 
eliberate pacienţilor sau achiziţionate cu acest scop către lanţul de distribuţie, aceste sume ajungând 
în final la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
3. Probatoriul. 
Părţile s-au folosit de proba cu înscrisuri şi de proba cu expertiza judiciară contabilă, cu 

următoarele obiective încuviinţate de instanţă: să se stabilească dacă în trimestrul II al anului 2013 
societatea reclamantă a efectuat vânzări de medicamente compensate din fonduri publice, în mod 
direct, către farmacii şi spitale; să se stabilească dacă în trimestrul II al anului 2013 societatea 
reclamantă a comercializat medicamente exclusiv către distribuitorii en-gros; să se precizeze dacă 
consumul de medicamente menţionat în cuprinsul Anexei la adresa CNAS nr. 
MD/FD/3182/01.08.2013 este legal, inferior sau superior volumului vânzărilor aceloraşi 
medicamente, înregistrate în evidenţele financiar-contabile de societatea reclamantă, aferente 
trimestrului II al anului 2013. 

Expertiza judiciară a fost administrată prin depunerea la dosar a raportului de expertiză 
întocmit de expertul judiciar contabil [...]. 

 
4. Constatările instanţei şi dispoziţiile legale aplicabile. 
i. Referitor la susţinerea reclamantei potrivit căreia SC [...] SRL nu face parte din sfera 

subiecţilor plătitori ai contribuţiei întrucât în perioada de referinţă nu a comercializat în mod direct 
medicamente către farmacii şi spitale, reţinem următoarele: 

Conform prevederilor art.1 din OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, „Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi deţinătorii autorizaţiilor de punere 
pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai 
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acestora, au obligaţia de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naţionale de 
sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu 
pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, pentru medicamentele utilizate în 
tratamentul spitalicesc, precum şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 
acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, contribuţiile trimestriale calculate conform prezentei ordonanţe 
de urgenţă”. 

Textul face referire la deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, 
persoane juridice române şi străine, care pun pe piaţă:  (1) medicamente incluse în programele 
naţionale de sănătate; (2) medicamente cu sau fără contribuţie personală folosite în tratamentul 
ambulatoriu; (3) medicamente utilizate în tratamentul spitalicesc; (4) medicamente utilizate în cadrul 
serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, toate aceste medicamente fiind suportate din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Atât timp cât reclamanta se încadrează în categoria deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor din categoriile menţionate, societatea are obligaţia plăţii contribuţiei 
trimestriale calculată conform art.3 din OUG nr.77/2011, contribuţie cunoscută sub denumirea de 
taxă clawback, fără a interesa, din punctul de vedere al titularilor obligaţiei fiscale de plată, faptul că 
SC [...] SRL comercializează medicamente numai către distribuitorii en-gross. 

Textul de lege nu distinge, astfel că nici interpretul nu poate distinge, fiind evident că, având 
în vedere raţiunea instituirii acestei taxe ( necesitatea suplimentării surselor de venit la bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ), legiuitorul delegat a urmărit să supună 
plăţii acestei taxe pe toţi producătorii de medicamente prezenţi pe piaţa românească, prin 
intermediul deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor în România. 
 În legătură cu plătitorii acestei taxe, Curtea Constituţională a stabilit, în mod constant că 
„subiecţii obligaţi la plata taxei de clawback sunt circumscrişi în sfera deţinătorilor de autorizaţii de 
punere pe piaţă a medicamentelor, care pot fi atât producătorii de medicamente (români sau străini), 
cât şi comercianţii de medicamente (români sau străini), dar numai pentru medicamentele 
comercializate care se plătesc din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, neavând 
relevanţă dacă medicamentele comercializate sunt incluse în programele naţionale de sănătate ori 
folosite în tratamentul ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis, potrivit art. 1 din ordonanţa de 
urgenţă” (decizia CCR nr.263/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial nr.418/10.07.2013). 

În consecinţă, reclamanta SC [...] SRL este subiect plătitor al taxei clawback. 
ii. Referitor la nerespectarea principiului neutralităţii fiscale instituit de art.3 lit.a din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin faptul că obligaţia plăţii contribuţiei trimestriale revine 
exclusiv deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţilor legali 
ai acestora, fiind înlăturaţi de la plată cei care se interpun în lanţul producător – distribuitor, reţinem 
faptul că, în cadrul unei ample jurisprudenţe, Curtea Constituţională a stabilit că deţinătorii 
autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu pot invoca faptul că ceilalţi participanţi la 
distribuţia şi comercializarea medicamentelor nu sunt obligaţi la plata taxei clawback. 

Astfel, potrivit instanţei de contencios constituţional (decizia nr.268/07.05.2014 publicată în 
Monitorul Oficial nr.487/01.07.2014; decizia nr.263/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial 
nr.418/10.07.2013 ; decizia nr.249/21.05.2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 408/05.07.2013) 
„taxa de clawback este o taxă parafiscală, stabilită potrivit prevederilor art. 139 din Constituţie”, în 
virtutea cărora "impozitele, taxele şi orice alte venituri ale cugetului de stat şi ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege" şi „este dreptul exclusiv al legiuitorului să 
stabilească plătitorii taxelor parafiscale, în speţă ai taxei de clawback, respectiv "agenţii economici" 
care sunt vizaţi în mod expres de reglementările OUG nr. 77/2011”. 
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 Tot Curtea Constituţională a arătat că „distribuitorii şi farmaciile nu sunt beneficiari ai 
autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, ci simpli prestatori de servicii pentru care sunt 
îndreptăţiţi la încasarea unui tarif, iar, pe de altă parte, aceştia sunt supuşi sistemului fiscal general, 
respectiv plata taxei pe valoarea adăugată sau impozitul pe profit”. 

Având în vedere precizările Curţii Constituţionale, apreciem că susţinerea referitoare la 
nerespectarea principiului neutralităţii fiscale nu este întemeiată. 

iii. Cu privire la nerespectarea principiului certitudinii impunerii, constatăm următoarele: 
Prin adresa nr.MS/FD/3182/01.08.2013, act administrativ contestat, în temeiul dispoziţiilor 

Legii nr.95/2006 şi ale OUG nr.77/2011, a fost comunicată reclamantei valoarea procentului „p” 
pentru trimestrul II 2013 ca fiind în cuantum de 14,55%, precum şi consumul de medicamente 
pentru trimestrul II 2013 suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii aferent vânzărilor societăţii, ca plătitor de contribuţie pentru 
medicamentele din lista depusă pentru care se datorează contribuţia trimestrială, consum care este 
prevăzut în anexa şi care conţine TVA, urmând ca acesta „să fie dedus de fiecare deţinător de 
autorizaţie de punere pe piaţă”, astfel cum rezultă din adresă. 

Conform art.3 lit.b din Legea nr.571/2003, unul dintre principiile fiscalităţii este reprezentat 
de „certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări 
arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, 
respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina 
influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale”. 

Potrivit prevederilor art.3 din OUG nr.77/2011 „(1) Contribuţia trimestrială se calculează 
prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din care se 
exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-
volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie. 
    (2) Procentul "p" se calculează astfel: 
 
        (CTt - BAt) 
    p = ----------- x 100, 
            CTt 
 
    unde: 
    CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligaţia de plată 
prevăzută la art. 1, suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, raportată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de 
sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din 
care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte 
cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate; 
    BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, 
    unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei. 
   (3) Valoarea procentului "p" se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, odată cu consumul trimestrial prevăzut la art. 5 alin. (7)”. 
 Potrivit prevederilor art.5 alin(7) din OUG nr.77/2011, „(7) Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele lunii următoare 
expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de 
medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
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şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de 
sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate”. 
 Astfel, taxa clawback se calculează, conform dispoziţiilor legale, prin aplicarea unui procent 
„p” asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 Potrivit expertizei contabile, valorile transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
au la bază consumurile de medicamente din trimestrul II 2013, valoare care conţine şi TVA, fiind 
calculat la preţul de referinţă suportat de FNUASS. 
 Astfel cum se arată şi în Ordinul nr.524/01.08.2013 emis de Preşedintele Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, CTt - respectiv valoarea consumului total trimestrial de medicamente aferentă 
trimestrului II 2013 este de 1.773.015.898,31 lei ( fără TVA ), iar conform art.2, se transmite către 
deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor consumul centralizat raportat la 
valoarea de 1.932.587.329,16 lei, valoare care conţine TVA, potrivit art.2 alin.(3) din Ordin.  
 Astfel cum rezultă din formula de calcul menţionată şi din datele transmise reclamantei, în 
funcţie de valoarea consumului trimestrial de medicamente comunicat prin adresă (valoare care 
include TVA), se calculează şi contribuţia trimestrială datorată, prin aplicarea procentului „p”. 
 Potrivit Curţii Constituţionale (decizia nr.268/07.05.2014 publicată în Monitorul Oficial 
nr.487/01.07.2014), „deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu sunt 
dezavantajaţi întrucât taxa clawback, respectiv contribuţia rezultată în urma aplicării procentului 
„p”, depinde de valoarea propriilor vânzări şi în funcţie de valoarea vânzărilor totale trimestriale de 
referinţă”. 
 Or, comunicarea unui consum total trimestrial de medicamente, în cauza de faţă aferent 
trimestrului II 2013, la o valoare care conţine TVA, fără a se specifica la ce este aplicată TVA, 
încalcă principiul certitudinii impunerii fiscale, în condiţiile în care contribuabilul nu este în măsură 
să cunoască exact consumul de medicamente sau valoarea acestui consum, valoarea exactă a 
propriilor vânzări, astfel cum arată şi Curtea Constituţională, iar menţiunea că reclamanta îşi poate 
deduce TVA nu are suport legal şi nu rezultă în ce modalitate se poate face o astfel de deducere. 

 Astfel cum este comunicată, valoarea acestui consum este incertă sub aspectul modului de 
determinare a acesteia. 

 Apreciem, în consecinţă, că acest motiv de nelegalitate este întemeiat şi atrage anularea 
actului administrativ contestat, valoarea consumului total trimestrial de medicamente, comunicat în 
anexă, nefiind calculat legal. 
 iv.  Referitor la susţinerea potrivit căreia taxa clawback încalcă şi principiul evitării dublei 
impuneri, întrucât se calculează avându-se în vedere valoarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui 
plătitor de contribuţie, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii, incluzând adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce 
comercializează en-detail aceste produse, reţinem că un astfel de calcul este corect, tocmai pentru că 
valoarea consumului de medicamente este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii cu tot cu adaosul comercial. 
 Cu alte cuvinte, farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă 
raportează caselor de asigurări de sănătate valoarea consumului de medicamente, valoarea care 
conţine nu numai TVA ci, bineînţeles, adaosurile comerciale aplicate de operatorii economici ce 
comercializează medicamentele. 
 v. Cu privire la faptul că pentru cinci dintre produsele reclamantei, consumul de 
medicamente pentru trimestrul II 2013 comunicat prin anexa adresei este vădit superior vânzărilor 
ce rezultă din evidenţele financiar – contabile ale societăţii ca fiind efectiv realizate în perioada de 
referinţă, reţinem faptul că, astfel cum rezultă din expertiza contabilă judiciară, la 4 medicamente, 
redate în tabelul raportului de expertiză, valoarea comunicată este mai mare decât vânzarea reală 
înregistrată de reclamantă în trimestrul II 2013. 
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 Se menţionează, de asemenea, că la 27 de medicamente, consumul transmis de CNAS este 
inferior comparativ cu vânzările reale făcute de reclamantă în trimestrul II 2013. 
 O astfel de neconcordanţă între datele menţionate, date care influenţează valoarea vânzărilor 
proprii ale reclamantei, atrage nelegalitatea comunicării, întrucât, astfel cum am arătat anterior, taxa 
clawback depinde de valoarea propriilor vânzări şi în funcţie de valoarea vânzărilor totale 
trimestriale de referinţă. 
 Faţă de argumentele expuse, întrucât se constată nelegalitatea actului administrativ contestat, 
Curtea de Apel va admite acţiunea şi va anula adresa nr. MS/FD/3182/01.08.2013 emisă de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

17. Calitatea de persoană îndreptățită a reclamantei pentru acordarea de 
măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul imposibil de restituit în natură. 
Stabilirea dreptului la despăgubiri, fără stabilirea în concret a sumei. Dosar aprobat 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013.  

 
Decizia civilă nr. 303/CA/12.03.2015 

 
Instanţa de recurs apreciază că reclamanta se află în situaţia reglementată de art. 41 din lege – mai 

sus citat - , dosarul său fiind  unul aprobat anterior intrării în vigoare a legii nr. 165/2013. 
În acest sens a avut în vedere decizia nr. 686/26.11.2014 a Curţii Constituţionale care a stabilit că 

dispoziţiile art. 17 alin.1 lit. a) şi ale art. 21 alin. 5 şi 8 din legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura 
în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor investite cu soluţionarea notificărilor, emise în 
executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra 
calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. 

Curtea Constituţională a avut în vedere în special acele situaţii în care instanţele judecătoreşti au 
constatat că reclamantul are calitatea de persoană îndreptăţită în înţelesul legii nr. 10/2001 şi au obligat 
pârâtul să emită dispoziţie cu propunerea de acordare  de despăgubiri, ce vor fi stabilite  în condiţiile  
titlului VII al legii nr. 247/2005 (situaţia reclamantei). 

În argumentarea soluţiei s-a avut în vedere că, atâta timp cât propunerea de acordare despăgubiri 
şi cuantumul despăgubirilor au fost stabilite de o instanţă judecătorească, un organ administrativ nu poate 
exercita atribuţii care ţin exclusiv de competenţa instanţelor judecătoreşti prin instituirea unui sistem 
concurent cu sistemul instanţelor de judecată. 

Chiar dacă în favoarea reclamantei nu a fost stabilit şi cuantumul despăgubirilor, Curtea 
Constituţională a avut în vedere şi situaţia în care s-a dispus de către o instanţă de judecată ca acestea să fie 
stabilite în condiţiile titlului VII al Legii nr. 247/2005. 

 
Art. 34,  art. 41 alin. 1,3 şi 4 din Legea nr. 165/2013 

Art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 165/2013 
Legea nr. 247/2005, titlul VII 

Decizia Curţii Constituţionale nr. 686/26.11.2014 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 721/88/26 martie 2014, 
reclamanta [...], prin mandatar [...], a chemat în judecată pârâtele ANRP şi Comisia Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor, solicitând obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la 
emiterea unui titlu de despăgubire şi obligarea ANRP la emiterea unui titlu de plată în favoarea 
titularului dreptului, [...], în dosarul cu nr. de înregistrare 42853/CC, in conformitate cu art. 41 alin. 
1, 3 şi 4 din Legea 165/2013, pentru suma de 3.445.804 lei. 
 În motivare s-a arătat că în favoarea reclamantei [...], printr-o hotărâre judecătoreasca 
definitivă și irevocabilă (s.c. 1750/2006 a Tribunalului Tulcea), s-a dispus stabilirea dreptului la 
măsurii reparatorii prin echivalent pentru terenul de 1 hectar situat in municipiul Tulcea, [...], nr.30. 
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 Măsura dispusă de instanţa a fost trimisă la ANRP, formându-se dosarul cu nr. 42853/CC. 
 Aici, după parcurgerea întregii proceduri reglementate pentru astfel de situaţii, s-a făcut 
evaluarea băneasca a imobilului imposibil de restituit în natură, la solicitarea ANRP şi de către un 
evaluator numit de către această autoritate publica. La data de 15.07.2011 raportul de evaluare făcut 
de către SC [...] SRL a fost de depus la ANRP si însuşit de către aceasta instituţie. 
 De atunci şi până in prezent, adică după 2 ani 6 luni de la evaluarea imobilului imposibil de 
restituit în natura şi de la 7 ani şi jumătate de la data la care o instanţă judecătoreasca a stabilit 
irevocabil dreptul la despăgubiri, petenta nu a primit nici un fel de plată a despăgubirilor stabilite. 
 Reclamanta are un dosar aprobat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013  motiv 
pentru care solicită emiterea titlurilor de despăgubire şi de plată care, ulterior, ar trebui sa fie 
executate de către Ministerul Finanţelor Publice. 
 În dovedire, reclamanta a depus la dosar, în copie, sentinţa civilă nr. 1750/2006, dispoziţia 
nr. 5058/2007, procura autentificată sub nr. 2589/2013, raport de evaluare in forma prescurtata.  
 Pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a depus la dosar întâmpinare 
prin care a invocat excepţiile necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea cu privire la cererea de 
chemare în judecată, a inadmisibilităţii stabilirii măsurilor reparatorii prin echivalent şi 
prematurităţii acţiunii cu privire la emiterea titlului de plată.  
 A arătat pârâta cu privire la excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Tulcea că 
cererea de precizare formulată de reclamant prin care solicită plata despăgubirilor ce i se cuvin, este 
îndreptată împotriva unei autorităţii aparţinând administraţiei publice centrale şi anume Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 
 Referitor la excepţia prematurităţii acţiunii cu privire la emiterea titlului de plată, a arătat 
pârâta că, urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 278/17.05.2013, procedura 
de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se desfăşoară în 
conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod expres la art. 4 din noua lege. 
 Mai mult decât atât,  dispoziţiile noii legi se aplică inclusiv „cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi” 
(art. 4). 
 Referitor la excepţia inadmisibilităţii stabilirii măsurilor reparatorii prin echivalent, 
menţionează pârâta că, potrivit Titlului VII al Legii nr.247/2005, evaluarea pretenţiilor de restituire 
în echivalent având ca obiect imobile demolate, înstrăinate sau alte imobile a căror restituire în 
natură nu este posibilă, era atributul evaluatorilor autorizaţi, desemnaţi în mod aleatoriu de către 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. 
 După intrarea în vigoare a acestui act normativ (Legea nr.247/2005), contravaloarea 
pretenţiilor de restituire în echivalent nu va mai fi stabilită în cursul procedurii administrative 
prevăzute de Legea nr. 10/2001, ci după parcurgerea procedurii reglementate în cuprinsul Titlului 
VII din Legea nr. 247/2005. 
 Prin adoptarea Legii nr. 247/2005 a fost reglementată o procedură administrativă de acordare 
a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură şi totodată a fost înfiinţată o 
entitate competentă, respectiv Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, devenită ulterior 
prin Legea 165/2013 Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, pentru analizarea şi 
stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se vor acorda în temeiul acestui act normativ 
(Titlul VII din Legea nr. 247/2005). Prin urmare, nicio altă entitate/instanţă judecătorească nu se 
poate substitui acestor atribuţii stabilite în sarcina Comisiei Centrale prin actul normativ amintit. 
 Prin Legea 165/2013, s-a înfiinţat Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, care 
preia atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 
 Conform art.17, alin.1, lit. a din actul normativ invocat mai sus, noua comisie 
validează/invalidează, în tot sau în parte, deciziile emise de entităţile învestite de lege, care conţin 
propunerea de acordare de măsuri reparatorii. 
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 Totodată, potrivit prevederilor art.21 alin. (6) din Legea nr.165/2013 „Evaluarea imobilului 
ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a 
prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale si se exprimă în puncte. Un punct are 
valoarea de un leu.” 
 În ce priveşte emiterea titlului de plată în condiţiile disp.art.41 alin.1,4 se solicită respingerea 
acţiunii ca neîntemeiată.  
 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite titluri de plată, potrivit disp.art. 
41 alin 1,3 şi 3 din Legea nr. 165/2013, exclusiv în dosarele aprobate de CCSD înainte de intrarea în 
vigoare a legii, precum şi în situaţiile în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă la data intrării în vigoare a noii legi, instanţa a stabilit cuantumul despăgubirilor. 
 Cum dosarul reclamantului nu se încadrează în niciuna din categoriile arătate, menţionează 
că titlul de plată se va emite în condiţiile prevăzute la art.31 din Legea nr. 165/2013, în termen de 3 
ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. 
 Pârâta Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a depus la dosar întâmpinare prin 
care a invocat excepţiile inadmisibilităţii stabilirii măsurilor reparatorii prin echivalent şi 
prematurităţii acţiunii cu privire la emiterea titlului de despăgubire, arătând în esenţă că stabilirea 
cuantumului despăgubirilor este atributul exclusiv al Comisiei şi că dosarul reclamantei trebuia să 
parcurgă procedura administrativă instituită de Legea nr. 165/2013, pe fond solicitându-se 
respingerea acţiunii ca neîntemeiată.  
 Prin răspunsul la întâmpinare formulat de către reclamantă s-a solicitat respingerea 
excepţiilor invocate de pârâte ca neîntemeiate.  
 
 Prin sentinţa civilă nr. 1728 din 30 septembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosar nr. 721/88/2014 s-au respins ca neîntemeiate excepţiile necompetenţei materiale a instanţei, a 
inadmisibilităţii şi prematurităţii cererii. Totodată s-a admis  cererea formulată de reclamantă şi a 
fost  obligată  pârâta  Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor la emiterea  titlului  de 
despăgubire pentru imobilul situat în Municipiul Tulcea, [...], nr. 30 şi pârâta Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor să emită titlul de plată.  
 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Tulcea a avut în vedere următoarele :  
 Referitor la excepţia necompetenţei materiale a instanţei, se reţine că potrivit art. 20 alin. 1 
din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 modificată, competenţa de soluţionare a acţiunii în contencios 
administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază reclamantul.  
 Normele legale mai sus arătate nu au fost abrogate prin Legea nr. 165/2013, astfel că în speţă 
nu sunt incidente dispoziţiile de drept comun în materia contenciosului administrativ, respectiv art. 
10 din Legea nr. 554/2004 modificată.  
 Prin urmare, excepţia necompetenţei materiale a tribunalului a fost respinsă ca nefondată.  
 Instanţa a constatat că nici excepţia prematurităţii cererii nu este întemeiată, susţinerile 
pârâţilor sub acest aspect neputând fi reţinute.  
 În litigiul de faţă suntem în prezenţa unei acţiuni generate de refuzul emiterii unui act 
administrativ, întemeiată pe dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 165/2013 care stabilesc o procedură 
specială de plată a despăgubirilor cuvenite persoanelor ale căror dosare au fost aprobate anterior 
intrării în vigoare a acestui act normativ.  
 Or, termenele la care fac referire pârâtele operează doar în ipoteza cererilor care parcurg 
procedura administrativă de acordare a măsurilor reparatorii reglementată în Capitolul III al Legii 
nr. 165/2013.  
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 În sprijinul acestei soluţii pot fi invocate prevederile art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 cu 
privire la soluţiile ce pot fi adoptate de către instanţa învestită cu o cerere formulată de persona care 
se consideră îndreptăţită, respectiv se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate 
şi dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile prezentei 
legi.  
 În speţa dedusă judecăţii reclamantei i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra 
imobilului şi s-a statuat imposibilitatea restituirii în natură printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
şi irevocabilă.  
 Aceste aspecte nu ar mai putea fi analizate de către o altă instanţă investită cu o cerere 
formulată în condiţiile art. 35 din Legea nr. 165/2013.  
 Pentru considerentele mai sus expuse, excepţia prematurităţii cererii a fost respinsă ca 
nefondată.  
 Cât priveşte inadmisibilitatea acţiunii, s-a apreciat că stabilirea cuantumului despăgubirilor 
este atributul exclusiv al comisiei, însă reclamanta nu a formulat o astfel de cerere, ci a solicitat doar 
obligarea pârâţilor la emiterea titlului de despăgubire şi a titlului de plată.  
 Raportat la obiectul acţiunii şi la temeiul de drept invocat, respectiv art. 41 din Legea nr. 
165/2013, cererea reclamantei este admisibilă.  
 Pe fond, analizând cererea reclamantei în raport de actele dosarului şi de dispoziţiile legale 
incidente în cauză, instanţa a constatat că cererea acesteia este întemeiată.  

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, modalitatea de acordare a despăgubirilor 
băneşti persoanelor îndreptăţite, în situaţia în care nu se putea realiza o restituire în natură,  era 
reglementată de Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi în conformitate cu prevederile art. 16 din acest 
act normativ, dispoziţiile sau deciziile emise de entităţile notificate (prin care s-au respins cererile de 
restituire în natură şi prin care s-a propus acordarea de despăgubiri) erau remise Secretariatului 
Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor.   

Analizând dosarul de despăgubire prin prisma legalităţii respingerii cererii de restituire în 
natură, Comisia a procedat  la numirea unui evaluator autorizat în vederea evaluării imobilului a 
cărui restituire s-a cerut.  
 Ulterior întocmirii raportului de evaluare în care era consemnată valoarea imobilului, 
Comisia putea proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire reţinându-se 
valoarea stabilită de evaluator, fie la retrimiterea dosarului de despăgubire spre reevaluare, 
procedura finalizându-se cu emiterea de către ANRP a titlului de plată şi  în situaţia în care Comisia 
constata că bunul a cărui restituire s-a solicitat putea fi restituit în natură, respingerea cererii de 
restituire în natură fiind nelegală, aceasta proceda la restituirea imobilului respectiv.  
 Reiterând prevederile Legii 10/2001 dar şi ale altor acte normative în materie, dispoziţiile 
Legii 165/2013 consfinţesc ca regulă restituirea bunurilor în natură, cu excepţia situaţiei în care 
acest lucru nu mai este posibil, caz în care singura măsură compensatorie va fi reprezentată de 
stabilirea şi acordarea de puncte. 
 În cadrul procedurii de acordare a măsurilor compensatorii reglementată de noul act 
normativ în capitolul III, principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor (entitate ce a preluat atribuţiile Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor) sunt 
reprezentate de emiterea de decizii în sensul validării sau invalidării dispoziţiilor emise de entităţile 
notificate prin care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii şi respectiv, în sensul compensării 
valorii imobilelor prin puncte. 
 Art. 41 din Legea 165/2013 stabileşte o procedură specială de acordare a despăgubirilor către 
persoanele îndreptăţite cărora dosarele le-au fost aprobate anterior intrării în vigoare a acestui act 
normativ, derogative de la modalitatea de acordare a măsurilor reparatorii reglementată în capitolul 
III.  
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 Astfel, plata sumelor de bani către aceste persoane se va face începând cu data de 1 ianuarie 
2014, în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, valoarea unei tranşe nefiind mai mică de 5000 lei. 
În acest scop, Comisia Naţională va emite titlul de despăgubire prin aplicarea procedurii specifice 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor iar Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor va emite titlul de plată. 
 S-a observat că incidenţa dispoziţiilor legale anterior menţionate a fost condiţionată de 
existenţa unui dosar aprobat sub imperiul Legii 10/2001, cerinţă îndeplinită în speţa dedusă 
judecăţii. 
 Pentru a ajunge la această concluzie instanţa a constatat că prin notificarea depusă în baza 
Legii 10/2001, reclamanta a solicitat restituirea imobilului situat în Tulcea, [...] nr.30, notificare ce a 
fost respinsă prin Dispoziţia nr. 3891/2005 emisă de Primarul Municipiului Tulcea. 
 Reţinând că cererea reclamantei este întemeiată, Tribunalul Tulcea prin sentinţa civilă nr. 
1750/2006, a anulat Dispoziţia nr. 3891/2005 emisă de Primarul Municipiului Tulcea, a stabilit 
dreptul acesteia la măsuri reparatorii, obligând pârâtul la emiterea ofertei constând în măsuri 
reparatorii, prin echivalent. 
 Dispoziţia nr. 5088/2007 emisă de către Primarul Municipiului Tulcea în acord cu hotărârea 
judecătorească anterior menţionată, împreună cu documentaţia aferentă, a fost înaintată 
Secretariatului Comisiei Centrale, înregistrându-se dosarul nr. 42853/CC în cadrul căruia trebuia 
stabilită doar valoarea imobilului, întrucât o analiză sub aspectul restituirii în natură a acestuia nu se 
mai putea realiza atât timp cât această chestiune fusese tranşată de o instanţă de judecată.  
 Prin raportul de evaluare întocmit la data de 18.07.2011 de către S.C. [...] S.R.L. la 
solicitarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, imobilul în discuţie a fost evaluat la 
suma de 3.445.804 lei,  valoare acceptată de către Comisie în condiţiile în care aceasta nu a solicitat 
o nouă reevaluare, în acest context, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Titlul VII din Legea nr. 
247/2005 Comisia având  obligaţia de a emite decizia reprezentând titlu de despăgubire.  
 Aşadar, în cauza de faţă a fost stabilit atât dreptul reclamantei la despăgubiri cât şi valoarea 
acestora, situaţie în raport de care instanţa opinează că ne aflăm în prezenţa unui dosar aprobat în 
sensul art. 41 din Legea 165/2013.  
 Susţinerile pârâţilor cum că dosarul reclamantei trebuie să parcurgă procedura instituită de 
noul act normativ nu pot fi reţinute, întrucât câtă vreme asupra imposibilităţii restituirii în natură a 
statuat o instanţă de judecată, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor nu mai poate face 
verificări sub acest aspect, iar pe de altă parte, aşa cum s-a arătat, şi etapa evaluării despăgubirilor a 
fost finalizată în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 247/2010. 
 Este real că prin O.U.G. nr. 4/2012 s-a suspendat emiterea titlurilor de despăgubire, însă 
acest act normativ a intrat în vigoare în mai 2012, deci la 10 luni de la întocmirea raportului de 
evaluare, perioadă de timp suficientă pentru emiterea deciziei de către Comisie, fiind lipsite de 
relevanţă şi apărările referitoare la numărul mare al dosarelor de despăgubiri şi la ordinea de 
soluţionare a acestora în condiţiile în care aşa cum s-a reţinut, în dosarul reclamantei, Comisia avea  
de stabilit doar cuantumul despăgubirilor, activitate care, deşi nu prezintă o complexitate deosebită, 
a necesitat o perioadă de 4 ani şi fără nici o justificare legală, nu s-a finalizat cu emiterea titlului de 
despăgubire.  
 În acest context, a impune reclamantei, la mai bine de 12 ani de la data formulării cererii de 
restituire a imobilului, să parcurgă procedura administrativă stabilită de Legea 165/2013, nu numai 
că ar contraveni scopului acestui act normativ a cărui justificare a fost determinată de conţinutul 
hotărârii pilot pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Atanasiu contra 
României care condamna ineficienţa legislaţiei naţionale, generată de lipsa de celeritate a procedurii 
de restituire a imobilelor preluate abuziv, mai ales, cu privire la acordarea măsurilor reparatorii, ci ar 
fi în totală contradicţie cu dreptul la proprietate privată garanta de prevederile art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenţie.  
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 Pentru considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, cererea reclamantei a fost admisă, 
cu consecinţa obligării pârâtei Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor la emiterea titlului 
de despăgubire pentru imobilul situat în Municipiul Tulcea, [...], nr. 30, şi a pârâtei Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor la emiterea titlului de plată.  
 
 Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs ANRP şi COMISIA NAŢIONALĂ 
PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR,  criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.  

 
ANRP, prin recursul formulat, solicită admiterea acestuia astfel cum a fost formulat, 

modificarea sentinţei  recurate în sensul respingerii acţiunii ca fiind prematur formulată, iar în 
subsidiar ca neîntemeiată, invocând  dispoziţiile Legii  nr. 10/2001, republicată, Legea nr.247/2005, 
H.G nr.1095/2005, art. 483 din Codul de Procedura Civilă, Legea nr. 165/2013. 

Referitor la excepţia prematurităţii acţiunii cu privire la emiterea titlului de plată, 
învederează  că, urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 278/17.05.2013, 
procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se 
desfăşoară în  conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod expres la art. 4 
din noua lege. 

Mai mult decât atât, dispoziţiile noii legi se aplică inclusiv „cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi" 
(art. 4). 

Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către CCSD a deciziilor conţinând titlul de despăgubire, precum şi 
condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură privind 
soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 21 - 26 din lege, procedura de soluţionare a dosarului de 
despăgubire se finalizează prin validarea sau invalidarea de către Comisia Naţională pentru 
compensarea Imobilelor (CNCI) a deciziei entităţii învestite de lege (prin care s-a propus acordarea 
de despăgubiri),  susţinând că faţă de aceste considerente, este prematură formularea de către 
reclamant a unei cereri care să vizeze emiterea titlului de plată.  

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite titluri de plată potrivit disp. art. 
41  alin  1,3 şi 3 din Legea nr. 165/2013, exclusiv în dosarele aprobate de CCSD înainte de intrarea 
în vigoare a legii, precum şi în situaţiile în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă la data intrării în vigoare a noii legi, instanţa a stabilit cuantumul despăgubirilor. 

Cum dosarul reclamantului nu se încadrează în niciuna din categoriile arătate, învederează că 
titlul de plată se va emite în condiţiile prevăzute la art.31 din Legea nr. 165/2013, în termen de 3 ani 
de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. 

Mai arată că deţinătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea proprietăţilor, emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 14% din numărul 
punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de 
imobile, ultima tranşă reprezentând  16% din  numărul punctelor acordate, sumele cuprinse în 
titlurile de plată plătindu-se  de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile  de la 
emitere. 

Referitor la formularea capătului de cerere prin care reclamanta a solicitat instanţei să oblige 
comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor la emiterea titlului de plată în dosarul cu nr. 
42853/CC, în conformitate cu art. 41 alin. 1.3 şi 4 din Legea 165/2013, pentru suma de 3.445.804 
lei, arată că prin acesta a înţeles a solicita obligarea la soluţionarea dosarului de despăgubire, în 
sensul emiterii unei decizii de validare sau invalidare, iar nu în sensul de a stabili conţinutului 
deciziei. 



107 
 

Într-o astfel de cerere având ca obiect „obligaţia de a face", instanţa poate decide, cel mult, 
obligarea organului administraţiei publice de a emite un act administrativ, în ipoteza în care constată 
pasivitatea acestuia, însă, atât doctrina, cât şi practica judecătorească, sunt constante în a afirma că 
instanţa judecătorească nu va putea hotărî conţinutul actului şi nici condiţiile în care organul 
administrativ ar urma să rezolve cererea cu care a fost învestit. 

În cazul în care s-ar recunoaşte acest drept instanţelor, faţă de specificul şi delimitarea 
atribuţiilor potrivit actelor normative speciale în executarea cărora ar urma să fie emise aceste acte, 
ar însemna că s-ar încălca principiul separaţiei puterilor în stat. Altfel spus, într-o atare situaţie, la 
dispoziţia instanţelor judecătoreşti se află numai o cale procedurală spre a înlătura pasivitatea unei 
autorităţi administrative, în ipoteza în care o asemenea pasivitate este constatată. 

În  susţinerea argumentaţiei prezentate, solicită a se avea în vedere că prin Legea nr. 
165/2013 a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, ca entitate abilitată a 
aduce la îndeplinire dispoziţiile noii legi. 

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 165/2013, C.N.C.I. analizează existenţa şi 
întinderea dreptului persoanei îndreptăţite, putând dispune fie validarea, fie invalidarea, în tot sau în 
parte, a deciziei/dispoziţiei prin care s-a propus acordarea de măsuri compensatorii , iar  potrivit 
dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din lege, instanţa judecătorească se pronunţă asupra existenţei şi întinderii 
dreptului de proprietate şi dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii 
în condiţiile prezentei legi. 

În drept s-a invocat legea 10/2001, legea 247/2005, HG nr. 1095/2005, art. 483 NCPC, legea 
165/2013. 
 

 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, prin recursul 
său,  solicită admiterea acestuia astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei recurate în sensul 
respingerii acţiunii ca fiind prematur formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată. 

În motivare, a arătat că în mod nejustificat a fost  respinsă excepţia prematurităţii, având în 
vedere faptul că la data promovării acţiunii  erau deja în vigoare dispoziţiile Legii nr.165/2013. 

Ca urmare a publicării dispoziţiilor Legii nr.165/2013  în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 
mai 2013, procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 
10/2001 s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod 
expres la art. 4 din noua lege. 

Mai mult decât atât, dispoziţiile noii legi se aplică inclusiv „cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi " 
(art. 4), potrivit acestui text de lege procedura de soluţionare a dosarului de despăgubire al 
reclamantului realizându-se conform prevederilor Legii nr. 165/2013, lege prin care a fost înfiinţată 
Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, care a preluat atribuţiile Comisiei Centrale 
pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Conform art. 17 alin.1 lit. a - b din lege, noua comisie validează/invalidează, în tot sau în 
parte, deciziile emise de entităţile învestite de lege, care conţin propunerea de acordare de măsuri 
reparatorii. 

În  privinţa termenului în care Comisia Naţională are obligaţia de a soluţiona dosarele de 
despăgubire înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale, arată  că art. 34 alin. (1) stabileşte un 
termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a noii legi. 

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (2), persoana care se consideră 
îndreptăţită se poate adresa instanţei de judecată în termen de 6 luni de la expirarea termenului 
prevăzut de lege pentru  soluţionarea cererii sale. 

Din analiza coroborată a celor două texte de lege ante-menţionate, arată că  legiuitorul a 
stabilit, pe de o parte, un termen prohibitiv şi absolut de 60 de luni, care împiedică formularea 
cererii înainte de împlinirea lui, iar pe de altă parte, un termen imperativ (peremptoriu) şi absolut de 
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6 luni a cărui nerespectare atrage sancţiunea decăderii din dreptul de a mai formula cererea de 
chemare în judecată. 

Prin urmare, orice cerere de chemare în judecată formulată anterior împlinirii termenului 
prohibitiv de 60 de luni trebuie respinsă ca fiind prematur formulată. 

Prin Decizia nr. 269/2013, Curtea Constituţională a constatat că prevederile art. 4 teza a doua 
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizare a procesului de restituire în natură sau prin 
echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt 
constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege nu se aplică 
şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării 
in vigoare a legii. 

Per a contrario, dispoziţiile textului de lege sunt constituţionale în măsura în care se aplică 
acelor cauze introduse ulterior pe rolul instanţelor de judecată. 

Referitor la situaţia dosarului de despăgubire aferent Dispoziţiei nr. 7524/2007 emisă de 
Primăria Municipiului Tulcea şi înregistrat sub nr. 42853/CC, menţionează  că acesta va fi soluţionat 
cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 165/2013, a termenului legal mai sus 
menţionat precum şi cu respectarea ordinii de înregistrare a dosarelor de despăgubire stabilită prin 
Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, decizie însuşită şi de entitatea ce a preluat atribuţiile 
Comisiei Centrale, respectiv Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, în şedinţa acesteia 
din data de 14.11.2013, iar în ce priveşte Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, arată  că în 
cuprinsul art. 2 din decizia amintită sunt prevăzute principiile care trebuie avute în vedere în 
soluţionarea dosarelor. 

Astfel,  în cuprinsul art. 2 al deciziei mai sus menţionate sunt enumerate punctual tipurile de 
dosare existente în cadrul Secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea imobilelor  ( fosta 
I CCSD) precum şi modalitatea de soluţionare a acestora, cu precizarea că disp.pct.2.2 au fost 
abrogate în şedinţa CNCI din data de 27.02.2014. ( a se vedea în acest sens prevederile pct. 2.1- 2.8 
din Decizia nr. 10299/14.11.2012). 

Modalitatea de soluţionare a dosarelor are la bază principiul proporţionalităţii analizării 
dosarelor, egalitatea de tratament, precum şi faptul de a nu fi defavorizate persoanele ale căror 
dosare au fost  soluţionate sau care urmează a fi soluţionate de către entităţile învestite cu un număr 
mai mare de dosare \ decât altele (şi la care, evident, ritmul de soluţionare este mai lent). 

Chiar dacă Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 emisă de către Comisia Centrală pentru 
Stabilirea Despăgubirilor şi însuşită de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor face 
referire la  procedura de evaluare aşa cum a fost stabilită de Titlul VII din Legea nr. 247/2005, 
dosarul de  despăgubire va fi soluţionat conform noii proceduri prevăzute de Legea nr. 165/2013, 
modificată, cu completări, prin Legea nr. 368/2013, dosarul de despăgubire nr. 42853/CC făcând  
parte din categoria dosarelor de despăgubire menţionate la pct. 2.6 din Decizia nr. 2815/ 16.09.2008 
a CCSD. 

Arată că referitor la formularea capătului de cerere prin care reclamanta a solicitat instanţei 
să oblige Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor la emiterea titlului de despăgubire în 
conformitate cu art.41 alin.1, 3 şi 4 din Legea 165/2013 pentru suma de 3.445.804 lei, acesta a 
înţeles a solicita obligarea la soluţionarea dosarului de despăgubire, în sensul emiterii unei decizii de 
validare sau invalidare, iar nu în sensul de a stabili conţinutul deciziei, într-o astfel de cerere având 
ca obiect „obligaţia de a face" instanţa putând decide, cel mult, obligarea organului administraţiei 
publice de a emite un act administrativ, în ipoteza în care constată pasivitatea acestuia, însă, atât 
doctrina, cât şi practica judecătorească sunt constante în a afirma că instanţa judecătorească nu va 
putea hotărî conţinutul actului şi nici condiţiile în care organul administrativ ar urma să rezolve 
cererea cu care a fost învestit. 

S-a susţinut că în cazul în care s-ar recunoaşte acest drept instanţelor, faţă de specificul şi 
delimitarea atribuţiilor potrivit actelor normative speciale în executarea cărora ar urma să fie emise 
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aceste acte, ar însemna că s-ar încălca principiul separaţiei puterilor în stat, altfel spus, într-o atare 
situaţie, la dispoziţia instanţelor judecătoreşti se află numai o cale procedurală spre a înlătura 
pasivitatea unei autorităţi administrative, în ipoteza în care o asemenea pasivitate este constatată, 
învederând  faptul că prin Legea nr. 165/2013 a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru 
Compensarea Imobilelor, ca entitate abilitată a aduce la îndeplinire dispoziţiile noii legi. 

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 165/2013, C.N.C.I. analizează existenţa şi 
întinderea dreptului persoanei îndreptăţite, putând dispune fie validarea, fie invalidarea, în tot sau în 
parte, a deciziei/dispoziţiei prin care s-a propus acordarea de măsuri compensatorii. 

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din lege, instanţa judecătorească se 
pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate şi dispune restituirea în natură sau, 
după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile prezentei legi. 

În subsidiar, având în vedere şi prevederile Legii nr. 165/2013, solicită admiterea recursului 
şi modificarea Sentinţei civile nr.1728/2014 în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca 
fiind nefondată (art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă), pentru următoarele considerente: 

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, întreaga procedură de soluţionare a 
dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se desfăşoară în conformitate cu 
dispoziţiile acesteia. 

Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către CCSD a deciziilor conţinând titlul de despăgubire, precum şi 
condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură privind 
soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Totodată, potrivit prevederilor art.21 alin (5) din Legea nr. 165/2013 „ Secretariatul Comisiei 
Naţionale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de 
vedere al existentei dreptului persoanei care se considera îndreptăţită la măsuri reparatorii. Pentru 
clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naţionale poate solicita documente în 
completare entităţilor investite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror altor instituţii care ar putea 
deţine documente relevante.  

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013: În situaţia în care restituirea în 
natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, 
singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte". 

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a şi b, precum şi art. 21 - 26 din lege, procedura de 
soluţionare a dosarului de despăgubire se finalizează prin validarea sau invalidarea, în tot sau în 
parte, de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, a deciziei entităţii învestite de 
lege (prin care s-a propus acordarea de despăgubiri). 

Arată  că numai în situaţia în care dosarul este validat de către CNCI, aceasta emite o decizie 
de compensare prin puncte a imobilului preluat abuziv (art. 21 alin. (9) din lege). 

Totodată, potrivit prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr.165/2013, "evaluarea imobilului 
ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a 
prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un punct are 
valoarea de un leu." 

Potrivit art.22 din Legea 165/2013, prin excepţie de la procedura de evaluare prevăzuta de 
art. 21 alin. (6) si (7), Secretariatul Comisiei Naţionale analizează dosarele care conţin decizii emise 
in temeiul art. 6 alin. (4) si art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, şi propune Comisiei Naţionale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul 
stabilit prin decizia entităţii investite de lege, solicitând a se  constata că CNCI, este obligată să pună 
în aplicare dispoziţiile legale adoptate de legiuitor, respectiv prevederile art. 1, art. 17 şi art. 21 - 26, 
care prevăd expres: compensarea prin puncte a imobilelor, validarea/invalidarea de către Comisia 
Naţională şi evaluarea imobilelor potrivit grilei notariale. 
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In ce priveşte emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire pentru imobilul notificat, 
face precizarea că pretenţia reclamantului în raport de prevederile Legii nr. 165/2013, nu îşi mai 
găseşte justificare, în situaţia validării dosarului Comisia Naţională emite decizia de compensare 
prin puncte. 

Prin excepţie, potrivit art. 41 alin 3 din Legea nr.165/2013, Comisia Naţională emite titluri 
de despăgubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, exclusiv în dosarele aprobate de CCSD înainte de intrarea în vigoare a legii, precum 
şi în situaţiile în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă la data intrării în 
vigoare a noii legi, instanţa a stabilit cuantumul despăgubirilor. Cum dosarul reclamantului nu se 
încadrează în niciuna din categoriile arătate, acesta va fi soluţionat în termenele şi condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 165/2013.  

În drept s-a invocat legea 10/2001, legea 247/2005, HG nr. 1095/2005, art. 483 NCPC, legea 
165/2013. 

Prin Întâmpinare, intimata reclamantă [...] a solicitat respingerea recursurilor ca 
nefondate. 

Prin recursul formulat de către Autoritatea Naţională Pentru Restituirea Proprietăţilor, deşi 
nu se indica care sunt încălcările legale comise de prima  instanţă dintre cele prevăzute limitativ de 
art.488 cpc, se pretinde că  excepţia prematurităţii a fost greşit soluţionată iar pe fond că recurenta 
nu se afla in pasivitate şi prima instanţă nu putea impune conţinutul actului la care pârâta a fost 
obligată.  

În  privinţa prematurităţii, învederează următoarele: 
Cauza acţiunii reclamantei, respectiv existenţa unui dosar aprobat in sensul art.41 din legea 

165/2013, exclude în totalitate parcurgerea procedurii ce ar trebui să se finalizeze cu validare sau 
invalidare, reclamanta intimată parcurgând anterior o procedură judiciară finalizată cu o hotărâre 
judecătorească irevocabilă prin care s-a stabilit şi  îndreptăţirea şi felul retrocedării, astfel că nu se 
mai poate pune problema în vreun fel că o comisie administrativă să mai valideze sau să invalideze 
cererea reclamantei. 

Toate temeiurile de drept pe care recurenta pare să-şi fi întemeiat prematuritatea au fost 
declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională, având în vedere prevederile art.4, art. 17 
alin.l lit.a şi art.21 alin.5 si 8.  

Recurenta se află exact în situaţia prevăzută de această ultimă decizie a Curţii 
Constituţionale, având o hotărâre irevocabilă (in sistemul vechiului cod de procedura civilă) prin 
care se stabileşte persoana îndreptăţită, întinderea dreptului de proprietate (un hectar de teren situat 
in municipiul Tulcea)  dar şi felul despăgubirii pentru respectivul drept. 

Prin urmare, ţinând cont de cauza acţiunii formulate de către reclamanta intimată dar şi de 
soluţiile constante ale Curţii Constituţionale, solicită menţinerea  soluţiei  primei instanţe asupra 
prematurităţii cererii formulate de către intimata reclamantă.  

In privinţa chestiunilor legate de fondul procesului şi ridicate prin cererea de recurs, 
învederează că problema de drept in discuţie şi cauza acţiunii civile în acelaşi timp, este aceea de a 
considera că parcurgerea procedurii arătate de legea 10/200l (aşa cum aceasta a fost modificată în 
timp) reprezintă un dosar aprobat in sensul art. 41 alin. l din legea 165/2013. 

Totodată, arată că noţiunea  de dosar aprobat este echivalenţa mutatis mutandis, cu cea de 
bun actual  utilizată de către art.l din protocolul adiţional nr.l la convenţia europeană drepturilor 
omului. 

Ca urmare a hotărârii judecătoreşti de obligare a autorităţii statale la plata de măsuri 
reparatorii prin echivalent, echivalent stabilit tot de către autoritatea statală, s-a creat un drept 
patrimonial obligaţional (creditor fiind reclamanta, iar debitor  fiind Statul Român) asupra cărora 
nici o autoritate statală nu mai putea reveni nici administrativ şi nici legislativ (hotărârea Viasu 
contra României), lucru petrecut în anul 2006, fiind trecuţi de la acel moment peste 8 ani de zile, 
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astfel că se poate spune fără a se greşi că  recurenta se afla într-o stare de pasivitate legătura cu 
soluţionarea cererii . 

Tocmai această pasivitate se reclamă în această acţiune, pasivitate imputabilă exclusiv 
debitoarei, astfel că este cât se poate de întemeiat că soluţia primei instanţe de obligare la emiterea 
unor acte administrative să  fie considerată corecta, logică,  justă. 

Învederează că reclamanta intimată nu se afla şi nu se putea afla în situaţia reluării procedurii 
administrative a soluţionării cererii de restituire a proprietăţii abuziv preluate, astfel că nu se putea  
pune problema de a primi o validare sau invalidare din partea CNCI. De asemenea, textul legal pe 
care recurenta îl invoca este declarat neconstituţional prin decizia din 26.11.2014 a Curţii 
Constituţionale. 

Prevederile art.35 alin.3 din legea 165/2013, deşi nedeclarate (încă) neconstituţionale, nu 
sunt aplicabile situaţiei reclamantei intimate, pentru aceleaşi motive pentru care art.17 alin. l lit. a si 
art.21 alin.5 şi 8 din legea 165/2013 au fost declarate neconstituţionale, soluţia primei instanţe  
neputând  reprezenta niciodată o forma de încălcare a principiului separaţiei puterilor in stat  ci doar 
o firească formă de control şi sancţionare a autorităţilor administrative a căror practica curentă 
încalcă prevederile legale. Instanţele judecătoreşti nu au numai dreptul, ci au obligaţia de a sancţiona 
orice abatere din practică administrativă, iar în cadrul acestui control sunt îndrituite să stabilească 
cele mai eficiente remedii de stabilire a echilibrului dintre stat (în sens cât se poate de generic) şi 
particulari. 

Mai arată că prin recursul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (ajuns în 
posesia intimatei mai târziu decât cel al ANRP) s-a pretins că excepţia prematurităţii a fost greşit 
soluţionată, că cererea reclamantei-intimate va fi rezolvată  în conformitate cu legea 165/2013 prin 
validarea sau invalidarea cererii şi compensarea prin puncte a imobilelor şi evaluarea acestora 
potrivit grilei notariale. În privinţa excepţiei prematurităţii, considerentele prezentate se  aplică  
similar şi în cazul acestui recurs.  

Face precizarea că în privinţa celorlalte argumente prezentate în cadrul cererii de recurs, 
cererea reclamantei nu este întemeiată pe prevederile cuprinse în capitolele II şi III din legea 
165/2013, ci exclusiv pe prevederile art. 41 din aceasta lege, prevederi care exclud cererile de 
retrocedare formulate de la soluţionarea lor pe legea 165/2013, aşa cum s-a explicat la pct. A,II,l din 
prezenta întâmpinare, susţinerile recurentei sub acest aspect neavând nici un fel de legătură cu 
prezenta acţiune. 

Mai arată că pe de altă parte, întreaga situaţie juridică a cererii de retrocedare a fost diferită, 
deoarece toate textele pe care recurenta îşi întemeiază susţinerile (art.17 lit.a,art.21 alin.5 si 8) au 
fost declarate neconstituţionale, reclamanta intimată aflându-se în situaţia de a avea un dosar aprobat 
în sensul art.41 alin. l din legea 165/2013 pentru următoarele motive: 

- dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent este stabilit irevocabil prin hotărâre 
judecătorească; 

- măsura instanţei de măsuri reparatorii prin echivalent a fost trimisă la ANRP, formându-se 
dosarul cu nr.42853/CC. 

După parcurgerea întregii proceduri reglementate pentru astfel de situaţii, s-a făcut evaluarea 
bănească a imobilului imposibil de restituit în natură  la solicitarea ANRP şi de către un evaluator 
numit de către această autoritate publică, dosarul parcurgând  toată procedura administrativă în faţa 
pârâtelor, în conformitate cu ceea ce punctele 16.11-16.14 din HG 1095/2005  ( în vigoare la acel 
moment) prevedeau. 

Faptul că între 15.07 20011 şi mijlocul lunii martie 2012 (când a intrat in vigoare OUG 42 
care suspenda o parte din activitatea pârâtelor) nu s-au ţinut şedinţe, deşi puteau şi trebuiau să se 
ţină,  nu poate constitui un motiv pentru care situaţia juridică a reclamantei să nu fie considerată 
dosar aprobat, deoarece nimeni nu-şi poate invoca propria culpă pentru a obţine protecţia unui drept. 
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- asupra despăgubirilor stabilite nu se mai poate reveni, comisia naţională trebuind fie să 
dispună reevaluarea, fie să emită titlul de despăgubire (art. 16.14 din HG 1095/2005). 

Cum comisia naţională  nu a dispus reevaluarea (pentru că nu s-au făcut contestaţii, pentru că 
toată procedura în materie a fost respectată) atunci aceasta trebuia să emită titlul de despăgubire.  

- cuantumul despăgubirilor evaluate de expert este în limitele actuale ale criteriilor de 
evaluare, suma stabilită fiind aceeaşi cu cea care ar rezulta in prezent din compararea cu grila 
notarilor publici. 

Curtea va analiza ambele recursuri formulate în mod unitar, din perspectiva art. 488 
punctul 8 NCPC, având în vedere motivele identice de nelegalitate invocate. 

În ceea ce priveşte afirmaţia că reclamanta a solicitat instanţei să oblige comisia Naţională 
pentru Compensarea Imobilelor la emiterea titlului de plată în dosarul cu nr. 42853/CC, în 
conformitate cu art. 41 alin. 1.3 şi 4 din Legea 165/2013, pentru suma de 3.445.804 lei, dar că prin 
acesta a înţeles a solicita obligarea la soluţionarea dosarului de despăgubire, în sensul emiterii unei 
decizii de validare sau invalidare, iar nu în sensul de a stabili conţinutului deciziei, instanţa are în 
vedere că, potrivit principiului disponibilităţii, reclamantul este cel care stabileşte obiectul acţiunii, 
în speţă solicitarea fiind de emitere a unui titlu de plată şi a unui titlu de despăgubire în favoarea 
reclamantei. 

Excepţia prematurităţii acţiunii nu poate fi analizată decât în strânsă legătură cu fondul 
cauzei, respectiv cu aplicarea în speţă a art. invocat – art. 41 alin. 1,3 şi 4 din legea 165/2013. 

Potrivit acestui articol, (1) Plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri în dosarele 
aprobate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în vigoare 
a prezentei legi, precum şi a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi 
irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale 
egale, începând cu 1 ianuarie 2014. 

 (3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1), Comisia Naţională emite titluri de 
despăgubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor. 

(4) Titlul de plată se emite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 
în condiţiile alin. (1) şi (2) şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de 
zile de la emitere. 

În speţă, reclamanta a formulat în anul 2002 cererea înregistrată cu nr. 44, prin care a 
solicitat în temeiul Legii 10/2001 restituirea unui teren în suprafaţă de 1 ha situat în Tulcea, [...] în 
calitate de moştenitoare a defunctului [...]. 

Cererea sa a fost respinsă prin Dispoziţia nr. 3891/25.11.2005 de către Primarul Municipiului 
Tulcea, cu motivarea că nu face dovada preluării abuzive în perioada reglementată de legea 10/2001. 

Dispoziţia nr. 3891/25.11.2005 a fost atacată în instanţă, aceasta stabilind irevocabil 
netemeinicia ei prin sentinţa civilă nr. 1750/21.06.2006, dosar nr. 4222/2005 al Tribunalului Tulcea. 

Instanţa a stabilit totodată dreptul reclamantei la măsuri reparatorii prin echivalent pentru 
terenul solicitat, preluat abuziv. 

Instanţa a avut în vedere imposibilitatea restituirii în natură a acestui imobil, precum şi faptul 
că s-a făcut dovada proprietăţii, a preluării abuzive şi a calităţii de moştenitor. 

În temeiul acestei hotărâri judecătoreşti Primăria Municipiului Tulcea emite Dispoziţia nr. 
5058/23.04.2007 prin care constată calitatea de persoană îndreptăţită a reclamantei pentru acordarea 
de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul imposibil de restituit în natură. 

Totodată, se dispune prezentarea unei oferte de despăgubiri în condiţiile Legii nr. 247/2005, 
titlul VII. 

În acest sens, dispoziţia a fost comunicată Prefecturii Judeţului Tulcea şi Comisiei Centrale 
pentru stabilirea despăgubirilor în vederea aducerii la îndeplinire. 
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Dosarul reclamantei a urmat procedura prevăzută de Legea nr. 247/2005, titlul VII, fiind 
înregistrat la ANRP sub nr. 42853/CC. Astfel, în temeiul art. 16 alin. 5 a fost înaintat unei societăţi 
de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare. 

Raportul de evaluare a fost întocmit şi înaintat Comisiei Centrale la data de 15.07.2011 iar 
aceasta  trebuia, potrivit art. 16 alin. 7 din lege, fie să procedeze la  emiterea deciziei reprezentând 
titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. 

Pană la momentul intrării în vigoare a 165/2013 publicată în MO 278/17.05.2013 nu a fost 
emis un titlu de despăgubire şi nici nu a fost trimis dosarul în vederea unei reevaluări. 

Apreciind că, în aceste împrejurări, dosarul reclamantei nu se încadrează în noţiunea de 
„dosar aprobat de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei legi” – legea nr. 165/2013 – şi nici nu a fost stabilită o sumă reprezentând 
despăgubire printr-o hotărâre judecătorească (în cazul reclamantei fiind stabilit doar dreptul la 
despăgubiri, fără stabilirea în concret a sumei), recurenţii consideră că dosarul reclamantei trebuie să 
urmeze procedura generală  prevăzută de legea nr. 165/2013, cererea fiind prematură în condiţiile în 
care art. 4 stabileşte situaţiile la care legea se aplică (printre care se află şi situaţia reclamantei) iar 
art. 34 prevede termenele de soluţionare a dosarelor. 

Instanţa de recurs apreciază că reclamanta se află în situaţia reglementată de art. 41 din lege 
– mai sus citat - , dosarul său fiind  unul aprobat anterior intrării în vigoare a legii nr. 165/2013. 

În acest sens a avut în vedere decizia nr. 686/26.11.2014 a Curţii Constituţionale care a 
stabilit că dispoziţiile art. 17 alin.1 lit. a) şi ale art. 21 alin. 5 şi 8 din legea nr. 165/2013 sunt 
constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor investite cu 
soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au 
pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului 
de proprietate. 

Art. 17 alin. 1 lit. a) din legea nr. 165/2013 prevede următoarele: 
    (1) „În vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia Naţională 
pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Naţională, care funcţionează în 
subordinea Cancelariei Primului Ministru şi are, în principal, următoarele atribuţii: 
    a) validează/invalidează în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege care 
conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii”. 

Art. 21 alin. 5 şi 8 din aceeaşi lege prevede: 
    (5) „Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea 
dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la 
măsuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naţionale poate 
solicita documente în completare entităţilor învestite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror altor 
instituţii care ar putea deţine documente relevante. 
    (8) Ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia 
Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul 
stabilit potrivit alin. (7)”. 

Curtea Constituţională a avut în vedere în special acele situaţii în care instanţele 
judecătoreşti au constatat că reclamantul are calitatea de persoană îndreptăţită în înţelesul legii nr. 
10/2001  şi au obligat pârâtul să emită dispoziţie cu propunerea de acordare  de despăgubiri, ce vor 
fi stabilite  în condiţiile  titlului VII al legii nr. 247/2005 (situaţia reclamantei). 

În argumentarea soluţiei s-a avut în vedere că, atâta timp cât propunerea de acordare 
despăgubiri şi cuantumul despăgubirilor  au fost stabilite de o instanţă judecătorească, un organ 
administrativ nu poate exercita atribuţii care ţin exclusiv de competenţa instanţelor judecătoreşti prin 
instituirea unui sistem concurent cu sistemul instanţelor de judecată. 
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Aşa cum am arătat, chiar dacă în favoarea reclamantei nu a fost stabilit şi cuantumul 
despăgubirilor, Curtea Constituţională a avut în vedere şi situaţia în care s-a dispus de către o 
instanţă de judecată  ca acestea să fie  stabilite  în condiţiile  titlului VII al legii nr. 247/2005. 

Mai mult, în speţă, deşi raportul de evaluare a fost întocmit încă din anul 2011, instituţia 
competentă să emită titlul de despăgubire sau să trimită dosarul pentru reevaluare, nu şi-a îndeplinit 
obligaţia până în anul 2013 când a intrat în vigoare legea nr. 165/2013, recurenţii invocând în 
susţinerea argumentelor propria culpă. Aşa cum a arătat şi prima instanţă, deşi în această perioadă a 
existat o ordonanţă care a suspendat până la 15 mai 2013 emiterea titlurilor de despăgubire – OUG 
4/2012 - , aceasta a intrat în vigoare cu mult după înaintarea raportului de evaluare către instituţia 
competentă. 

Pe de altă parte, faţă de cele reţinute de către Curtea Constituţională, întrucât în speţă s-a 
stabilit de către o instanţă judecătorească dreptul reclamantei la despăgubiri, existenţa unui întârzieri 
culpabile din partea instituţiei competente nu are relevanţă, textul aplicabil fiind cel invocat de către 
reclamantă, respectiv art. 41 din Legea nr. 165/2013. 

Pentru aceste argumente instanţa apreciază că în speţă s-a făcut o corectă aplicare a 
normelor de drept material, ambele recursuri fiind nefondate. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 

18. Cerere anulare decizie emisă de Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială pentru recuperarea sumelor încasate cu titlu de indemnizaţie creştere copil. 
Neîmplinirea termenului de prescripţie a dreptului pârâtei de a recupera suma 
reprezentând indemnizaţie creştere copil acordată nelegal reclamantei. 

 
Decizia civilă nr. 152/CA/11.02.2015 

 
         Având în vedere că momentul începerii prescripţiei se situează înainte de intrarea în vigoare a noului 
cod civil, respectiv înainte de 1.10.2011, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile Decretului 167/1958, care 
stabilesc un termen general de prescripţie de 3 ani şi care prevăd la art.7 că „Prescripţia începe să curgă de 
la data când se naşte dreptul la acţiune”, iar la art.8 alin.1, că „Prescripţia dreptului la acţiune în repararea 
pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să 
cunoască, atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea.” 
          Reclamanta avea obligaţia, potrivit art.14 alin.1 din OUG nr.148/2005, de a comunica în scris 
primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii 
drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, urmând ca această comunicare să fie 
transmisă de către primărie direcţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 
          Pe de altă parte, în conformitate cu atribuţiile stabilite în sarcina agenţiilor teritoriale ale AJPIS prin 
art.4 din HG nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pârâta desfăşoară activităţi de control, precum şi de monitorizare 
a modului în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel teritorial (lit.b) şi dispun 
în cazul autorităţilor administraţiei publice, precum şi în cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi 
private controlate, acordarea, suspendarea sau încetarea, după caz, a drepturilor sociale atunci când se 
constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale (lit.g). 
 

Decretul nr. 167/1958 
Art.21 alin.1 din OUG nr.148/2005 

Art.6 alin.4 din Legea nr.76/2011 
Art.4 din HG nr.151/2012 

 
          Prin cererea formulată la data de 10.06.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – 
Secţia contencios administrativ şi fiscal sub nr.1952/118/2014*, reclamanta [...] a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa (A.J.P.I.S. 
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Constanţa) anularea Deciziei nr.68/16.12.2013, emisă de pârâtă pentru recuperarea sumelor încasate 
cu titlu de indemnizaţie creştere copil. 
          Prin Sentinţa civilă nr.2219/26.09.2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea şi a dispus 
anularea Deciziei nr.68/16.12.2013 emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Constanţa.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Agenţia Judeţeană Pentru 
Plaţi şi Inspecţie Socială Constanţa, criticând soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală, cu 
indicarea temeiului de casare prevăzut de dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 NCPC. 

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 
alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

A susţinut recurenta că, aşa cum a reţinut instanţa de fond, data la care începe să curgă 
termenul general de prescripţie la care face trimitere expresă art.21 alin.1 din OUG nr.148/2005, 
este 28.02.2011, data limită de depunere a Declaraţiei 205 la ANAF, termen care s-ar fi împlinit la 
data de 28.02.2014. 

Arată recurenta că nu avea cum să ia cunoştinţă de această declaraţie şi nici nu există 
obligaţia ANAF-ului să-i comunice depunerea şi conţinutul acesteia. 
 Debitul a fost constituit ca urmare a verificărilor efectuate în 2013 prin suprapunerea bazelor 
de date la nivel naţional în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru toţi 
beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului, constatându-se că, în perioada în care a 
beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza OUG nr.148/2005, reclamanta a 
realizat şi venituri impozabile de natură salarială. Acesta este momentul în care s-a cunoscut 
"paguba" creată la bugetul de stat. 
 Mai arată recurenta că reclamanta a fost beneficiara indemnizaţiei pentru creşterea copilului 
până la vârsta de 2 ani în baza prevederilor OUG nr.148/2005. Prin decizia nr.68/16.12.2013 s-a 
stabilit recuperarea sumei de 600 lei, plătită necuvenit cu titlu de indemnizaţie creştere copil în luna 
martie 2010. 
 Debitul a fost stabilit pe motiv că reclamanta a obţinut venituri de natură salarială în perioada 
în care beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului de la Comuna [...], unde şi-a reluat 
activitatea de bibliotecar începând cu 15.03.2010. 
           Conform art.12 alin.2 din OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului: "Plata indemnizaţiei prevăzute la art.1 alin. (1), respectiv la art.2, se suspendă începând 
cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare." 
 Arată recurenta că, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, venitul realizat de reclamantă este 
un venit potrivit prevederilor Legii 571/2003, dovadă fiind depunerea de către angajatorul Comuna 
[...] a Declaraţiei informative 205 privind impozitul reţinut la sursă, pe anul 2010. 
 Ca urmare, deoarece reclamanta a realizat venituri în luna martie 2010, dar a primit şi 
indemnizaţia pentru creşterea copilului, s-a constituit un debit în cuantum de 600 lei, ce reprezintă 
indemnizaţia lunară plătită necuvenit. 
 Intimata reclamantă a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului şi 
menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală, arătând că s-a reţinut în mod 
corect că termenul general de prescripţie la care face trimitere art.21 din OUG nr.148/2005 nu poate 
fi decât cel de 3 ani prevăzut de  art.2517 NCC, care începe să curgă de la data la care titularul 
dreptului la acţiune a cunoscut, sau după împrejurare, trebuia să cunoască naşterea lui, astfel cum 
prevede art.2523 NCC, odată cu depunerea de angajatorul Comuna [...] a Declaraţiei 205 pentru 
reclamanta ANAF, pentru care termenul limită de depunere a fost 28.02.2011, dată la care începe să 
curgă termenul general de prescripţie la care face trimitere expresă art.21 alin.1 din OUG 
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nr.148/2005, termen care s-a împlinit la data de 28.02.2014. 
          Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este 
fondat. 
          Singurul motiv de nelegalitate a deciziei contestate în cauză vizează prescrierea dreptului 
pârâtei de a recupera suma reprezentând indemnizaţie creştere copil, acordată în mod nelegal 
reclamantei în luna martie 2010. 
         Conform art.21 alin.1 din OUG nr.148/2005, „Sumele încasate necuvenit se recuperează de la 
beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al direcţiei teritoriale, cu 
respectarea termenului general de prescripţie.”, ceea ce înseamnă că termenul de prescripţie este 
cel stabilit de dispoziţiile generale de drept civil. 
          În ceea ce priveşte aplicarea în timp a normelor ce reglementează prescripţia,  art.6 alin.4 din 
Legea nr.76/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil prevede că 
„Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi 
sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.” 
         Ori, având în vedere că momentul începerii prescripţiei se situează înainte de intrarea în 
vigoare a noului cod civil, respectiv înainte de 1.10.2011, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile 
Decretului 167/1958, care stabilesc un termen general de prescripţie de 3 ani şi care prevăd la art.7 
că „Prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune”, iar la art.8 alin.1, că 
„Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de 
la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât şi pe cel care răspunde de 
ea.” 
          Prin urmare, problema care se pune este de a stabili data de început a curgerii termenului 
general de prescripţie de 3 ani, respectiv a momentului de la care păgubitul, respectiv Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba – 
plata necuvenită şi pe cel care a pricinuit-o – beneficiarul plăţii necuvenite. 
 Curtea constată că, într-adevăr, astfel cum a reţinut şi prima instanţă, momentul rezonabil de 
la care se putea cunoaşte despre existenţa atât a pagubei, cât şi a persoanei care a produs-o este 
momentul depunerii Declaraţiei informative 205 privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de 
venit, pentru anul 2010, respectiv data de 28.02.2011. 
 Momentul începerii curgerii prescripţiei nu poate fi considerat ca fiind nici momentul la care 
reclamanta şi-a reluat activitatea, respectiv 15.03.2010, deoarece aceasta nu a făcut nicio dovadă 
privind anunţarea pârâtei în legătură cu reluarea activităţii, astfel cum susţine, dar nici momentul în 
care pârâta a efectuat cercetările prin suprapunerea bazei de date cu cea primită de la ANAF, 
respectiv în anul 2013, conform dispoziţiilor date de Curtea de Conturi prin Decizia 
nr.20/V/29.08.2013. 
          Se constată că ambele părţi se află în culpă deoarece, pe de o parte, reclamanta avea obligaţia, 
potrivit art.14 alin.1 din OUG nr.148/2005, de a comunica în scris primăriei orice modificare 
intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, urmând ca această comunicare să fie transmisă 
de către primărie direcţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 
         Împrejurarea că, întâmplător, reclamanta era angajat ca bibliotecar în cadrul Bibliotecii 
comunei [...], iar reluarea activităţii a fost dispusă chiar de către primar nu suplineşte obligaţia 
reclamantei de a se conforma dispoziţiilor menţionate, respectiv de a comunica în scris primăriei 
reluarea activităţii, comunicare ce urma a fi transmisă agenţiei teritoriale. 
          Pe de altă parte, în conformitate cu atribuţiile stabilite în sarcina agenţiilor teritoriale ale 
AJPIS prin art.4 din HG nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pârâta desfăşoară activităţi de 
control, precum şi de monitorizare a modului în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă 
socială la nivel teritorial (lit.b) şi dispun în cazul autorităţilor administraţiei publice, precum şi în 
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cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, acordarea, suspendarea sau 
încetarea, după caz, a drepturilor sociale atunci când se constată că acestea nu au fost acordate în 
conformitate cu prevederile legale (lit.g). 
         Se consideră astfel că pârâta nu se poate apăra în cauză prin invocarea propriei turpitudini, 
respectiv a faptului că nu a avut posibilitatea de a cunoaşte, mai înainte de anul 2013, că plata 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului către reclamantă s-a făcut în mod nelegal pentru luna martie 
2010; în virtutea obligaţiilor sale legale, trebuia să cunoască, cel mai târziu de la data depunerii de 
către angajator a declaraţiei 205 la ANAF, că reclamanta desfăşoară activităţi din care obţine 
venituri impozabile, situaţie de natură a atrage suspendarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului. 
         Un astfel de moment poate fi apreciat ca fiind rezonabil şi obiectiv pentru începerea curgerii 
prescripţiei, orice altă interpretare conducând la concluzia că momentul începerii curgerii 
prescripţiei nu este limitat în timp, fiind lăsat la latitudinea exclusivă a instituţiei pârâte, împrejurare 
ce ar afecta în mod evident securitatea vieţii juridice. 
        Având în vedere momentul astfel determinat, stabilit de altfel în mod corect de prima instanţă, 
Curtea reţine că la data emiterii deciziei de recuperare a sumei – 16.12.2013 – termenul de 
prescripţie de 3 ani nu era împlinit, acesta împlinindu-se la 28.02.2014. 
         În atare situaţie, instanţa de recurs constată că soluţia de anulare a deciziei este dată cu 
încălcarea dispoziţiilor de drept material, fiind incident temeiul de casare prevăzut de art.488 alin.1 
pct.8 Cod procedură civilă. 
         Întrucât reclamanta nu a invocat şi alte motive de nelegalitate a deciziei contestate, urmează a 
admite recursul în baza art.496 şi 498 alin.1 Cod procedură civilă şi a casa hotărârea, iar, rejudecând 
cauza, urmează a respinge acţiunea ca nefondată.  

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

19. Conflict negativ de competenţă. Competenţa de soluţionare în cauzele 
având ca obiect raportul de serviciu al unei persoane în calitate de deţinător al 
funcţiei de autoritate publică revine instanţei de drept comun în materie de 
contencios administrativ. 

 
Decizia civilă nr. 33/CA/22.07.2015 

 
         Potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.188/1999, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 
responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către 
administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. 
         O astfel de funcţie publică este deţinută şi exercitată de primar, care potrivit art.61 alin.1 din Legea 
nr.215/2001, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 
         La rândul său, art.25 din aceeaşi lege prevede că aleşii locali sunt: primarul, consilierii locali, 
preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, 
aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii [...]le cu privire la 
persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 
         Art.109 din Legea 188/1999 stabileşte competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe, 
pentru cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public. 

 
Art.135 Cod procedură civilă  

Art.109 din Legea 188/1999 
Art.61 alin.1 şi art.25 din Legea nr.215/2001 

 
Prin  cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârşova sub 

nr.77/842/2015 reclamanta Comuna [...] prin Primar a chemat în judecată pe pârâtul [...] solicitând 
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obligarea acestuia la plata următoarelor sume: 108.059,01 lei reprezentând prejudiciul creat 
reclamantei prin plăţile efectuate în numerar fără documente justificative în semestrul I al anului 
2011, 139.887,04 lei reprezentând prejudiciul creat reclamantei prin plata unor bunuri şi servicii 
efectuate prin Trezorerie, fără documente justificative în semestrul II al anului 2011, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că pârâtul a îndeplinit funcţia de primar al Comunei 
[...] în perioada 2008-2012, iar cu ocazia auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi Constanţa 
în perioada 24.04.2012-28.05.2012 s-au constatat mai multe deficienţe în desfăşurarea activităţii 
instituţiei pe parcursul anului 2011, motiv pentru care s-a aplicat şi o sancţiune administrativă cu 
amendă în cuantum de 3.000 lei, potrivit procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor nr.854/28.05.2012. 
 În cadrul procedurii prealabile a fost depusă întâmpinare formulată de pârâtul [...] prin care, în 
temeiul art.94 alin.1 lit.j C.pr.civ., a fost invocată excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei 
Hârşova în soluţionarea prezentului litigiu raportat la obiectul cererii care are o valoare de peste 
200.000 lei. 

Prin sentinţa civilă nr.300/23.04.2015 Judecătoria Hârşova a admis excepţia necompetenţei 
sale materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa, în 
baza art.245 raportat la art.95 alin.1 C.proc.civ, reţinând că pretenţiile reclamantei depăşesc suma de 
200.000 lei, iar faptul că aceasta a defalcat pretenţiile băneşti pe semestre nu poate conduce la 
concluzia că există două capete de cerere diferite, întrucât pretenţiile se întemeiază pe aceeaşi stare 
de fapt şi au acelaşi izvor.  
          Cauza a fost înregistrată la Secţia civilă a Tribunalului Constanţa la data de 12.05.2015. 

În şedinţa publică din data de 11.06.2015, în temeiul art.136 rap. la art.131 C.proc.civ., a fost 
invocată din oficiu excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei I Civilă 

Prin sentinţa civilă nr.1244/11.06.2015  pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia I 
Civilă s-a admis excepţia necompetenţei  funcţionale a Secţiei I Civilă şi s-a declinat competenţa de 
soluţionare a pricinii în favoarea Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului 
Constanţa. 

Potrivit art.2 alin.1 lit. f din Legea nr.554/2004, prin ”contencios administrativ” se înţelege 
activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii 
organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut 
fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din 
nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un 
drept sau la un interes legitim;” 
           În speţă, reclamanta este o autoritate publică, iar prin promovarea acţiunii se tinde la 
recuperarea prejudiciului creat de pârât bugetului local prin activitatea cu specific administrativ 
desfăşurată în perioada în care a îndeplinit funcţia de primar al localităţii, prin efectuarea de plăţi în 
numerar din veniturile instituţiei fără documente justificative în semestrul I al anului 2011, respectiv 
prin plata unor bunuri şi servicii efectuate prin Trezorerie, fără documente justificative în semestrul 
II al anului 2011. 
          În condiţiile arătate, raportului juridic obligaţional stabilit între părţile din proces îi sunt 
aplicabile normele juridice de drept contencios administrativ.  

Cât priveşte competenţa funcţională a Secţiei I Civilă, s-a reţinut că acest tip de competenţă 
se stabileşte după felul atribuţiilor jurisdicţionale ce revin fiecărei categorii de instanţe şi se 
raportează la criteriul specializării instanţei, mergând până la specializarea completului de judecată.  

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, „În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor  funcţionează secţii sau, după caz, 
complete specializate pentru cauze civile, cauze [...]le, cauze comerciale, cauze cu minori şi de 
familie, cauze de contencios  administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi  asigurări 
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sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau  pentru 
alte materii”.  
          Prin Hotărârea secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
654/31.08.2011, art.6, s-a dispus reorganizarea, prin divizare, începând cu data de 01.10.2011, a 
secţiei comerciale şi de contencios administrativ a Tribunalului Constanţa în secţia a II-a civilă şi 
secţia de contencios administrativ şi fiscal. Hotărârea a avut la bază disp. art.225 alin.1 din Legea 
nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.  
  După declinare, cauza a fost înregistrată pe rolul  Tribunalului Constanţa - Secţia de 
Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr.77/842/2015*. 

Din oficiu, la termenul din 25 iunie 20154 a fost invocată excepţia de necompetenţă 
funcţională a secţiei de contencios administrativ şi fiscal. 

Prin încheierea din 25.06.2015, Tribunalul Constanţa - Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal a admis excepţia necompetenţei sale funcţionale, a declinat soluţionarea cauzei în favoarea 
Secţiei I-a Civilă, a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, în temeiul art. 134 Cod 
procedură civilă a suspendat din oficiu judecarea cauzei şi în baza art. 136 alin. 2 Cod procedură 
civilă a dispus înaintarea cauzei la Curtea de Apel Constanţa în vederea soluţionării conflictului de 
competenţă. 

Pentru a pronunţa această încheiere, Tribunalul Constanţa - Secţia Contencios Administrativ 
şi Fiscal  a reţinut că, prin cererea introductivă de instanţă, reclamanta UAT Comuna [...] a solicitat 
instanţei obligarea pârâtului [...] – fost primar al comunei în perioada 2008 - 2012 la plata sumei de 
108.059,01 lei reprezentând prejudiciu creat de acesta în semestrul I/2012 şi la plata sumei de 
139.887,04 lei reprezentând prejudiciu creat în semestrul II/2012. Cererea a fost întemeiată pe 
răspunderea civilă delictuală, respectiv art.1349 alin.1 şi 2 Cod civil. 

Sub un prim aspect, s-a reţinut că simpla calitate a reclamantului de autoritate publică nu 
determină întotdeauna competenţa instanţei de contencios administrativ, indiferent de obiectul 
cererii şi de temeiul juridic pe care e întemeiată cererea. 

Antrenarea răspunderii fostului primar, care nu are calitatea de funcţionar public, nu se poate 
face pe temeiul Legii 554/2004.  

Acţiunea în despăgubiri, ca cerere principală, nu se poate face în temeiul Legii 554/2004 fără 
ca anterior să fi existat o acţiune având ca obiect anularea unui act administrativ considerat a fi 
vătămător, iar instanţa să fi dispus una din masurile prevăzute de art.18 din Legea nr. 554/2004. 

Răspunderea aleşilor locali, în speţă pârâtul, este reglementată de art.55 din Legea nr. 
393/2004 care dispune că aceştia răspund în condiţiile legii, administrativ, civil, [...]l  pentru faptele 
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

Cu privire la răspunderea patrimonială a fostului primar s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie 
si Justiţie în sensul că este o răspundere civilă in competenţa materială a instanţelor civile. 

Faţă de considerentele expuse, a fost admisă excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal şi a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Secţiei I-a Civile a 
Tribunalului Constanţa. 

Constatând ivit conflictul negativ de competenta între secţii, în temeiul art.134 C.p.civ.  a 
dispus suspendarea judecării cauzei şi, în temeiul art.136 alin.2 Cpc, a dispus înaintarea cauzei la 
Curtea de Apel Constanţa - secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ si fiscal în vederea 
soluţionării conflictului de competenţă. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a Civilă sub 
nr. 77/842/2015*. 

Potrivit art.135 C.pr.civ, instanţa a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
Tribunalului Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru următoarele 
considerente: 
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Astfel, pentru promovarea acţiunii în contencios administrativ reclamantul trebuie să fie 
beneficiarul unui drept subiectiv ori să aibă un interes legitim pe care autoritatea publică pârâtă are 
obligaţia să-l respecte, cerinţe impuse de art.1 din Legea nr.554/2004. 
 Condiţia vătămării unui drept ori interes recunoscut de lege este strâns legată de faptul că 
această vătămare trebuie să rezulte dintr-un act administrativ sau din refuzul nejustificat al unei 
autorităţi publice de a rezolva o cerere a reclamantului privitoare la un drept sau interes recunoscut 
de lege, ori de nerezolvarea în termenul legal. 
         Potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.188/1999, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi 
responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de 
către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative 
autonome. 
         O astfel de funcţie publică este deţinută şi exercitată de primar, care potrivit art.61 alin.1 din 
Legea nr.215/2001, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 
         La rândul său, art.25 din aceeaşi lege prevede că aleşii locali sunt: primarul, consilierii locali, 
preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al 
mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii 
[...]le cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 
         Sumele de bani solicitate la plată prin cererea de chemare în judecată au fost calificate de 
reclamantă drept prejudiciu urmare a încheierii de către auditorii publici externi din cadrul Camerei 
de Conturi Constanţa a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
nr.854/28.05.2012. 
         Prin Decizia nr. 56/22.06.2012 a Camerei de Conturi Constanţa se indică la pct.II.1 faptul că, 
din verificarea modului în care au fost efectuate plăţile în numerar şi prin virament referitoare la 
cheltuielile necesare desfăşurării activităţii instituţiei UAT Comuna [...] în cursul anului 2011 s-a 
constat că acestea au fost efectuate fără a se respecta prevederile legale, respectiv obligaţia 
parcurgerii prealabile a celor trei faze ale execuţiei bugetare: angajarea, lichidarea şi ordonanţarea. 
         Măsurile pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora urmau a fi luate de 
ordonatorul de credite al UAT Comuna [...], respectiv [...] în calitatea sa de primar. 
         Art.109 din Legea 188/1999 stabileşte competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor 
instanţe, pentru cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public. 
         Cum în cazul de faţă prejudiciul astfel reclamat are drept cauză raportul de serciviu al pârâtului 
în calitatea de deţinător al funcţiei de autoritate publică, competenţa în stabilirea prejudiciului astfel 
reclamat revine instanţei de drept comun în materie de contencios administrativ.  

Judecător redactor Claudiu Răpeanu 
 

20. Contestație act administrativ fiscal. Depunere în termen. Reaua-credință a 
reclamantei care, în calitate de administrator, nu a achitat în totalitate obligațiile 
fiscale restante. 

 
Decizia civilă nr. 1050/CA/22.10.2015 

 
Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: 
„Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, 

răspund solidar cu acesta următoarele persoane: 
    d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”. 

În ceea ce priveşte respingerea contestaţiei ca nedepusă în termen, instanţa de recurs a apreciat 
asupra nelegalităţii deciziei nr. 123157/06.06.2014, atâta timp cât această chestiune a fost soluţionată prin 
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sentinţa civilă nr. 6419/1910.2012 a Tribunalului Tulcea, irevocabilă prin decizia civilă nr. 86/23.01.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

În ceea ce priveşte netemeinicia contestaţiei, însă, se constată că prima instanţă nu a făcut o corectă 
aplicare a art. 27 alin. 2 lit. d) din codul de procedură fiscală. 

Faptul că o perioadă atât de îndelungată reclamanta nu a înţeles să achite obligaţiile fiscale 
scadente, dovedeşte reaua credinţă a acesteia. 

 
Art. 27 alin. 2 lit. d) din OG nr. 92/2003 

 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 1960/88/14.10.2014, reclamanta [...], în 

contradictoriu cu pârâta A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Tulcea a formulat contestaţie împotriva deciziei privind soluţionarea contestaţiei nr. 123157 din data 
de 06.06.2014, emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea şi 
a deciziei privind stabilirea răspunderii solidare nr. 2986 din data de 11.08.2010, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice Tulcea. 
 În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 11.08.2010 a fost emisă Decizia 
privind stabilirea răspunderii solidare nr. 2986 de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Tulcea, astfel că, la data de 23.01.2012, a formulat împotriva acestei decizii contestaţie pe cale 
administrativă, care i-a fost respinsă ca tardivă. 

 La data de 19.10.2012, prin sentinţa civilă nr. 6419 a Tribunalului Tulcea pronunţată în 
dosarul 1201/88/2012, reclamantei i-a fost admisă contestaţia în parte, în sensul că a fost anulată 
decizia prin care i-a fost soluţionată contestaţia. La data de 23.01.2013, prin decizia civilă a Curţii 
de Apel Constanţa, s-a hotărât ca instituţia pârâtă să soluţioneze pe fond contestaţia. 

La data de 07.04.2014 reclamanta s-a adresat instituţiei pârâte, solicitând soluţionarea 
contestaţiei, aşa cum s-a stabilit prin hotărârile menţionate. 

Urmare a acestei analize, s-a emis decizia nr. 123157/06.06.2014, decizie prin care instituţia 
pârâtă i-a respins contestaţia pe cale administrativă împotriva Deciziei privind stabilirea răspunderii 
solidare nr. 2986/11.08.2010, ca fiind nedepusă în termen şi netemeinică. 
 Se menţionează că respingerea contestaţiei reclamantei ca fiind nedepusă în termen 
contravine în totalitate hotărârilor judecătoreşti sus-menţionate, întrucât instanţele de judecată au 
stabilit ca instituţia pârâtă să soluţioneze pe fond contestaţia reclamantei. 
 În ceea ce priveşte netemeinicia contestaţiei, arată reclamanta că Decizia privind stabilirea 
răspunderii solidare nr. 2986/11.08.2010 a fost emisă în baza art. 27, alin. 2, lit. d din OG. 92/2003. 
  Organul fiscal arată că reaua-credinţă rezultă din faptul că reclamanta a stat în stare de 
pasivitate faţă de neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 
 Totodată, chiar în Decizia nr. 123137/06.06.2014, la pagina 3, ultimul alineat, se arată că 
plăţile au fost mici în comparaţie cu declaraţiile depuse de agentul economic, lucru ce demonstrează 
că reclamanta nu a stat în pasivitate, încercând să achite obligaţiile fiscale ale societăţii. 
 A precizat reclamanta că există prezumţia de bună-credinţă şi nu de rea-credinţă, aşa cum 
organul fiscal vrea să arate ca motiv pentru atragerea răspunderii solidare. 

Mai mult decât atât, în afară de afirmaţii sau speculaţii, organul fiscal nu arată în niciun mod 
reaua-credinţă a reclamantei care să conducă la o stare de insolvabilitate a societăţii. 

De asemenea, organul fiscal nu a probat în decizia atacată faptul că reclamanta ar fi provocat 
starea de insolvabilitate a societăţii, prin ascunderea unor active patrimoniale sau prin efectuarea de 
tranzacţii, prin care să fi urmărit prejudicierea intereselor patrimoniale ale societăţii sau fraudarea 
legii, prin neachitarea obligaţiilor fiscale. 
 În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 205 şi următoarele din OG nr. 
92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală. 
   În apărare pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat, pe cale de excepţie, 
respingerea acţiunii, reclamanta fiind  decăzută din termen, întrucât contestaţia  înregistrată la 
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Administraţia Finanţelor Publice Tulcea în data de 23.01.2012 sub nr. 1543 nu a fost depusă în 
termenul legal prevăzut de art. 207, alin. 1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii formulată de către reclamantă ca  
nefondată. 
 Prin încheierea de şedinţă din data de 5 martie 2015 instanţa a dispus respingerea excepţiei 
prescripţiei dreptului pârâtei de a stabili obligaţii fiscale în sarcina reclamantei, ca nefondată.                                                            
 Prin sentinţa civilă  nr. 528 din 2 aprilie 2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar 
nr. 1960/88/2014 s-a dispus admiterea contestaţiei formulată de către reclamanta [...], în 
contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. - D.G.R.F.P. GALAŢI – AJFP TULCEA, cu consecinţa anulării 
deciziei  nr. 123157/6 iunie 2014, precum şi a deciziei nr. 2986/11.08.2010  emisă de DGFP Tulcea, 
ca nelegale şi netemeinice. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Constanţa a avut în vedere următoarea situaţie 
de fapt:  

Prin Decizia nr. 2986 din 11.08.2010, emisă de D.G.F.P. TULCEA – Administraţia 
Finanţelor Publice Tulcea, a fost stabilită răspunderea solidară a contestatoarei [...] în calitate de 
administrator al S.C. [...] S.R.L., pentru obligaţiile de plată restante ale debitoarei declarate 
insolvabile S.C. [...] S.R.L., în sumă totală de 90.969 lei. 
 În motivarea în fapt a deciziei s-a reţinut că, la data de 07.08.2009, debitoarea era înregistrată 
în evidenţa fiscală cu obligaţii restante în sumă de 78.529 lei, motiv pentru care, în baza prevederilor 
art. 176 din O.G. nr. 92/2003, prin procesul-verbal nr. 10543/07.08.2009 a fost declarată starea de 
insolvabilitate, fără bunuri sau venituri urmăribile a acesteia. 
 Totodată, s-a considerat că reaua-credinţă a administratorului societăţii este justificată de 
starea sa de pasivitate faţă de neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale, care a determinat 
dezechilibrul patrimonial al debitoarei. 
 Decizia a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 27 alin. 2 lit. d) din O.G. nr. 92/2003, 
potrivit cărora, pentru obligaţiile de plată restante ale debitului declarat insolvabil, în condiţiile 
Codului de procedură fiscală, răspund solidar cu acesta administratorul sau orice altă persoană care, 
cu rea-credinţă, a determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 
 Împotriva acestei decizii, [...] a formulat contestaţie administrativă iar prin Decizia nr. 
123157 din 6 iunie 2014, D.G.R.F.P. GALAŢI – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Tulcea a 
respins contestaţia petentei ca fiind nedepusă în termen şi netemeinică. 
 În ceea ce priveşte tardivitatea contestaţiei administrative formulată împotriva Deciziei nr. 
2986/11.08.2010, s-a reţinut, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, că această problemă a 
fost analizată şi tranşată în mod definitiv prin Sentinţa civilă nr. 6419/19 octombrie 2013 a 
Tribunalului Tulcea, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 86/2013 a Curţii de Apel Constanţa. 
 Astfel, s-a constatat faptul că procedura de comunicare a deciziei privind atragerea 
răspunderii solidare către contestatoare nu a fost îndeplinită conform prevederilor art. 44 alin. 2 lit. 
a, b şi c din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, şi, în consecinţă, în mod greşit 
contestaţia administrativă a fost respinsă ca tardiv formulată. 
 Referitor la netemeinicia acesteia, s-au  reţinut următoarele: 
 Dispoziţiile art. 27 alin. 2 lit. d) din O.G. nr. 92/2003 stabilesc răspunderea solidară a 
administratorului pentru obligaţiile de plată restante ale debitului declarat insolvabil, care a 
determinat, cu rea-credinţă, nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 
 În speţă, în lipsa unor probe evidente, reaua-credinţă a administratorului  societăţii nu poate 
fi dedusă din starea de pasivitate a acestuia faţă de neplata obligaţiilor fiscale, cu atât mai mult cu 
cât s-au efectuat plăţi parţiale către bugetul de stat în sumă de 32.420 lei, conform Adresei nr. 
11743/23.02.2012 emisă de A.F.P. – Sector 6 Bucureşti, aşa cum a susţinut intimata prin 
întâmpinare. 
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 De asemenea, deşi se menţionează obligaţii de plată scadente către bugetul general al statului 
aferente perioadei 1998 – 2013, atât în cuprinsul procesului-verbal de declarare a stării de 
insolvabilitate din 07.08.2009, cât şi prin decizia privind stabilirea răspunderii solidare nu este 
evidenţiată perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale de plată. 
 La solicitarea apărătorului contestatoarei, intimata a comunicat la dosarul cauzei o situaţie 
privind cuantumul obligaţiilor fiscale, fără a se arăta şi  perioada corespunzătoare. 
 Instanţa a mai reţinut şi faptul că reaua-credinţă a contestatoarei nu a fost probată nici sub 
alte aspecte, respectiv că ar fi determinat insolvabilitatea societăţii prin efectuarea unor tranzacţii 
sau ascunderea unor active patrimoniale, care să prejudicieze interesele patrimoniale ale societăţii. 
 Faţă de aceste considerente, instanţa a apreciat că, în cauză, nu sunt întrunite condiţiile cerute 
de dispoziţiile art. 27 alin. 2 lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
respectiv reaua-credinţă a administratorului societăţii, în ceea ce priveşte neachitarea obligaţiilor 
fiscale ale societăţii, pentru a fi antrenată răspunderea solidară a acestuia în baza dispoziţiilor legale 
sus arătate. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs A.N.A.F. - D.G.R.F.P.  GALAŢI - 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA, criticând-o pentru 
nelegalitate, pentru următoarele motive:  

În data de 26.07.2010, potrivit adresei nr. 13693, reclamanta [...], în calitate de administrator 
al debitoarei S.C. [...] S.R.L. Tulcea, a fost înştiinţată să se prezinte la sediul A.F.P. Tulcea pentru a 
face cunoscut punctul de vedere referitor la atragerea răspunderii solidare faţă  de obligaţiile restante 
ale societăţii pe care o administrează, fără ca la ora şi data menţionată să se prezinte, înştiinţarea 
fiind returnată de către oficiul poştal pe considerentul că destinatarul este mutat de la adresă. 

În data de 14.09.2010, potrivit procesului verbal nr. 16679 privind îndeplinirea procedurii de 
comunicare prin publicitate, s-a afişat concomitent la sediul Administraţiei Finanţelor Publice 
Tulcea şi pe pagina de internet http://mfinante.ro, decizia privind stabilirea răspunderii solidare nr. 
2986/11.08.2010 privind stabilirea răspunderii persoanei fizice [...], întrucât actul administrativ nu a 
putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art.44. alin.2, lit. a şi c 
din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Potrivit adresei nr. 18996/03.06.2009 comunicată de către O.R.C. Tulcea,  reclamanta nu a 
solicitat schimbarea domiciliului, figurând cu acelaşi domiciliu, în Tulcea, …, jud. Tulcea. 

De asemenea, menţionează  faptul că  reclamanta [...] a efectuat plăţi către bugetul consolidat 
al statului în cuantum de 32.420 lei, potrivit adresei nr. 11743/23.02.2012 emisă de către organul 
fiscal AFP Sector 6 Bucureşti, urmare deciziei nr. 2986/11.08.2010, de unde rezultă  că  reclamanta 
avea la cunoştinţă decizia în cauză. 

Potrivit dispoziţiilor art. 27, alin.2, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Pentru obligaţiile de plată restante ale 
debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu aceasta următoarele 
persoane: 

- Administratorii sau orice alte persoane care cu rea credinţă au determinat nedeclararea 
şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale; astfel, reaua credinţă poate fi dovedită  prin 
angajamentul de plată nr. …/27.07.2014, pe care reclamanta [...] nu l-a onorat, sens în care pentru 
neplata obligaţiilor fiscale s-au calculat accesorii. 

De asemenea, debitoarea SC [...] SRL a înregistrat obligaţii fiscale la bugetul consolidat al 
statului începând cu anii 2008, 2009, 2010 şi până la data intrării în insolvenţă. 

În perioada 1998-2013, administratorul societăţii a declarat şi neachitat la scadenţă obligaţii 
de plată către bugetul general al statului, permiţând astfel acumularea semnificativă de majorări şi 
penalităţi de întârziere care, cumulate cu obligaţia fiscală principală, au condus la apariţia stării de 
insolvabilitate; putem prezuma faptul că starea de pasivitate a administratorului societăţii poate fi 
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asociată cu reaua credinţă prin simplul fapt că formularea cererii privind deschiderea procedurii 
insolvenței şi implementarea unui plan de reorganizare judiciar care să încerce redresarea financiară 
a debitoarei pe care o administra, reprezintă o obligaţie a administratorului acesteia, în persoana 
reclamantei în cauză. 

Răspunderea reglementată de art. 27 din Codul de Procedură Fiscală este bazată pe ideea de 
garanţii a persoanelor, altele decât debitorul definit conform legii care, prin" faptele lor culpabile, au 
făcut ca contribuţiile și taxele să nu fie plătite la buget. Practic, aceşti debitori garanţi preiau 
responsabilitatea unei creanţe datorate de o altă persoană. Codul de Procedura Fiscală reglementează 
situaţiile în care se poate atrage răspunderea solidară, precum şi persoanele care răspund solidar cu 
debitorul, reclamanta aflându-se în situaţiile prevăzute de art. 27, alin.2, lit. d, din O.G. nr. 92/2003, 
privind Codul de Procedură Fiscală, întrucât, în toată această perioadă, administrarea debitoarei SC 
[...] SRL Tulcea a fost asigurată de reclamanta în cauză, iar întreaga răspundere pentru dezechilibrul 
patrimonial în care se afla debitoarea îi aparţine reclamantei în cauză. 

Răspunderea administratorului este angajată în orice situaţie în care acesta a nesocotit 
contractul de mandat sau o dispoziţie legală. Potrivit art. 1080 din Codul Civil, răspunderea 
administratorului implică diligenţa unui bun proprietar pe care trebuie să o depună în îndeplinirea 
mandatului său, respectiv de a îndeplini actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de 
activitate al societăţii.  

Ca atare, neurmărirea propriilor debitori în detrimentul neachitării datoriilor fiscale scadente, 
dovedeşte condiţia relei credinţe la care face referire art. 27, alin.2, lit.d, din O.G. nr. 92/2003, 
privind Codul de Procedura Fiscală. 

Neîndeplinirea de către reclamantă a setului de obligaţii de natură juridică şi fiscală  pe care 
le generează existenţa şi, implicit, administrarea unei societăţi comerciale, creează o stare de pericol 
atât pentru ceilalţi participanţi din circuitul comercial, cât şi pentru siguranţa raportului de drept 
financiar-fiscal. 

Pe cale de consecinţă, consideră  soluţia instanţei de fond ca fiind netemeinică, motiv pentru 
care solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinţei civile recurate, în 
sensul respingerii acţiunii formulate de către reclamanta [...] ca fiind netemeinică şi nefondată, cu 
consecinţa menţinerii actelor administrative ca fiind temeinice şi legale. 

În drept invocă dispoziţiile  art.483 Cod de Procedură Civilă. 
 
Prin întâmpinare, intimata reclamantă solicită respingerea recursului ca neîntemeiat. 
Totodată, invocă excepţia nulităţii recursului pentru lipsa unor motive de nelegalitate. 
Excepţia nulităţii recursului a fost analizată cu prioritate potrivit art. 248 NCPC şi respinsă 

în temeiul art. 487 alin. 1 raportat la art. 489 alin. 2 NCPC. 
Astfel, motivele de recurs ale recurentului pot fi încadrate în motivul de casare prevăzut de 

art. 488 punctul 8 NCPC, prin acestea  apreciindu-se încălcarea art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003. 
 
În ceea ce priveşte fondul cauzei analizat din perspectiva art. 488 punctul 8 NCPC, Curtea 

reţine: 
Prin decizia nr. 2986/11.08.2010 a fost stabilită răspunderea persoanei fizice [...]  pentru 

obligaţiile de plată restante aparţinând debitorului declarat insolvabil SC [...] SRL în sumă de 90.969 
lei, în temeiul art. 27 alin. 2  lit. d din OG 92/2003. 

S-a motivat că  reaua credinţă a administratorului societăţii  rezultă din starea sa de pasivitate 
prin neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. A rezultat astfel un dezechilibru patrimonial  
pentru depăşirea căruia administratorul nu a întreprins nici un demers. 

Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestaţie respinsă ca tardivă prin decizia nr. 
1134/02.02.2012. 
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Împotriva acestei măsuri reclamanta a formulat plângere, instanţa stabilind irevocabil că 
reclamanta formulat în termen contestaţia, astfel că se impune  soluţionarea sa pe fond – sentinţa 
civilă nr. 6419/1910.2012 a Tribunalului Tulcea, irevocabilă prin decizia civilă nr. 86/23.01.2013 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

Procedând la soluţionarea contestaţiei formulată împotriva deciziei nr. 2986/2010, organul 
fiscal a emis decizia 123157706.06.2014 de respingere ca nedepusă în termen şi netemeinică. 

În motivare s-a arătat că în speţă actul contestat a fost comunicat  potrivit art. 44 alin. 3 din 
OG 92/2003 la adresa declarată de către reclamantă la ORC şi apoi prin publicare. 

În ceea ce priveşte soluţia de netemeinicie a contestaţiei s-a arătat că în perioada 1998-2013, 
administratorul societăţii nu a achitat la scadenţă obligaţii de plată către bugetul consolidat al 
statului, permiţând acumularea de datorii, precum şi majorări şi penalităţi de întârziere, ceea ce a 
condus la starea de insolvabilitate. Acest fapt se poate asocia cu reaua credinţă. 

S-a mai arătat că reclamanta nu a urmărit proprii debitori în vederea achitării datoriilor 
scadente şi a semnat un angajament de plată în anul 2004 pe care nu l-a onorat. 

Abia după emiterea deciziei de stabilire a răspunderii solidare a fost achitată  suma de 32.420 
lei conform adresei 11743/23.02.2012. 

Potrivit art. 27 alin. 2 lit. d) din OG 92/2003: 
„Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile 

prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane: 
    d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale”. 

În ceea ce priveşte respingerea contestaţiei ca nedepusă în termen instanţa de recurs a 
apreciat asupra nelegalităţii  deciziei nr. 123157/06.06.2014, atâta timp cât această chestiune a fost 
soluţionată prin sentinţa civilă nr. 6419/1910.2012 a Tribunalului Tulcea, irevocabilă prin 
decizia civilă nr. 86/23.01.2013 a Curţii de Apel Constanţa. 

În ceea ce priveşte netemeinicia contestaţiei, însă, se constată că prima instanţă nu a făcut o 
corectă aplicare a art. 27 alin. 2 lit. d) din codul de procedură fiscală. 

Astfel,  potrivit actelor contestate, reclamanta intimată, în calitate de administrator al SC [...] 
SRL, nu a achitat în totalitate obligaţiile de plată restante aferente perioadei 1998-2010. Acest fapt 
nu este contestat de către reclamanta intimată. De asemenea, aceasta a semnat un angajament de 
plată în numele societăţii în anul 2004, angajament care nu a fost respectat. 

Faptul că o perioadă atât de îndelungată reclamanta nu a înţeles să achite obligaţiile fiscale 
scadente, dovedeşte reaua credinţă a acesteia. 

Reclamanta intimată se apără arătând că buna credinţă rezultă din achitarea parţială a 
debitului, respectiv din achitarea sumei de 32.420 lei. Se constată că această sumă a fost achitată 
mult după emiterea deciziei de stabilire a răspunderii solidare astfel că nu poate fi luată în 
considerare, instanţa analizând buna sau reaua credinţă la momentul emiterii actului contestat, 
respectiv la 09.08.2010 (decizia  privind stabilirea răspunderii solidare a fost înregistrată cu nr. 2986 
la 11.08.2010). 

Pentru aceste considerente, instanţa a admis recursul, decizia nr. 123157/2014  fiind anulată 
numai în ceea ce priveşte soluţia de respingere a contestaţiei ca nedepusă în termen. 

Decizia privind stabilirea răspunderii solidare înregistrată cu nr. 2986 la 11.08.2010, precum 
şi soluţia de respingere a contestaţiei împotriva acesteia ca  netemeinică au fost considerate legale 
pentru considerentele mai sus expuse. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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21. Debranşare apartament de la reţeaua de termoficare. Excepţia 
necompetenţei materiale în soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Înaintarea cauzei 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului de competenţă. 
 

Sentinţa civilă nr. 46/CA/25.03.2015 
 
          După intrarea în vigoare a noii legi de procedură civilă instanţa de contencios administrativ nu mai 
este competentă să se pronunţe asupra excepţiei de nelegalitate invocate în altă cauză, acest atribut 
aparţinând instanţei care judecă fondul cauzei respective.         
          Prin urmare, curtea de apel, ca instanţă de contencios administrativ, nu poate avea competenţă în 
soluţionarea unei excepţii de nelegalitate decât în situaţia în care este învestită şi cu fondul litigiului, caz în 
care este ţinută a proceda conform alin.3, ca orice altă instanţă de fond.   
         Mai mult, se constată că actul administrativ a cărui nelegalitate se invocă este un act normativ, care nu 
poate fi supus controlului judecătoresc decât în cadrul acţiunii în anulare. O astfel de acţiune este de 
competenţa curţii de apel, dată fiind ierarhia emitentului actului şi ţinând seama de disp. art.96 pct.1 Cod 
procedură civilă şi ale art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004. 
 

Art.54 din Legea nr.76/2012 
Art.4 din Legea nr.554/2004 

 
Prin cererea formulată la data de 04.12.2013 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub 

nr.32.802/212/2013, reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei [...] Constanţa la debranşarea 
apartamentului proprietate personală de la reţeaua de termoficare. 

 Prin Sentinţa civilă nr.5854/27.05.2014 Judecătoria Constanţa a admis acţiunea şi a obligat 
pârâta la debranşarea apartamentului nr.17, [...] din mun. Constanţa, precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 20  lei. 

  Împotriva acestei hotărâri, în temeiul dispoziţiilor art.466 şi urm. NCPC, pârâta [...] 
Constanţa a formulat apel, criticând hotărârea apelată ca fiind nelegală. 

Prin Decizia civilă nr.840/03.11.2014 a fost admisă excepţia necompetenţei funcţionale a 
Secţiei I Civile a Tribunalului Constanţa, cauza fiind declinată spre competentă soluţionare secţiei a 
II-a civile a Tribunalului Constanţa. 

   Prin întâmpinarea formulată, intimatul reclamant [...] a invocat excepţia de nelegalitate a 
dispoziţiilor art.249 din Ordinul 91/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului 
de alimentare cu energie termică, emitent fiind Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Servicii Publice de Gospodărie Comunală. 

  Prin Încheierea din 3 februarie 2015 Tribunalul Constanţa Secţia a II-a civilă a fost 
admisă cererea de sesizare a instanţei de Contencios administrativ cu privire la excepţia de 
nelegalitate a art.249 din regulamentul aprobat prin ordinul nr.91/20.03.2007 emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru servicii de Gospodărire Comunală, dispunând înaintarea 
dosarului la Curtea de Apel Constanţa Secţia a II-a civilă de Contencios Administrativ şi fiscal. 

 S-a reţinut că, potrivit art.4 alin.1 din Legea 554/2004 „Legalitatea unui act administrativ 
unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în 
cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, 
instanţa, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, sesizează, prin 
încheiere motivată, instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza;…”  

Considerând că atât motivele de apel, cât şi apărările intimatului reclamant se întemeiază pe 
dispoziţiile art.249 din Ordinul 91/20.03.2007, astfel încât soluţionarea cauzei urmează a se va face 
şi în raport de aceste dispoziţii legale, instanţa de apel a apreciat îndeplinite cerinţele art.4 alin.1 din 
Legea 554/2004, dispunând sesizarea Curţii de Apel Constanţa ca instanţă de contencios 
administrativ competentă să soluţioneze excepţia de nelegalitate. 



127 
 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr. 
32802/212/2013*. 

În şedinţa publică din 25.03.2015, Curtea a invocat din oficiu excepţia 
necompetenţei materiale  în soluţionarea excepţiei de nelegalitate. 

Analizând cauza sub aspectul competenţei materiale a instanţei, Curtea reţine că, faţă 
de data sesizării pe fond a instanţei, respectiv 4.12.2013, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile 
noului Cod de procedură civilă aprobat prin Legea nr.134/2010 şi ale Legii nr.76/2012 
pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. 

 Potrivit art.54 din Legea nr.76/2012, art.4 din Legea nr.554/2004 a fost modificat în 
sensul că „(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia 
de nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde 
soluţionarea litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o 
încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. 

(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, 
instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fără a ţine 
seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. 
        (4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepţiei de 
nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se 
exercită de către instanţa de contencios administrativ în cadrul acţiunii în anulare, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege.” 
          Faţă de dispoziţiile citate Curtea reţine că după intrarea în vigoare a noii legi de 
procedură civilă instanţa de contencios administrativ nu mai este competentă să se pronunţe 
asupra excepţiei de nelegalitate invocate în altă cauză, acest atribut aparţinând instanţei care 
judecă fondul cauzei respective.         
          Prin urmare, curtea de apel, ca instanţă de contencios administrativ, nu poate avea 
competenţă în soluţionarea unei excepţii de nelegalitate decât în situaţia în care este învestită 
şi cu fondul litigiului, caz în care este ţinută a proceda conform alin.3, ca orice altă instanţă 
de fond.   
         Mai mult, se constată că actul administrativ a cărui nelegalitate se invocă este un act 
normativ, care nu poate fi supus controlului judecătoresc decât în cadrul acţiunii în anulare. 
O astfel de acţiune este de competenţa curţii de apel, dată fiind ierarhia emitentului actului şi 
ţinând seama de disp. art.96 pct.1 Cod procedură civilă şi ale art.10 alin.1 din Legea 
nr.554/2004. Cu toate acestea, având în vedere că nu a fost învestită cu o astfel de acţiune, ci 
doar cu excepţia de nelegalitate invocată de intimatul pârât în cadrul apelului declarat de [...] 
SA, Curtea consideră că nu este competentă material să se pronunţe cu privire la excepţia 
invocată, competentă fiind instanţa în faţa căreia a fost ridicată. 
         Pentru considerentele expuse, în temeiul art.132 alin.1 şi 3 Cod procedură civilă, 
urmează a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa – 
secţia a II-a civilă. 
         Curtea consideră că, deşi nu a pronunţat o hotărâre de declinare a competenţei, 
Tribunalul Constanţa s-a considerat necompetent să judece excepţia de nelegalitate, situaţie 
în care între cele două instanţe s-a ivit un conflict negativ de competenţă, conform art.133 
pct.2 Cod procedură civilă. 
         În baza art.134 Cod procedură civilă, urmează a înainta dosarul Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, instanţă competentă să soluţioneze conflictul. 
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22. Legea nr. 9/1998. Anulare decizie emisă de ANRP. Cerere formulată de 
reclamant privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în sensul de a 
stabili dacă moştenitorii care au renunţat la moştenire beneficiază de termenul 
special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a succesiunii instituit de 
Legea nr. 9/1998. Înlăturarea posibilităţii succesibilului, prin renunţarea la 
succesiune, de a beneficia de prevederile Legii nr. 9/1998. 
 

Decizia civilă nr. 310/CA/16.03.2015 
 
 Potrivit prevederilor art.696 şi art.697 Cod civil din 1864 (aplicabil în cauza de faţă în raport de 
data deschiderii succesiunilor), renunţarea la succesiune este actul juridic unilateral, expres şi solemn, care 
desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesorală a succesibilului, acesta devenind străin de succesiune, cu 
consecinţa de a nu beneficia de nici un drept succesoral. 
 Întrucât renunţarea la moştenire este un act juridic indivizibil, succesibilul nu poate renunţa în parte 
la dreptul său succesoral pentru a accepta restul moştenirii. 
 Aşadar, numita [...], renunţând expres la succesiunea autorilor săi, a pierdut retroactiv calitatea de 
moştenitor, calitate cerută expres de Legea nr.9/1998 şi explicitată prin H.G. nr.753/1998 privind aprobarea 
Normelor metodologice. 
 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite – în cadrul Deciziei nr. XI din 5 februarie 2007, 
dată în recursul în interesul legii, a stabilit că beneficiază de dreptul de moştenire, în temeiul art.13 alin.(2) 
din Legea nr.18/1991, în sensul repunerii în termenul de acceptare a succesiunii, numai moştenitorii care nu 
au acceptat-o în termenul prevăzut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune. 
 Chiar dacă decizia menţionată are în vedere o altă situaţie juridică, dar care vizează tot o lege 
reparatorie, având în vedere principiul potrivit căruia „unde se aplica acelaşi raţionament, se aplică aceeaşi 
soluţie” (ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet ), pentru identitate de raţiune, rezultă că renunţarea 
la succesiune înlătură posibilitatea succesibilului, care nu a mai devenit succesor, să beneficieze de 
prevederile Legii nr. 9/1998. 
 

Legea nr.9/1998  
H.G. nr.753/1998 

Art.696 şi art.697 C.civil din 1864 
Art.13 alin.(2) din Legea nr.18/1991 

Decizia ICCJ nr.XI din 5 februarie 2007 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.2320/14.10.2014, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
promovată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, ca nefondată. 
 A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Prima instanţă a fost învestită cu cererea de chemare în judecată formulată de reclamant la 
data de 02 iulie 2014, prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr.1398/26.05.2014 emisă de 
A.N.R.P., de validare a Hotărârii nr.6366/2010 emis[ de Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii 
nr.9/1998. 

 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamantul [...], care a susţinut 
motivul de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, astfel: 
 Instanţa de judecată nu a luat act de faptul că numita [...] nu a acceptat succesiunea în 
termenul de repunere a succesiunii de 18 luni instituit de Legea nr.9/1998, în sensul în care nu a 
formulat personal, nemijlocit, cererea privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile autoarei [...]. 
 Potrivit recurentului, instanţa nu a avut în vedere Decizia ÎCCJ nr. XI/2007, care a statuat 
asupra repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la 
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succesiune, în vederea aplicării art.13 din Legea nr.18/1991, cauza de faţă fiind una similară, având 
în vedere că şi Legea nr.18/1991 are caracter reparatoriu. 
 Sunt redate considerentele avute în vedere de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizia 
menţionată, privind efectele renunţării la succesiune asupra cererilor formulate în baza legii de 
reparaţie de către un moştenitor renunţător. 
 În concluzie, se solicită admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe, cu consecinţa 
admiterii cererii de chemare în judecată. 
 
 3. La data de 22.01.2015, recurentul reclamant [...] a formulat cerere privind sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unei chestiuni de drept, în sensul de a stabili dacă moştenitorii care au renunţat la 
moştenire mai beneficiază de termenul special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a 
succesiunii instituit de Legea nr.9/1998, apreciind că sunt îndeplinite cumulativ prevederile art.519 
NCPC. 
 În urma verificării cererii recurentului în raport cu dispoziţiile art.519 NCPC, instanţa de 
recurs constată următoarele: 
 Potrivit art.519 NCPC, „dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă 
instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a 
cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici 
nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept 
cu care a fost sesizată. 
 Conform prevederilor art.520 alin.(1), „Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face 
de către completul de judecată după dezbateri contradictorii, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 519, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac”. 

Potrivit jurisprudenţei Înaltei Curţi, dispoziţiile art. 519 NCPC instituie o serie de condiţii de 
admisibilitate a sesizării Înaltei Curţi în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, astfel: 

- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată; 
- instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în ultimă instanţă; 
- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată 

al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza; 
- soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei 

lămurire se cere; 
- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă; 
- chestiunea de drept nu a făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici 

obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare. 
 Apreciem că în cauză nu este îndeplinită cerinţa ca soluţionarea pe fond a cauzei în curs de 
judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere, din perspectiva modalităţii în 
care recurentul a înţeles să se raporteze la prevederile art.4 alin.(1) din Legea nr.9/1998, considerate 
a repune în termenul de acceptare a succesiunii pe moştenitorii care formulează cererea în termenul 
de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii. 
 Astfel, potrivit art. 4 alin.(1) din Legea nr.18/1991, „În termen de 18 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii 
acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii”. 

În H.G. nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
9/1998, art. 3 prevede următoarele: „ (1) Moştenitorii legali sunt cei definiţi astfel de legea civilă. 
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    (2) Moştenitorii care nu posedă certificat de moştenitor pot face dovada vocaţiei de moştenitor cu 
acte de stare civilă: certificatul de deces al proprietarului, certificatul de naştere şi certificatul de 
căsătorie ale moştenitorului”. 
 Acestea sunt dispoziţiile legale care reglementează dreptul moştenitorilor foştilor proprietari, 
cetăţeni români prejudiciaţi în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, la acordarea de compensaţii în baza Legii nr.9/1998. 

Prevederile acestei legi reparatorii nu cuprind dispoziţii referitoare la repunerea în termenul 
de acceptare a succesiunii, astfel cum s-a procedat în cazul Legii nr.18/1991, care în art.13 alin.(2) 
prevede că „moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în 
circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine 
din terenurile ce au aparţinut autorului lor. Ei sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea 
pe care o fac comisiei” sau în cazul Legii nr.10/2001, care în art.4 arată următoarele: „(2) De 
prevederile prezentei legi beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice 
îndreptăţite. 
    (3) Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat moştenirea sunt repuşi de drept în 
termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de 
restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în 
temeiul prezentei legi”. 
 Termenul de 18 luni reglementat de art. 4 alin.(1) din Legea nr.9/1998 este un termen în care 
persoanele îndreptăţite la compensaţii pot formula cereri însoţite de acte doveditoare la comisia 
judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii, textul de lege fiind clar în acest sens. 
 A interpreta prevederile art. 4 alin.(1) din Legea nr.9/1998, în sensul că formularea cererii de 
acordare a compensaţiilor în termenul de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii are efect de 
repunere în termenul de acceptare a succesiunii, înseamnă a adăuga la lege, ceea ce nu este permis. 
 În consecinţă, a stabili dacă moştenitorii care au renunţat la moştenire mai beneficiază de 
termenul special de 18 luni de repunere în termenul de acceptare a succesiunii instituit de Legea 
nr.9/1998 nu reprezintă o chestiune de drept de care să depindă soluţionarea în fond a cauzei, astfel 
că cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie va fi respinsă pentru neîndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art.519 NCPC. 
 
 4. Din analiza hotărârii recurate în raport de criticile formulate, Curtea de Apel constată că 
recursul este fondat, pentru următoarele argumente: 
 Prin Decizia nr.1398/26.05.2014, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a 
validat Hotărârea nr.6366 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr.9/1998 la 
data de 08.09.2010, prin care s-a aprobat cererea nr.67/16.02.1998 şi s-a propus acordarea 
compensaţiilor băneşti numiţilor [...] (autorul reclamantului [...] ) şi [...], moştenitori ai defunctei 
[...]. 
 Potrivit actelor de stare civilă aflate la dosar, [...] şi soţia sa, [...] ( fostă [...] ), faţă de care s-
au aplicat prevederile Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 
1940, au avut doi copii: [...], tatăl reclamantului [...], şi [...] ( căsătorită [...] ). 
 Conform certificatului de moştenitor nr.1082/19.10.1976 eliberat de Notariatul de Stat, 
moştenirea defunctului [...], decedat la data de 15.03.1954 a fost culeasă de [...]– soţie 
supravieţuitoare şi [...] – fiu, iar moştenirea defunctei [...] (fostă [...]), decedată la data de 
12.01.1976, a fost culeasă integral de [...] – fiu, fiind străină de succesiune, prin renunţare expresă, 
[...] – fiică, conform declaraţiei autentificate nr.1074/1976. 
 Potrivit prevederilor art.696 şi art.697 C.civil din 1864 (aplicabil în cauza de faţă în raport de 
data deschiderii succesiunilor), renunţarea la succesiune este actul juridic unilateral, expres şi 
solemn, care desfiinţează cu efect retroactiv vocaţia succesorală a succesibilului, acesta devenind 
străin de succesiune, cu consecinţa de a nu beneficia de nici un drept succesoral. 
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 Întrucât renunţarea la moştenire este un act juridic indivizibil, succesibilul nu poate renunţa 
în parte la dreptul său succesoral pentru a accepta restul moştenirii. 
 Aşadar, numita [...], renunţând expres la succesiunea autorilor săi, a pierdut retroactiv 
calitatea de moştenitor, calitate cerută expres de Legea nr.9/1998 şi explicitată prin H.G. 
nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice. 
 Aspectele juridice arătate au fost avute în vedere şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– Secţiile Unite – în cadrul Deciziei nr.XI din 5 februarie 2007, dată în recursul în interesul legii, 
prin care s-a stabilit că beneficiază de dreptul de moştenire, în temeiul art.13 alin.(2) din Legea 
nr.18/1991, în sensul repunerii în termenul de acceptare a succesiunii, numai moştenitorii care nu au 
acceptat-o în termenul prevăzut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune. 
 Chiar dacă decizia menţionată are în vedere o altă situaţie juridică, dar care vizează tot o lege 
reparatorie, având în vedere principiul potrivit căruia „unde se aplica acelaşi raţionament, se aplica 
aceeaşi soluţie” (ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet ), apreciem, pentru identitate de 
raţiune, că renunţarea la succesiune înlătură posibilitatea succesibilului, care nu a mai devenit 
succesor, să beneficieze de prevederile Legii nr. 9/1998. 
 Interpretarea dată de instanţa de fond prevederilor art.4 din Legea nr.9/1998 este greşită, 
pentru argumentele arătate anterior, astfel că numita  [...] nu are calitate de moştenitor, potrivit legii 
civile, aspect care atrage nelegalitatea Deciziei nr. 1398/26.05.2014 emisă de A.N.R.P. 
 Apreciind că motivul de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC este întemeiat, în baza 
art.496 alin.(2) şi art.498 alin.(1) NCPC, Curtea de Apel va admite recursul, va casa în tot sentinţa 
civilă recurată şi, rejudecând, va admite acţiunea şi va anula Decizia nr.1398/26.05.2014. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 
23. Legea nr. 9/1998. Dreptul la despăgubiri și modalitatea de plată. Calitatea 

procesual pasivă a ANRP. Prematuritatea cererii. Termenul rezonabil pentru 
executarea obligațiilor. Actualizarea sumei datorate. 

 
                                                                                      Decizia civilă nr. 1075/CA/26.10.2015 

 
Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998: „în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului 

prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a 
Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile 
se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia 
centrală, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le 
actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care a fost 
publicat de către Institutul Naţional de Statistică înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior. 
Eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”. 

Prima tranşă se achită obligatoriu în primul an de la validare iar cea de a 2-a tranşă în anul 
următor – astfel, se prevede că doar tranşa a 2-a se actualizează, concluzia fiind aceea că tranşa I trebuie 
acordată în primul an, pentru că altfel legea ar fi prevăzut că tranşele se actualizează şi nu doar tranşa a II-
a; de asemenea, se prevede că eşalonarea nu poate depăşi doi ani consecutiv, concluzia fiind aceea că plata 
sumei reprezentând compensaţii trebuie achitată în primii doi ani de la validarea hotărârii comisiei judeţene. 

În ceea ce priveşte actualizarea sumei, există două situaţii diferite, cu temeiuri juridice diferite, 
respectiv: obligaţia de actualizare între data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi data emiterii ordinului de 
validare şi obligaţia de actualizare între data emiterii ordinului de validare şi data plăţii.  

Astfel, în cazul în care între data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi validare trece o perioadă 
lungă de timp, ANRP are obligaţia de a actualiza suma stabilită de comisia judeţeană,  iar această sumă 
trebuie cuprinsă în ordinul de validare. În acest sens s-a pronunţat ÎCCJ.  

Pentru perioada cuprinsă între data validării şi data plăţii efective, întrucât  recurenta nu a făcut 
plata în primul an de la validare, este obligată să actualizeze suma de la data validării şi până la data plăţii. 
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Art. 3 alin. 2 din Legea 164/2014 
                                                                                                         Art. 9 și 10 din Legea 164/2014 

Art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998 
Art. 38 alin. 5 şi 6 din HG nr. 753/1998 

 
 Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr.  8250/118/25.11.2014, 
reclamanta [...] a chemat în judecată pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, 
solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: 
 - obligarea la executarea obligaţiei asumate prin Hotărârea nr. 243/25.04.2001 emisă de 
Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr.9/1998  prin 
care s-au acordat despăgubiri băneşti  în sumă totală de 11.359,76 lei, reactualizată cu indicele de 
creştere a preţurilor de consum începând cu data de 25.04.2001 şi până la achitarea debitului, 
precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare se arată că prin Hotărârea nr 243/25.04.2001 s-a stabilit obligaţia de plată a sumei 
totale de 11.359,76 lei  cu titlu de compensaţii.  
 Pârâta a efectuat plata a numai 40 % din suma menţionată, respectiv 4543,90 lei, conform 
comunicării ANRP, rămânând un rest de plată pe care până la momentul formulării acţiunii nu l-au 
acordat.  
 În drept: art. 8 HG 1277/2007, art. 194 şi urm., art. 451 – 453 C. proc. Civ., art. 1516 C . civil.   
 În conformitate cu dispoziţiile art. 201 alin. 1 cu ref. la art. 205 C proc civ., pârâta a formulat 
întâmpinare, invocând pe cale de excepţie – lipsa calităţii procesual pasive,  dar şi aplicabilitatea 
dispoziţiilor Legii 164/2014. 
 Se arata că  în data de 15.12.2014 a fost publicată în M. Of. Legea 164/2014 privind unele 
măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii 
9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar, abordându-se o nouă procedură cu privire la soluţionarea dosarelor constituite în 
temeiul legilor din domeniul restituirii proprietăţilor, inclusiv o nouă procedură  de emitere a titlurilor 
de plată şi de plată a acestora, conf. art. 3 alin. 2, art. 11 alin 1  cu ref. la art. 9 lit. b, 10 alin 1 şi alin 6 
din acest act normativ.  
 Prin  urmare, apreciază că sub imperiul noii legislaţii, sarcina plătii revine exclusiv Ministerului 
Finanţelor Publice.  
 În ceea ce priveşte actualizarea sumei de 11.359, 76 lei cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum începând cu data de 25.04.2001 şi până la achitarea debitului, se arată că prin Ordinul 
1886/20.03.2006 a fost validată Hotărârea nr 243/25.04.2001 emisă de Şeful Cancelariei Primului 
Ministru – acordându-se compensaţiile băneşti.  
 Având în vedere că această creanţă este stabilită la data emiterii ordinului de validare, pentru 
actualizarea ei se aplică disp. art. 10 alin 4 din Legea 164/2014 potrivit căruia sumele datorate se 
actualizează de la data emiterii actului şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi, achitarea 
făcându-se în tranșe. De asemenea, actualizarea sumei se face prin decizie a Preşedintelui ANRP. 
 În temeiul art. 201 alin. 2 NCPC, reclamanta a formulat  răspuns la întâmpinare.  
 Prin Sentinţa civilă nr.333/CA/20.02.2015 Tribunalul Constanţa  a admis  în parte cererea, 
obligând pârâta către reclamanţi la plata sumei de 6.816,76 lei, reprezentând tranşa  a doua în cotă de 
60% din suma totală de 11.359,76 lei, stabilită prin Hotărârea nr. 243/25.04.2001 emisă de Comisia 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, validată prin 
Ordinul nr. 1886/20.03.2006, actualizată  în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din 
ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de Institutul Naţional de Statistică, faţă de luna 
decembrie a anului anterior, începând cu anul 2007 şi până la  momentul plăţii efective.  
 Prin aceeaşi hotărâre a dispus şi obligarea pârâtei către reclamanţi la plata sumei de 1.000 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 

Au fost avute în vedere următoarele: 
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Prin  Hotărârea nr. 243/25.04.2001 emisă de Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr 
9/1998 validată prin Ordinul 1886/20.03.2006 s-a dispus acordarea de compensaţii  băneşti în cuantum 
total de 11.359,76 lei în favoarea reclamantei şi a numitului [...] în calitate de moştenitori ai def. [...] 
pentru bunurile abandonate pe teritoriul statului Bulgar. 
 În ceea ce priveşte critica pârâtei referitoare la imposibilitatea actualizării sumelor  ca urmare a 
apariţiei Legii 164/2014 instanţa a reţinut inaplicabilitatea acestei legi raportat la art. 3 alin. 2 din acest 
act normativ şi aplicarea în speţă a legii 9/1998. 
 Astfel, potrivit art.8 alin.(2) din Legea nr.9/1998, republicată, art.38 alin.(5) lit.c) din Hotărârea 
Guvernului nr.753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, 
art.10 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 393/2006 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.290/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, plata despăgubirilor a fost eşalonată în două tranşe, pe parcursul a 2 ani 
consecutivi.  
 Sub aspectul solicitării reclamantei de reactualizare a sumei cu indicele de inflaţie, instanţa a 
reţinut ca reactualizarea acesteia se impune în mod automat ca urmare a depunerii solicitării de plata 
adresata ANRP- ului.  
 În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, 
instanţa apreciază ca întemeiată solicitarea, apreciind că nerespectarea obligaţiilor legale privind plata 
despăgubirilor în baza ordinelor de plată anterior emise  oricăror altor modificări legislative prin care se 
impuneau doar obligaţii pentru cele aflate în curs de soluţionare, nu poate reprezenta tot o culpă a 
beneficiarului acestor despăgubiri şi de care încearcă autorităţile răspunzătoare să se prevaleze.  
 Pe cale de consecinţă, în raport de dispoziţiile art. 453 alin. 1 cu ref. la art. 451 rap. la art. 452 c 
proc. civ., a obligat pârâta către reclamanţi şi la plata sumei de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată, reprezentând onorariu de avocat.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR (ANRP), criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 486, 488 pct. 8 NCPC, Legea nr. 
9/1998, HG nr. 753/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 164/2014 cu 
următoarea motivaţie: 
 Recurenta pârâtă ANRP consideră sentinţa recurată ca fiind nelegală în parte pentru 
următoarele considerente: 
 I. În ceea ce priveşte excepţia calităţii procesuale pasive a ANRP, face următoarele 
precizări: 
 În data de 15 decembrie 2014, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea 
nr.164/2014, privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a 
cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea 
de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării 
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative. 
 Prin Legea nr.164/2014 a fost reglementată o nouă procedură cu privire la soluţionarea 
dosarelor constituite în temeiul Legii nr.9/1998, precum şi de plată a despăgubirilor. 
 Astfel, conform art.3 alin (2) "Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor 
se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a 
efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi 
cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza 
Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 
290/2003, cu modificările şi completările ulterioare". 
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 Referitor la plata despăgubirilor stabilite în dosarele constituite în baza Legii nr.9/1998, 
învederează instanţei că, potrivit dispoziţiilor imperative ale art.10 alin.(1), plata se efectuează în 
tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. 
 Conform art.10 alin.(6) din lege, pentru fiecare tranşă anuală, A.N.R.P. emite un titlu de 
plată care se comunică, în cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finanţelor Publice şi 
persoanelor îndreptăţite în ceea ce priveşte plata sumelor stabilite prin titlurile de plată, conform 
art.11 alin. (1) aceasta se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 180 de zile 
de la data emiterii titlurilor. 
 Prin urmare, sub imperiul noii legislaţii aplicabile în speţă, sarcina plăţii revine în mod 
exclusiv Ministerului Finanţelor Publice, A.N.R.P. neavând obligaţii privind plata despăgubirilor. 
 Având în vedere aceste aspecte, solicită instanţei să constate faptul că, în prezent, A.N.R.P. 
nu mai are calitate procesuală pasivă în speţă, iar dosarul reclamanţilor se încadrează în dispoziţiile 
art.10 alin.(1), coroborat cu art.9 lit.b, acesta având o decizie emisă înainte de intrarea în vigoare a 
legii. 
 Având în vedere textele de lege menţionate, în anul 2015 devine exigibilă doar plata cotei 
stabilită prin Ordinul nr.1886/20.03.2006 emis de Cancelaria Primului Ministru, instituţie 
competentă la acea dată, astfel încât solicită să se constate că plata despăgubirilor stabilite prin 
Ordinul nr.1886/20.03.2006, emis de Cancelaria Primului Ministru, este prematură. 
 În mod eronat instanţa de fond a reţinut că Legea nr.164/2014 nu este aplicabilă şi hotărârilor 
pentru care s-a realizat o plată anterioară intrării în vigoare a legii şi pentru care plata tranşei a II - a 
se circumscrie dispoziţiilor art.38 din HG nr. 1277/2007. 
 Conform principiului de drept ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, prin 
interpretare nu se poate restrânge aplicaţia unui text care a fost formulat general - generalitatea 
formulării duce la generalitatea aplicării. 
 Prin interpretarea legii se înţelege o operaţiune logic-raţională de lămurire, de explicare a 
conţinutului şi sensului unei norme de drept civil în scopul unei juste aplicări a acesteia. 
Interpretarea apare ca o necesitate a dinamicii vieţii fiindcă, o normă de drept, oricât pare de 
perfectă, va fi depăşită ulterior, legiuitorului fiindu-i imposibil să prevadă la momentul elaborării 
toate situaţiile în care ea poate fi aplicată. Alteori, termenii utilizaţi sunt ambigui, iar sensul lor exact 
nu reiese din ceilalţi termeni folosiţi. Interpretarea se poate face sistematic, ţinându-se cont de alte 
dispoziţii cu care norma în cauză are legătură. 
 Consideră recurenta pârâtă că dispoziţiile Legii nr.164/2014, referitoare la plată sunt clare şi 
nu sunt susceptibile de interpretări. 
 Mai mult, în speţă nu se poate interpreta că plata parţială a despăgubirilor stabilite prin 
Hotărârea nr.243/25.04.2001 emisă de Comisia Judeţeană Constanţă pentru aplicarea Legii 
nr.9/1998 şi validată prin Ordinul nr.1886/20.03.2006, emis de Cancelaria Primului Ministru, ar 
exclude cererea reclamanţilor din categoria celor pentru care nu s-a efectuat plata întrucât, ca efect al 
abrogării prevederilor legale anterioare referitoare la plată, aceştia ar fi privaţi de dreptul la plata 
diferenţei. 
 II. În ceea ce priveşte actualizarea despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 
9/1998 apreciază recurenta pârâtă că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 alin.(4) din Legea 
nr.164/2014 potrivit cărora "Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătoreşti prevăzute la 
alin.(3) şi actelor administrative prevăzute la art.9 lit. a) şi b), se actualizează cu indicele de 
creştere a preţurilor de consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, 
respectiv al emiterii acestora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligaţii 
de plată, în tranşe, în condiţiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor". 
 III. În ceea ce priveşte hotărârea instanţei de fond cu privire la plata cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 1000 lei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că partea care a 
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câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată 
realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. 
 Există două raporturi conexe: raportul juridic civil dintre părţile contractului de asistenţă 
juridică (client/avocat) şi raportul juridic de drept procesual civil dintre părţi.  
 Art. 451 alin. (1) din Cod. proc. civ. reglementează posibilitatea diminuării cheltuielilor ori 
de câte ori judecătorul constată motivat că acestea sunt nepotrivit de mari, faţă de valoarea pricinii 
sau munca îndeplinită de avocat. 
 Cu toate acestea, raportul juridic dintre avocat şi clientul său nu este stânjenit în nici un fel, 
deoarece activitatea instanţei se limitează doar la reducerea corespunzătoare a cheltuielilor de 
judecată şi nu a onorariul propriu-zis. Contractul de asistenţă juridică se menţine în integralitate, 
clientul plătind avocatului onorariu convenit, însă cealaltă parte va fi obligată să plătească 
adversarului numai onorariul în cuantumul fixat de instanţă. 
 Este incontestabil faptul că o asemenea prerogativă a instanţei este cu atât mai necesară cu 
cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli, urmează a fi suportat de partea adversă, dacă a căzut 
în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil.  
 Ori, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de 
prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea 
judecătorească, prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil. 
 Pentru motivele arătate şi considerând că hotărârea pronunţată de prima instanţă este lipsită 
de temei legal, solicită admiterea recursului formulat, modificarea hotărârii recurate în sensul 
respingerii ca prematură, iar în subsidiar ca neîntemeiată. 
 Prin întâmpinare recurenta reclamantă [...] a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi 
obligarea recurentei pârâtă la plata cheltuielilor de judecată. 

Excepţia lipsei de obiect a acţiunii a fost analizată cu prioritate potrivit art. 248 alin. 1 
NCPC şi respinsă pentru următoarele considerente: 

Potrivit adresei nr. 17748/19.08.2015 emisă de recurentă, aceasta a făcut plata tranșei a II-a 
ce face obiectul prezentei acţiuni la data de 10.04.2014 prin OP [...] în cadrul dosarului de executare  
nr. 504/2013 constituit de BEJ [...], [...] şi [...]. 

Intimaţii reclamanţi nu confirmă această plată. 
Mai mult, potrivit celor precizate în adresă, plata s-ar fi făcut anterior formulării acţiunii 

(25.11.2014), caz în care reclamanţii nu ar mai fi avut interes în promovarea cererii. Nici pe 
parcursul judecăţii în fond şi nici în recurs,  reclamanţii nu au confirmat efectuarea plăţii. 

Se mai constată că înscrisul doveditor al plăţii ataşat adresei depusă de recurentă indică un 
dosar de executare fără alte informaţii suplimentare. 

 În cazul efectuării unei plăţi (nedovedită în prezenta cauză), recurenta are la dispoziţie 
prevederile legale în materie de executare. 

Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate şi având în vedere că 
sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, Curtea apreciază că în cauză 
sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile 
art.425 alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de 
casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins”, 
Curtea reţine următoarele: 

Calitatea procesuală pasivă şi prematuritatea cererii sunt în strânsă legătură cu fondul 
cauzei, respectiv cu aplicabilitatea în speţă a Legii nr. 164/2014, motiv pentru care vor fi analizate 
împreună. 

Prin Hotărârea  nr. 243/25.04.2001 emisă de Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr 
9/1998 Constanţa, validată prin Ordinul 1886/20.03.2006 emis de şeful cancelariei Primului 
Ministru, s-a dispus acordarea de  compensaţii băneşti reclamanţilor în cuantum total de 11.359,76 
lei. 
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În ceea ce priveşte plata acestei sume, ANRP a emis „Comunicarea” nr. 1886/22.03.2006 
potrivit cu care plata se va face în tranşe, prima tranşă de 40% din totalul compensaţiei, în sumă de 
4543,90, urmând a se efectua în anul emiterii Ordinului de validare iar restul sumei în anul următor. 

Plata primei tranşe s-a făcut în anul 2006, aşa cum rezultă din extrasul de cont pentru 
perioada 24.11.2006-31.12.2006 aflat la dosarul de fond. 

Potrivit art. 9 din Legea 164/2014: 
   Actul administrativ prin care se stabileşte dreptul la despăgubiri şi cuantumul acestora este, 
după caz: 
    a) hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
    b) ordinul emis de şeful Cancelariei Primului-ministru în temeiul Legii nr. 9/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv decizia de plată emisă de 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în temeiul Legii nr. 9/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei legi; 
    c) decizia de validare, emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor după 
intrarea în vigoare a prezentei legi, cu privire la hotărâri emise în temeiul Legii nr. 9/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de comisiile judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legiş 
    d) decizia de validare, emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, cu privire 
la hotărârile emise în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de comisiile judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, după intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art. 10 stabileşte modalitatea de plată a sumelor reprezentând despăgubiri, stabilite prin 
actele administrative mai sus enumerate, astfel: 

(1) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi 
b) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe 
o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. 

(2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) şi d) se 
efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă 
de 5 ani, începând cu anul următor emiterii deciziilor de validare. 

(3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile 
sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 
ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015. 

(4) Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătoreşti prevăzute la alin. (3) şi actelor 
administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b), se actualizează cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii 
acestora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligaţii de plată, în tranşe, în 
condiţiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor. 

(5) Sumele aferente actelor administrative prevăzute la art. 9 lit. c) se actualizează prin 
decizia de validare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, pentru perioada de la momentul 
emiterii hotărârilor până la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi constituie obligaţii de plată, în 
tranşe, în condiţiile prezentei legi. 

(6) Pentru fiecare tranşă anuală, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite 
un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică, în cel mult 5 zile de la emitere, 
Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite. 
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(7) Cuantumul unei tranşe anuale nu poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul în care suma ce 
trebuie plătită este mai mică decât 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tranşă. 

Potrivit art. 3 alin. 2 din legea 164/2014: 
„Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor 

soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, 
cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 290/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare”. 

Instanţa apreciază că o plată parţială echivalează cu „efectuarea plăţii”, astfel că situaţia 
în care se regăsesc reclamanţii este exclusă  din prevederile Legii nr. 164/2014, fiind supusă 
prevederilor legale de la data efectuării plăţii parţiale. 

În opinia recurentei, legea nu a făcut o distincţie între plata totală şi plata parţială, astfel că 
susţine că efectuarea unei plăţi parţiale echivalează cu neefectuarea plăţii. Această opinie nu poate fi 
primită atâta timp cât în speţă s-a stabilit deja o modalitate de plată şi s-a efectuat o plată parţială. 
Textul Legii nr. 164/2014 este clar în această privinţă  vorbind de „neefectuarea plăţii”, aceasta 
neputând să fie decât una totală. 

Este firesc să fie aşa atâta timp cât, aşa cum este cazul în speţă, recurenta pârâtă a decis plata 
despăgubirilor în două tranşe, respectiv în anul 2006 şi în anul 2007, potrivit prevederilor Legii nr. 
9/1998. Plata primei tranşe a fost făcută în anul 2006, însă plata celei de a doua tranşe nu s-a făcut 
nici în prezent. Astfel, din culpa recurentei, plata celei de a doua tranşe a fost amânată timp de circa 
8 ani. După 8 ani a intervenit o lege care stabileşte eşalonarea plăţii, lege de care se prevalează 
recurenta pentru a obţine o nouă amânare a plăţii. 

Faţă de cele mai sus expuse, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile prevederile Legii 
nr. 9/1998 în ceea ce priveşte plata, fiind înlăturată apărarea referitoare la lipsa calităţii procesuale 
pasive a ANRP care are fundament în prevederile legii 164/2014, precum şi prematuritatea cererii  
cu acelaşi temei juridic. 

Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998 : „în termen de 60 de zile de la împlinirea 
termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se 
acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de eşalonare a acordării 
compensaţiilor. În cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se 
acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în situaţia în care se achită în anul 
următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le actualizează în raport cu indicele de creştere a 
preţurilor de consum din ultima lună pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de 
Statistică înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior. Eşalonarea plăţilor nu poate 
depăşi 2 ani consecutivi”. 

În aplicarea acestui articol, art. 38 alin. 5 şi 6 din HG nr. 753/1998 (Norme metodologice de 
aplicare a legii) prevede : 

“Compensaţiile băneşti stabilite prin decizie de plată se achită beneficiarilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de stat, astfel: 
    a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăşeşte 50.000 lei. 
    b) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an şi 40% în 
anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei şi 100.000 lei. 
    c) eşalonat în două tranşe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an şi 60% 
în anul următor, dacă cuantumul compensaţiilor depăşeşte 100.001 lei. 

Din interpretarea celor 2 texte rezultă că prima tranşă se achită obligatoriu în primul an de la 
validare iar cea de a 2-a tranşă în anul următor – astfel, se prevede că doar tranşa a 2-a se 
actualizează, concluzia fiind aceea că tranşa I trebuie acordată în primul an, pentru că altfel legea ar 
fi prevăzut că tranşele se actualizează şi nu doar tranşa a II-a de asemenea, se prevede că eşalonarea 
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nu poate depăşi doi ani consecutiv, concluzia fiind  aceea că plata sumei reprezentând compensaţii 
trebuie achitată în primii doi ani de la validarea hotărârii comisiei judeţene. 

În speţă, ANRP a făcut plata primei tranşe de 40% din suma stabilită, astfel că, potrivit 
regulii că “eşalonarea plăţilor nu poate depăşi 2 ani consecutivi”, va fi obligată la plata tranşei a 
II-a de 60%, ca urmare a depăşirii termenului legal de plată. În plus, potrivit art. 8 alin. 2 teza I din 
legea nr. 9/1998 “în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în 
funcţie de volumul compensaţiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va 
stabili modalitatea de eşalonare a acordării compensaţiilor”. Pârâta nu a făcut dovada că datorită 
volumului compensaţiilor s-a amânat plata în alt an decât cel în care a fost emisă decizia şi în anul 
următor. 

În concluzie, pârâta este obligată să plătească reclamanţilor despăgubirile datorate, potrivit 
legii suma achitându-se în primii doi ani de la emiterea deciziei.  

Termenul rezonabil pentru executarea obligaţiilor se apreciază pentru fiecare caz în parte. În 
primul rând trebuie să avem în vedere obligaţiile asumate de stat, respectiv plata despăgubirilor în 
termenul cel mai scurt de la validare, tocmai având în vedere caracterul reparatoriu al legii.  

În speţă, cererea de acordare despăgubiri a fost formulată în anul 1998 şi a fost soluţionată 
abia în anul 2001 prin hotărârea Comisiei Judeţene Constanţa. Deşi legea prevede respectarea unor 
termene rezonabile pentru validare, această hotărâre a fost validată după circa 5 ani, respectiv la 
20.03.2006. Plata tranşei I a fost făcută în anul 2006 dar tranşa a II-a, care trebuia achitată în anul 
2007, nu a fost achitată nici în prezent (anul 2015). În consecinţă, nu mai putem vorbi în acest caz 
de un “termen rezonabil”, iar lipsa fondurilor nu poate fi un motiv pentru nerespectarea obligaţiilor 
asumate.  

În ceea ce priveşte actualizarea sumei, trebuie să avem în vedere  că există două situaţii 
diferite, cu temeiuri juridice diferite, respectiv: obligaţia de actualizare între data emiterii hotărârii 
comisiei judeţene şi data emiterii ordinului de validare şi obligaţia de actualizare între data emiterii 
ordinului de validare şi data plăţii.  

Astfel, în cazul în care între data emiterii hotărârii comisiei judeţene şi validare trece o 
perioadă lungă de timp, ANRP are obligaţia de a actualiza suma stabilită de comisia judeţeană,  iar 
această sumă trebuie cuprinsă în ordinul de validare. În acest sens s-a pronunţat ÎCCJ. În cazul în 
care suma validată nu este actualizată, reclamanţii puteau ataca ordinul de validare în condiţiile şi 
termenele prevăzute de lege. Cum nu au făcut acest lucru, cererea de actualizare a sumei pentru 
perioada 25.04.2001 - 20.03.2006 este nefondată iar suma validată a devenit certă, lichidă şi 
exigibilă de la data la care a expirat termenul de contestare a ordinului. 

Pentru perioada cuprinsă între data validării şi data plăţii efective, actualizarea se face în 
condiţiile textelor mai sus citate. Întrucât  recurenta nu a făcut plata în primul an de la validare, este 
obligată să actualizeze suma de la data validării şi până la data plăţii. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, prima instanţă a avut în vedere art. 453 alin. 1 
NCPC. 

Solicitarea de micşorare a onorariului apărătorului  la fondul cauzei pentru prima oară în 
recurs, nu poate fi cercetată prin intermediul  acestei căi extraordinare de atac. 

Şi Înalta Curte a statuat că aceste aspecte ţin de netemeinicie şi de apreciere a probelor 
administrate, neputând forma obiectul controlului de legalitate al instanţei de recurs - Decizia nr. 
731 din 5 martie 2015 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.   

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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24. Obligația de plată a contribuțiilor anuale pentru serviciile destinate 
protecției copilului aflat în dificultate. Finanţarea serviciilor sociale destinate 
protecţiei adulţilor cu handicap. 
 

Decizia civilă nr. 646/CA/20.05.2015 
 
          Obligaţia comunităţilor locale de a susţine activitatea de protecţie a copilului este reglementată de 
art.5 alin.3 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în forma în 
vigoare în perioada 2011 - 2013, care prevede că „În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale 
din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini 
părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la 
copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare 
nevoilor copilului.”, precum şi de art.118 alin.1 lit.a potrivit cu care „Prevenirea separării copilului de 
familia sa, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi 
se finanţează din următoarele surse: a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

În speţă, reclamanta nu a solicitat sume ce depăşesc standardul de cost prevăzut de lege, ci a 
solicitat obligarea comunităţii locale la plata contribuţiei proprii prevăzute de lege, calculată la un cuantum 
de 25% din standardul de cost anual.  
          Referitor la finanţarea centrelor publice de zi sau de tip rezidenţial în care sunt îngrijite şi protejate 
persoanele adulte cu handicap, acesta se face din bugetul propriu al consiliului judeţean pe teritoriul şi în 
subordinea căruia se află centrul, iar în situaţia în care persoana cu handicap provine de pe raza altei 
unităţi administrativ teritoriale, cheltuielile se decontează între autorităţile publice judeţene în condiţiile 
art.33 alin.2 şi 3 şi ale art.34 alin.4 din HG nr.268/2007. 
          Deci, obligaţia legală de a suporta cheltuielile aferente activităţii de protecţie a persoanelor adulte cu 
handicap, realizată în centrele publice, nu revine autorităţilor publice ale comunelor, oraşelor sau 
municipiilor, ci consiliilor judeţene, precum şi persoanelor internate în centre sau susţinătorilor acestora, în 
limitele contribuţiei lunare stabilite prin Ordinul 467/2009. 
 

         Art.5 alin.3 din Legea nr.272/2004 
Art.6 alin.1 lit. a din HG nr.23/2010  

OUG nr.58/2014 
Art.94 alin.1 din Legea nr.448/2006 

Art.33 alin.2 şi 3 şi art.34 alin.4 din HG nr.268/2007 
 

Prin cererea formulată la data de 23.01.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.548/118/2014, astfel cum a fost precizată, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Constanţa a obligarea pârâţilor Consiliul Local al comunei [...], jud. Constanţa 
şi Comuna [...], prin Primar, la plata sumei de 340.267,48 lei, aferentă perioadei ianuarie 2010 – 
septembrie 2013, reprezentând contribuţia la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor protejaţi în 
sistem rezidenţial, de asistenţă maternală, persoanelor majore care beneficiază de protecţie conform 
art.51 din Legea nr.272/2004, modificată prin Legea nr.257/2013, precum şi întreţinerea persoanelor 
adulte protejate în centre specializate aflate în subordinea reclamantei, pentru beneficiarii proveniţi 
de pe raza unităţii administrativ-teritoriale a pârâtului; cu cheltuieli de judecată. 
          Prin Sentinţa civilă nr.139/27.01.2015 Tribunalul Constanţa a admis excepţia prescrierii 
dreptului material la acţiune pentru pretenţiile aferente anului 2010 şi a respins acţiunea, 
pentru celelalte pretenţii, ca nefondată. 
          Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind 
nelegală, invocând dispoziţiile art.20 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 şi art. 
483 şi urm. NCPC. 
          Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
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lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate 
şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 
  În motivarea recursului, reclamanta a arătat că soluţia instanţei de fond cu privire la 
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune este nelegală, fiind pronunţată cu încălcarea 
normelor de drept material. 

 Susţine recurenta că instanţa de fond nu indică motivul pentru care stabileşte că data la 
care a început să curgă termenul de prescripţie pentru pretenţiile aferente anului 2010 este 
01.01.2011, astfel încât să justifice modul în care a aplicat norma de drept reţinută ca fiind 
incidentă în speţă (Decretul nr.167/1958), în condiţiile în care la această dată (01.01.2011) nu era 
stabilită şi comunicată pârâţilor valoarea contribuţiei datorate pentru anul 2010, aşa cum rezultă 
cu claritate din probele administrate în cauză. 

Astfel, prin adresa sa din 08.02.2011 (depusă la dosarul fondului), reclamanta DGASPC 
Constanţa a comunicat pârâţilor, în vederea includerii în buget, valoarea contribuţiei datorate la 
data de 31.12.2010. Similar, pentru anul 2011, valoarea datorată de către pârâţi a contribuţiei a 
fost comunicată prin adresa D31103/22.05.2012 (depusă la dosarul fondului). 

De altfel, nici reclamanta şi nici pârâţii nu aveau cum să cunoască în mod anticipat 
valoarea exactă a contribuţiei anuale datorate, având în vedere modul legal de calcul, respectiv 
prin aplicarea procentului de 25% asupra costurilor anuale expres reglementate prin HG 
nr.23/2010, costuri stabilite de actul normativ pentru fiecare categorie de beneficiar al serviciilor 
sociale, pe tipuri de servicii sociale. 

Astfel, după finalizarea anului 2010 au fost cunoscute informaţiile necesare cu privire la (i) 
numărul beneficiarilor serviciilor sociale proveniţi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi (ii) 
tipul serviciilor sociale acordate, fiind determinată valoarea exactă a contribuţiei datorate de pârâţi 
pentru anul 2010 şi comunicată pârâţilor la data de 08.02.2011 în vederea includerii în buget, 
conform obligaţiei asumate prin art.4 din Convenţia de colaborare înregistrată la Primăria [...] sub 
nr.205/01.02.2011. 

În aceste condiţii, consideră că termenul de prescripţie nu poate începe să curgă la data de 
01.01.2011, anterior stabilirii şi comunicării valorii sumelor datorate. 

Arată că şi raportările legale realizate de către DGASPC către Ministerul Muncii privind 
beneficiarii serviciilor sociale/costuri/tipuri de servicii se realizează conform legii, pentru identitate 
de raţiune, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior; art.5 alin.2 din HG 
nr.23/2010 prevede că "Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 
aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi 
autorităţilor administraţiei publice centrale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, 
costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării." 

Mai susţine recurenta că, raportat la natura juridică a pretenţiilor şi a obligaţiilor legale ale 
pârâţilor, faţă de data comunicării valorii contribuţiei de către reclamantă, pârâţii aveau obligaţia 
includerii în bugetul anului 2011 a contribuţiei datorate pentru anul 2010, astfel încât termenul de 
prescripţie a început să curgă de la data de 01.01.2012, având în vedere finalizarea exerciţiului 
bugetar al anului 2011 la 31.12.2011, în acest sens, solicitând a se avea în vedere definiţia anului  
bugetar dată de art.2 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, respectiv "anul financiar 
pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi 
se încheie la data de 31 decembrie" şi  definiţia rectificării bugetare locale, respectiv "operaţiunea 
prin care se modifică, în cursul exerciţiului  bugetar, bugetele prevăzute la art.1 alin.2, cu 
obligativitatea menţinerii echilibrului bugetar". În  egală măsură, se arată, trebuie avută în vedere 
obligativitatea includerii în bugetul local al cheltuielilor privind asistenţa socială, aceste cheltuieli 
constituind parte a secţiunii de funcţionare a bugetelor locale, care reprezintă partea de bază, 
obligatorie, a bugetelor conform Legii nr.273/2006. 
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În concluzie, consideră că la data introducerii acţiunii termenul de prescripţie - început să 
curgă la 01.01.2012 pentru pretenţiile aferente anului 2010, cuantificate şi  comunicate în anul 
2011- nu s-a împlinit. 

În ceea ce priveşte norma de drept aplicabilă (Decretul nr.167/1958), solicită a se avea în 
vedere că Tribunalul Constanţa a reţinut într-un litigiu similar (cerere de chemare în judecată 
identică, formulată de DGASPC Constanţa împotriva C.L. [...] şi Comunei [...] - dosar 
nr.1081/118/2014) că litigiul nu este unul civil, astfel încât nu este supus nici dispoziţiilor privind 
prescripţia extinctivă, astfel cum era reglementată prin Decretul nr.167/1958 (anexat  încheierea 
din 19.12.2014 pronunţată în dosar nr.1081/118/2014). 

De asemenea, în alte speţe similare (cereri de chemare în judecată identice, formulate de 
DGASPC Constanţa împotriva CL 23 August şi Comunei 23 August - dosar nr. 555/118/2014, 
respectiv împotriva Municipiului Medgidia şi  CL Medgidia - dosar nr. 1068/118/2014) chiar şi  în 
măsura în care Tribunalul Constanţa a reţinut aplicabilitatea Decretului nr.167/1958, s-a constatat 
incidenţa art.16, apreciindu-se că adresele transmise de reclamantă prin care a fost comunicată 
valoarea contribuţiei datorate au întrerupt cursul prescripţiei (anexat hotărârile judecătoreşti). 

Concluzionând pe motivul de recurs ce vizează modul de soluţionare a excepţiei prescripţiei, 
în ceea ce priveşte fondul cauzei, judecătorul fondului reţine existenţa obligaţiei pârâţilor de a 
contribui la acoperirea cheltuielilor realizate de către reclamantă pentru serviciile sociale obiect al 
cererii introductive, pentru beneficiarii proveniţi de pe raza com. [...]. 

Cu toate acestea, normele legale reţinute sunt aplicate în mod greşit cu privire la : 
(i)obligaţia legală de finanţare a serviciilor sociale de la bugetul comunelor inclusiv în situaţia 
stabilirii costurilor serviciilor sociale la nivelul standardelor de cost reglementate prin HG nr. 
23/2010, precum în speţă şi nu doar în cazurile în care costurile necesare depăşesc nivelul prevăzut 
de standardul de cost, aşa cum reţine judecătorul fondului în mod greşit prin hotărârea atacată, şi 
(ii) contribuţia comunităţilor locale la finanţarea acestor servicii în cuantum de 25% reglementată 
pentru perioada în litigiu de HG nr.457/2000. 

În acest context, apreciază că se impune a sublinia soluţia aceluiaşi judecător într-o speţă 
identică (cerere de chemare în judecată cu acelaşi obiect formulată împotriva CL Agigea şi  
Comunei Agigea) soluţionată în sensul admiterii acţiunii prin sentinţa civilă nr.2977/19.12.2014 în 
dosarul nr.553/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.  

În opinia recurentei, judecătorul fondului interpretează greşit dispoziţiile HG nr. 23/2010, 
reţinând că pârâţii aveau obligaţia de finanţare doar în temeiul art.3 din actul normativ, în cazul în 
care costurile ar fi depăşit nivelul prevăzut de standardele de cost - raţionament ce denotă o 
aplicare greşită a textelor actului normativ, inexplicabil de altfel în condiţiile în care judecătorul 
reţine incidenţa în speţă a dispoziţiilor art.6 alin.2 din HG nr.23/2010, pe care le şi citează în 
cuprinsul hotărârii. 

Solicită a observa că niciunul dintre textele actului normativ nu pot conduce la o asemenea 
concluzie, obligaţia de finanţare a serviciilor sociale obiect al cererii introductive de la bugetele 
locale, în situaţia în care costurile sunt la nivelul standardelor de cost, fiind expres reglementată de 
dispoziţiile art.6 din HG nr.23/2010. 

Arată că dispoziţiile art.3 din HG nr.23/2010 reglementează o situaţie inaplicabilă speţei, în 
care costurile necesare serviciilor sociale depăşesc nivelul standard reglementat în anexele actului 
normativ. 

De asemenea, susţine recurenta, instanţa de fond reţine fără temei legal că dispoziţiile HG 
nr.457/2000 au fost abrogate implicit prin Legea nr.272/2004, începând cu data de 01.01.2005, în 
condiţiile în care nu ne aflăm în prezenţa unui eveniment legislativ implicit, aşa cum reţine instanţa 
de fond, un asemenea eveniment nefiind recunoscut în cazul actelor normative speciale (caracterul 
special al unei reglementări este dat de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de 
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situaţii şi de specificul soluţiilor legislative pe care le instituie, precum reglementarea ce face 
obiectul HG nr.457/2000). 

 În acest sens, invocă disp. art.67 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă privind elaborarea actelor normative, susţinând, totodată, că HG nr.457/2000 nu este 
menţionată expres în cuprinsul art.142 din Legea nr.272/2004.  

Menţionează recurenta că, deşi în alin. (3) al art.142 se prevede că se abrogă şi orice alte 
dispoziţii contrare, prin HG nr.457/2000 au fost aprobate normele metodologice de stabilire a 
nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în 
dificultate, dispoziţii care se regăsesc şi la art.118 alin.1 din Legea nr 272/2004, nefiind deci 
contrare. 

Astfel, actul normativ cuprinde reglementări cu privire la finanţarea activităţii de protecţie 
pentru mai multe categorii de beneficiari, respectiv copilul aflat în dificultate, din centrele de 
plasament sau încredinţat unei familii sau persoane, copilul cu handicap, copilul care rămâne în 
centrele de plasament ori la familia sau persoana căreia i-a fost încredinţat sau dat în plasament şi 
după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile, dar fără a depăşi vârsta 
de 26 de ani, esenţial fiind că Legea nr.272/2004 a menţinut toate aceste categorii de beneficiari de 
asistenţă socială, cât şi obligaţia de finanţare a comunităţilor locale; astfel, soluţia juridică 
reglementată de dispoziţiile art.19 din OUG nr.26/1997 nu a fost modificată, din contră, fiind 
preluată cu acelaşi conţinut de dispoziţiile Legii nr.272/2004. 

Apreciază recurenta că, în speţă, este aplicabil un cadru de reglementare special, care 
instituie obligaţii exprese de finanţare a serviciilor sociale de la bugetele comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, indiferent dacă costul acestor servicii este stabilit la nivelul costurilor standard sau 
dacă depăşesc aceste costuri reglementate (ipoteză care nu face obiectul cauzei), în cuantum de 25 
% pentru perioada 2010 - septembrie 2013 ce face obiectul cauzei. 
 Intimaţii pârâţi Consiliul Local al Comunei [...] şi Comuna [...] prin Primar au depus 
întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat deoarece debitul invocat nu are caracter 
cert, lichid şi exigibil, iar stabilirea unei cote de contribuţie din plafonul standard prevăzut de  HG 
nr.23/2010 nu are niciun fundament legal. 
  Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, Curtea constată că recursul 
este fondat în parte. 
          Recurenta a invocat ca temei de casare disp. art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă, 
respectiv „când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 
material”, criticând soluţia primei instanţe sub aspectul modului de soluţionare a excepţiei 
prescripţiei, precum şi cu privire la respingerea acţiunii pe fond. 

În ceea ce priveşte excepţia prescrierii dreptului la acţiune pentru perioada anului 2010, 
Curtea constată că soluţia este corectă. 

În lipsa unor dispoziţii speciale şi derogatorii, termenul de prescripţie aplicabil în cauză este 
cel general, reglementat de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 şi începe să curgă, conform art.7 
alin.1 din acelaşi act normativ, de la data la care s-a născut dreptul la acţiune, respectiv de la data 
când reclamanta putea să pretindă plata de la autoritatea publică locală. 

Ori, potrivit modului de acordare a finanţării stabilit de art.5 din HG nr. 457/2000 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la 
finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a 
persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din OUG nr.26/1997, dispoziţii 
legale pe care reclamanta îşi întemeiază acţiunea, autorităţile administraţiei publice locale erau 
ţinute să vireze contribuţia lunară, care reprezenta 1/12 din contribuţia anuală, până la data de 10 a 
fiecărei luni, serviciului public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului 
judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti. 
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Prin urmare, chiar dacă art.4 din actul normativ menţionat vorbeşte de nivelul contribuţiei 
anuale a comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului, plata contribuţiei 
trebuia să se facă lunar, situaţie în care termenul de prescripţie curge pentru fiecare sumă datorată 
lunar, conform art.12 din Decretul nr.167/1958, care prevede că „În cazul când un debitor este 
obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge 
printr-o prescripţie deosebită.” 

Ori, având în vedere data formulării acţiunii – 23.01.2014 - , în mod corect prima instanţă a 
reţinut că pentru anul 2010 acţiunea este prescrisă, această perioadă neîncadrându-se în termenul 
general de prescripţie de 3 ani, calculat anterior introducerii acţiunii. 

În raport de cele arătate, Curtea apreciază lipsite de relevanţă aserţiunile recurentei privind 
raportările anuale pe care este obligată să le facă ministerului de resort, precum şi cu privire la 
modul de stabilire a exerciţiului financiar anual. În egală măsură, susţinerile referitoare la 
întreruperea termenului de prescripţie prin comunicarea sumelor de plată către pârâţi sunt lipsite de 
orice fundament juridic. 

Pe fondul cauzei, Curtea constată că, într-adevăr, soluţia primei instanţe încalcă normele de 
drept material incidente în cauză în ceea ce priveşte obligaţia de plată a contribuţiilor anuale pentru 
serviciile destinate protecţiei copilului aflat în dificultate. 
          Astfel, obligaţia comunităţilor locale de a susţine activitatea de protecţie a copilului este 
reglementată de art.5 alin.3 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, în forma în vigoare în perioada 2011 - 2013, care prevede că „În subsidiar, 
responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al 
copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest 
scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.”, precum şi 
de art.118 alin.1 lit.a potrivit cu care „Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi 
protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează 
din următoarele surse: a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

De asemenea, conform art.1 alin.2 din HG nr.457/2000, aplicabil în perioada de referinţă, 
„Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au obligaţia să prevadă cu prioritate în 
bugetele proprii sumele necesare în vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului şi a 
persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din ordonanţă (dispoziţii abrogate 
prin Legea nr.272/2004, dar preluate în art.51 alin.2 din Legea nr.272/2004).  

În ceea ce priveşte nivelul contribuţiei anuale a comunităţilor locale la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului aflat în dificultate, a copilului cu handicap, precum şi a persoanei majore de 
până la 26 de ani care se află în continuarea studiilor, acesta este stabilit prin art.4 alin.2 din HG 
nr.457/2000, care prevede că nu poate fi mai mic de 25% din costul anual pentru fiecare copil 
protejat sau persoană majoră. 

Având în vedere că, odată cu intrarea în vigoare a HG nr.23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, a devenit inaplicabil art.3 din HG nr.457/2000, în 
temeiul căruia consiliul judeţean avea obligaţia de a stabili prin hotărâre, la începutul fiecărui an, 
costul anual pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficia de protecţie în condiţiile 
art.118 din Legea nr.272/2004, Curtea constată că Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa 
nr.120/03.04.2008 nu are eficienţă juridică în prezenta cauză, fiind emisă pentru anul 2008 în 
vederea stabilirii standardelor de cost anuale pentru persoanele aflate sub protecţie socială, în 
considerarea dispoziţiilor legale aplicabile la acel moment. 

Prin urmare, pentru perioada în discuţie, standardele de cost reprezentând costul minim 
aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor 
minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, în funcţie de care se stabileşte nivelul 
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contribuţiei comunităţilor locale sunt cele prevăzute de art.6 alin.1 lit. a din HG nr.23/2010 cu 
referire la anexa 1 din hotărâre. 

Referitor la aplicabilitatea HG nr.457/2000, Curtea apreciază că argumentele expuse de 
instanţa de fond cu privire la abrogarea implicită a acestui act normativ sunt neîntemeiate. 
          Astfel cum rezultă din preambulul HG nr.457/2000, hotărârea a fost dată în aplicarea art.24 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, iar nu a art.19 
din OUG nr.26/1997, cum s-a reţinut în cauză. Trimiterea la dispoziţiile art.19 din OUG nr.26/1997, 
făcută chiar în denumirea HG nr.457/2000, se referă la faptul că intră sub incidenţa acestei 
reglementări şi situaţia copilului care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi care îşi continuă 
studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 
         Ori, chiar dacă aceste dispoziţii au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a Legii 
nr.272/2004, protecţia copilului major aflat în continuarea studiilor a fost reglementată şi în legea 
nouă,  respectiv la art.51 alin.2 care prevede că „La cererea tânărului, exprimată după dobândirea 
capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, protecţia 
specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta 
de 26 de ani.” 
          Prin urmare, se constată că, iniţial, obligaţia de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie 
a copilului aflat în dificultate a fost prevăzută în art.23 lit.a din OUG nr.192/1999 care stabilea că 
„Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care îngrijesc şi asigură protecţia drepturilor copilului 
se finanţează din: 
    a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din al căror 
teritoriu provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de 
protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997, republicată; 
criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agenţie şi 
aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia;” 
           În sensul celor menţionate, prin art.24 alin.1 din acelaşi act normativ s-a stabilit că „Nivelul 
contribuţiilor prevăzute la art. 23 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre 
a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 
          În baza acestor dispoziţii a fost emisă HG nr.457/2000 prin care au fost aprobate Normele 
metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de 
protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care 
beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din OUG nr.26/1997. 
          OUG nr.192/1999 a fost abrogată ulterior, prin OUG nr.12/2001, care a preluat aceleaşi 
dispoziţii în art.17 şi art.18.  
           Astfel, în conformitate cu art.17, „Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care asigură 
protecţia copilului se finanţează din următoarele surse: 
    a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu 
handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 
19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, 
republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul sau persoana 
majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, cu avizul Ministerului 
Administraţiei Publice;”, iar la art.18 s-a stabilit că „(1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art.17 lit. 
a) se stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
    (2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate prioritare. 
Consiliile locale sau judeţene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuţia lor la 
acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperită. 
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    (3) Sumele corespunzătoare contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul 
propriu al acestora şi se transferă direct serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din 
subordinea consiliilor judeţene.” 
          Faţă de succesiunea în timp a acestor norme, Curtea constată că obligaţia autorităţilor publice 
locale de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie a copilului subzistă în perioada 2011 - 2013, 
iar nivelul contribuţiei este cel aprobat prin metodologie de către guvern, respectiv prin HG 
nr.457/2000. 
         Mai mult, Curtea reţine că abrogarea unui act normativ nu se poate face decât în condiţiile 
impuse de art.64 şi 67 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, condiţii ce nu sunt îndeplinite în cauză. 
         Abrogarea implicită (art.67 alin.1) intervine atunci când, în cazuri deosebite, în care la 
elaborarea şi adoptarea unei reglementări nu a fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, 
se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării ori abrogării lor implicite, 
însă o atare situaţie nu se identifică în speţă. 
         De asemenea, art.64 alin.4 prevede că „Dacă o normă de nivel inferior, cu acelaşi obiect, nu a 
fost abrogată expres de actul normativ de nivel superior, această obligaţie îi revine autorităţii care a 
emis prima actul.”, situaţie care, la fel, nu se regăseşte în cauză. 

Curtea consideră că abia la momentul adoptării OUG nr.58/2014, care modifică OUG 
nr.103/2013, respectiv începând cu luna octombrie a anului 2014, se poate vorbi de o modificare 
implicită a normelor mai sus-citate, dat fiind că se stabileşte în mod expres o contribuţie diferită a 
comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului, respectiv de doar 10%. 

În egală măsură, Curtea constată că temeiul legal al acţiunii nu include disp. art.3 din HG 
nr.23/2010, reţinute în motivare de către prima instanţă, potrivit cu care  „În situaţia în care, 
datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu 
social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul 
de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile 
locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, 
alocă sumele necesare din veniturile proprii.”  

În speţă, reclamanta nu a solicitat sume ce depăşesc standardul de cost prevăzut de lege, ci a 
solicitat obligarea comunităţii locale la plata contribuţiei proprii prevăzute de lege, calculată la un 
cuantum de 25% din standardul de cost anual.  

Cât priveşte finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei adulţilor cu handicap, 
Curtea constată că cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata unei cote de 25% din 
costul anual stabilit pentru persoanele adulte cu handicap este lipsită de temei legal. 
          Astfel, potrivit art.94 alin.1 din Legea nr.448/2006, „Protecţia persoanelor cu handicap se 
finanţează din următoarele surse: 
    a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor; (n.n. pentru serviciile sociale organizate şi 
administrate de comunităţile locale)  
    b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
    c) bugetul de stat; 
    d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale 
în centre;” 
          De asemenea, art.54 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, „(1) Persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un 
centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa. 
    (2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea. 
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    (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile 
prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă 
unitate administrativ-teritorială. 
    (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului 
mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este 
îngrijită şi protejată.” 
          Din economia dispoziţiilor legale citate rezultă că finanţarea centrelor publice de zi sau de tip 
rezidenţial în care sunt îngrijite şi protejate persoanele adulte cu handicap se face din bugetul 
propriu al consiliului judeţean pe teritoriul şi în subordinea căruia se află centrul, iar în situaţia în 
care persoana cu handicap provine de pe raza altei unităţi administrativ teritoriale, cheltuielile se 
decontează între autorităţile publice judeţene în condiţiile art.33 alin.2 şi 3 şi ale art.34 alin.4 din HG 
nr.268/2007. 
          Mai mult, alin.3 al art.33 din HG nr.268/2007 prevede că „Decontarea cheltuielilor se face 
lunar pentru luna anterioară. Se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoana cu handicap.”, nivelul contribuţiei lunare de 
întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora fiind stabilit 
prin Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.467/2009. 
          Prin urmare, instanţa de recurs constată că obligaţia legală de a suporta cheltuielile aferente 
activităţii de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, realizată în centrele publice nu revine 
autorităţilor publice ale comunelor, oraşelor sau municipiilor, ci consiliilor judeţene, precum şi 
persoanelor internate în centre sau susţinătorilor acestora, în limitele contribuţiei lunare stabilite prin 
Ordinul 467/2009. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenţi sunt fondate în parte, 
urmează a admite recursul în baza art.496 alin.1 şi 498 alin.2 Cod procedură civilă şi a casa în parte 
sentinţa civilă nr.139/27.01.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa;  rejudecând cauza, urmează a 
admite în parte acţiunea şi a obliga pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 203.216,71 lei 
reprezentând contribuţie la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor protejaţi în sistem rezidenţial, 
de asistenţă maternală, a persoanelor majore care  beneficiază de protecţie în temeiul art.51 din 
Legea nr.272/2004 pentru perioada 2011 - septembrie 2013. 
          Se vor menţine dispoziţiile privind admiterea excepţiei prescrierii dreptului material la acţiune 
pentru pretenţiile aferente anului 2010, precum şi cele referitoare la respingerea ca nefondată a 
cererii pentru pretenţiile reprezentând contribuţie la finanţarea activităţii de întreţinere a persoanelor 
adulte protejate  în centrele specializate aflate în subordinea reclamantei. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

25. Ordonanţă preşedinţială. Obligarea pârâtei la eliberarea în vederea 
distrugerii mărfurilor după întoarcerea acestora pe teritoriul României şi 
supravegherea procedurii. Statut de marfă comunitară.  

 
Decizia civilă nr. 401/CA/30.03.2015 

 
 În ceea ce priveşte faptul că marfa şi-a pierdut statutul de marfă comunitară, aşa cum rezultă din 
prevederile art.4 pct.8 teza a II-a din Reg. CEE nr. 2913/1992 („mărfuri necomunitare” reprezintă alte 
mărfuri decât cele menţionate la pct.7; fără a aduce atingere articolelor 163 şi 164, mărfurile comunitare îşi 
pierd acest statut atunci când sunt scoase de pe teritoriul vamal al comunităţii) prima instanţă în mod legal a 
făcut trimitere la art.182 din Regulament: „(1) Mărfurile necomunitare pot fi: - reexportate de pe teritoriul 
vamal al Comunităţii; - distruse; (3) Cu excepţia situaţiilor determinate în conformitate cu procedura 
comitetului, distrugerea trebuie să facă obiectul unei notificări prealabile a autorităţilor vamale.” 
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Art.4 pct.8 teza a II-a, art.182  din Regulamentul CEE nr. 2913/1992 
Art.9 din Regulamentul UE nr. 136/2004  

 
Prin sentinţa civilă nr.71/CA/15.01.2015, Tribunalul Constanţa a admis cererea 

formulată de reclamanta [...] S.R.L., în contradictoriu cu pârâta DGRFP GALAŢI – AJFP 
CONSTANŢA şi a obligat pârâta la eliberarea în vederea distrugerii a mărfurilor din containerul 
[...], reprezentând 425 baloţi de fân uscat precum şi la supravegherea acestei proceduri. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGRFP Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, solicitând admiterea recursului şi casarea hotărârii 
atacată în sensul respingerii acţiunii formulată de reclamantă, ca nefondată. 

În motivare se arată că instanţa de fond a avut în vedere numai susţinerile părţii adverse, S.C. 
[...] S.R.L, ignorând ansamblul probator administrat în cauză, procedând astfel la aplicarea greşită a 
normelor de drept material incidente - art. 488 alin. 1 pct.8 din Codul de pr. civ). 
 Sigiliul aplicat la biroul vamal de export Iaşi (nr. [...]) la containerul [...] nu este acelaşi cu 
sigiliul aplicat aceluiaşi container la expedierea din Emiratele Arabe Unite, neexistând certitudinea 
identităţii între mărfurile exportate din România cu cele expediate din Emiratele Arabe Unite în 
vederea returnării către România. 

In raport de situaţia de fapt, precum şi de cererea petentei cu privire la obligarea autorităţii 
vamale la eliberarea mărfurilor din containerul [...] in vederea distrugerii, arată că, ţinând cont că 
mărfurile în cauză (cu statut de marfă comunitară) au fost scoase de pe teritoriul vamal al României, 
acestea şi-au pierdut statutul de marfă comunitară, aşa cum rezultă din prevederile art. 4 pct.8 teza a 
II-a din REG.CEE.2913/1992 (articolele 163 si 164, nefiind aplicabile, întrucât se refera la tranzit). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 37 din REG. CEE. 2913/1992, mărfurile în cauză sunt sub 
supraveghere vamală până la acordarea unei destinaţii vamale din cele prevăzute de acest articol.  

Cu toate acestea, legislaţia fitosanitară prevede că la introducerea pe teritoriul vamal 
comunitar de mărfuri vegetale, de felul celor în cauză, să fie supusă condiţiilor prevăzute de 
REG.UE. 136/2004, potrivit căruia (art.9) statele membre supun produsele vegetale enumerate in 
anexa IV (fân, paie) controalelor documentelor şi, după caz, a analizelor de laborator. 

De asemenea, potrivit art. 1 din Directiva 97/78/CE „Controalele veterinare efectuate asupra 
produselor provenite din ţări terţe şi introduse într-unui dintre teritoriile enumerate în Anexa I sunt 
efectuate de statele membre în conformitate cu prezenta directivă.”. 

Ori, atât timp cât persoana interesată nu a prezentat autorităţii vamale autorizaţia organelor 
competente fitosanitare, petentei nu i s-a permis efectuarea acestei operaţiuni. 

Mai mult, în ceea ce priveşte legislaţia de mediu, se prevede că (art.32 alin.1 din OUG. 
195/2005) introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării 
acestora, este interzisă. 

În situaţia în care persoana interesată nu a făcut dovada că deţine aprobarea organelor 
competente cu controlul produselor fitosanitare, respectiv ale autorităţii de mediu, pentru distrugerea 
mărfurilor în cauză, în mod corect nu i s-a acordat aprobarea de către autoritatea vamală pentru 
efectuarea acestei operaţiuni. 
 Mai arată că nu se poate afirma faptul că nu s-a răspuns solicitării înregistrată la sediul 
Biroul Vamal Constanţa Sud cu nr. 10926/07.08.2014, întrucât aceasta este îndreptată către Unitatea 
Fitosanitară Constanţa Sud Agigea şi nu către Biroul Vamal Constanţa Sud. 

Pe de altă parte, aşa cum rezultă din adresa S.C. [...] S.R.L. cu nr. 317/13.10.2014 s-a 
solicitat transferarea mărfii în depozitul acestei societăţi, vama asistând la această procedură, 
lucrătorul vamal aplicând ştampila.  

Această procedură a fost urmată având în vedere cererea reclamantei de transfer a mărfii în 
zona liberă, înregistrată la Biroul Vamal Constanţa Sud cu nr. 10175/24.07.2014, astfel că nu se 
poate afirma existenţa unui refuz din partea autorităţii vamale. 
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 Recursul este nefondat din următoarele considerente: 
 Iniţial, instanţa de fond a fost sesizată de către reclamanta [...] S.R.L., în contradictoriu cu 
DGFP Galaţi - AJFP Constanţa, solicitând ca, pe calea ordonanţei preşedinţiale, să se dispună 
obligarea pârâtei la eliberarea  în vederea distrugerii a mărfurilor din containerul [...], reprezentând 
425 baloţi de fân uscat precum şi la supravegherea acestei proceduri. 
 În baza comenzii de transport maritim seria FN/24.03.2014 primită de la societatea [...] SRL 
privind transportul pe ruta Iaşi – Jabel Ali a 425 baloţi fân uscat, reclamanta, în calitate de casă de 
expediţii, a efectuat transportul, dar la destinaţie marfa a fost respinsă de autorităţile saudite, fiind 
afectaţi de mucegai. 
 Cum distrugerea mărfii era interzisă conform legislaţiei Emiratelor Arabe Unite, singura 
soluţie era returnarea mărfii în România. În prealabil, societatea [...] SRL, în calitate de titular al 
comenzii de transport, a fost înştiinţată, însă nu a lăsat nici un răspuns. 
 La data de 19.06.2014, containerul a ajuns în ţară, la punctul vamal Constanţa Sud – Agigea, 
reclamanta adresându-se organelor competente. 
 Ulterior, reclamanta, în conf. cu disp.art.1000 Codul de procedură civilă, şi-a transformat 
acţiunea într-o cerere de drept comun întemeiată pe disp.art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004. 
 Conform înscrisurilor existente la dosar, containerul [...] a fost desigilat la depozitul [...] SRL 
Constanţa Sud Agigea, fiind descărcat în magazia acestuia. Potrivit certificatului de inspecţie nr. 
[...]/14.10.15, a fost constatată starea baloţilor de fân, şi anume miros de mucegai, baloţi de marfă 
mucegăită şi umedă, umezeală pe pereţii laterali ai containerului etc. 
 Prin înregistrarea nr. 10926/07.08.2014, reclamanta a solicitat pârâtei eliberarea mărfurilor în 
vederea distrugerii acesteia, însă nu a primit niciun răspuns. 
 Instanţa de fond, aplicând normele legale şi comunitare, a admis acţiunea reclamantei. 
 În esenţă, criticile formulate prin motivele de recurs privesc trei aspecte de nelegalitate, 
conform art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă. 
 Potrivit menţiunilor din manifestul încărcăturii, coroborate cu cele din conosamentul nr. [...] 
a rezultat că marfa în cauză a fost returnată de către destinatarul (consigner) SC [...] SRL, prin casa 
de expediţii [...] S.R.L. 
 Faptul că sigiliul aplicat la biroul vamal de expert Iaşi (nr.[...]) la containerul [...] nu este 
acelaşi cu sigiliul aplicat aceluiaşi container la expedierea din Emiratele Arabe Unite, în vederea 
returnării către România este justificat. Astfel, conform înscrisurilor existente la dosar, marfa a fost 
mutată din container după ce a fost desigilat, iar apoi descărcată în magazie, întocmindu-se şi un 
certificat de inspecţie. 
 În ceea ce priveşte critica în sensul că marfa şi-a pierdut statutul de marfă comunitară, aşa 
cum rezultă din prevederile art.4 pct.8 teza a II-a din Reg. CEE nr. 2913/1992 („mărfuri 
necomunitare” reprezintă alte mărfuri decât cele menţionate la pct.7; fără a aduce atingere articolelor 
163 şi 164, mărfurile comunitare îşi pierd acest statut atunci când sunt scoase de pe teritoriul vamal 
al comunităţii) prima instanţă în mod legal a făcut trimitere la art.182 din Regulament: „(1) 
Mărfurile necomunitare pot fi: - reexportate de pe teritoriul vamal al Comunităţii; - distruse; (3) Cu 
excepţia situaţiilor determinate în conformitate cu procedura comitetului, distrugerea trebuie să facă 
obiectul unei notificări prealabile a autorităţilor vamale.” 
 Practic, în prezent, cantitatea depozitată nu mai este marfă, ci un deşeu. 
 Cu privire la ultima critică – lipsa avizului de mediu – se invocă faptul că, potrivit legislaţiei 
fitosanitare, la introducerea pe teritoriul vamal comunitar de mărfuri vegetale, de felul celor în 
cauză, trebuie să fie supusă condiţiilor prevăzute de Reg. UE nr. 136/2004 (art.9), în sensul că 
statele membre supun produsele vegetale enumerate în anexa IV (fân, paie) controalelor, 
documentelor şi, după caz, analizelor de laborator. 
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 De asemenea, Directiva 97/78/CE prevede că toate controalele veterinare efectuate asupra 
produselor provenite din ţări terţe şi introduse într-unul din teritoriile enumerate în Anexa I, sunt 
efectuate în conformitate cu aceasta.  
 Trebuie precizat că această directivă nu estre transpusă în România şi, deci, nu are 
aplicabilitate cauzei. 
 Pe de altă parte, controlul fitosanitar nu este necesar, depunându-se la dosar punctul de 
vedere al autorităţii respective. 
 Nu-şi găsesc aplicabilitatea nici dispoziţiile O.U.G.195/2005 (art.32 alin.1), deoarece suntem 
în prezenţa unor mărfuri care s-au întors pe teritoriul României în scopul distrugerii lor. 
 Faţă de cele expuse, rezultă că toate criticile aduse soluţiei instanţei de fond sunt 
neîntemeiate. 

Pentru aceste considerente, în baza art.496 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca 
nefondat.  
 

26. Pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art. 1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil. 
Soluţionare conflict negativ de competenţă intervenit între secţia de contencios 
administrativ şi fiscal şi secţia I civilă ale Tribunalului Constanţa. 

 
Sentinţa civilă nr. 3/CA/28.01.2015 

 
Instanţa a reţinut că obiectul acţiunii îl reprezintă pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art.1341, 1344, 

1635 şi urm. Cod civil (plata nedatorată, restituirea prestaţiilor), obiect pur patrimonial, nefiind precedată 
de o acţiune în contencios administrativ pentru anularea vreunui act administrativ sau constatarea 
nesoluţionării în termenul legal ori a refuzului nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept al său 
sau la un interes legitim. 

Condiţionarea admisibilităţii acţiunii în pretenţii de soluţionarea unei acţiuni anterioare de către 
instanţa de contencios administrativ rezultă din conţinutul art.18 alin.2 şi art.19 alin.1 al Legii nr.554/2004, 
conform cărora în cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru daunele 
materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru, iar când persoana vătămată a cerut 
anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, termenul de prescripţie pentru 
cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea 
pagubei. 
          Esenţial pentru determinarea naturii de contencios administrativ a litigiului este ca acesta să fie 
născut din emiterea sau încheierea unui act administrativ, din tăcerea administrativă ori din refuzul 
nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim, pârât fiind în 
majoritatea cazurilor o autoritate publică propriu-zisă sau asimilată, conform legii. Singurele situaţii în care 
pârât poate fi o altă persoană decât o autoritate publică sunt acelea în care fie litigiul este născut dintr-un 
contract administrativ, fie autoritatea publică emitentă solicită ea însăşi anularea actului nelegal.  
 

Art.2 alin.1 lit. f din Legea nr.554/2004 
Art.18 alin.2 şi art.19 alin.1 din Legea nr.554/2004 

 
 Prin cererea formulată la data de 02.07.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia I civilă, reclamanţii Judeţul Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi Preşedintele 
Consiliului Judeţean Constanţa au solicitat obligarea pârâtului [...] la restituirea sumei de 1.130.000 
de lei, acordată de Consiliul Judeţean Constanţa prin Hotărârile de Consiliu Judeţean 
nr.24/06.02.2012 şi nr.40/27.01.2011, achitată în cursul anului 2012 prin mai multe ordine de plată. 
 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin Decizia nr.70/06.08.2013, emisă de către 
Camera de Conturi Constanţa urmare a efectuării auditului financiar al conturilor anuale de execuţie 
pentru anul 2012, s-a constatat că în mod nelegal s-a alocat suma respectivă pârâtului, fiind încălcate 
dispoziţiile legale, iar suma virată a devenit cheltuială neeligibilă ce trebuie restituită. 
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Astfel, auditorii publici externi au constatat că entitatea auditată a efectuat plăţi nelegale la 
titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice din cadrul cap.67.02 alin 51.01.01 - 
Transferuri curente/Transferuri către instituţii publice reprezentând finanţare acţiuni sportive. În 
acest sens, din verificările făcute şi potrivit documentelor puse la dispoziţie de entitate s-a constatat 
că finanţarea acţiunilor sportive s-a realizat fără respectarea normelor legale în vigoare, care 
stipulează în mod expres principiile şi regulile în care se pot asigura finanţări nerambursabile din 
fonduri publice.  

Curtea de Conturi a dispus în sensul obligării ordonatorului principal de credite, respectiv 
reclamantul din prezenta cauză, de a proceda la stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea 
măsurilor de recuperare a acestuia ca urmare a plăţii nelegale reprezentând finanţări nerambursabile 
pentru acţiuni sportive, dispoziţie a căror nerespectare conduce la tragerea la răspundere penală a 
persoanei care se face vinovată de nepromovarea demersurilor pentru recuperarea plăţilor nelegale. 

În acest context, a apreciat reclamantul că alocarea sumei de 1.130.000 lei către pârât şi 
achitarea acesteia ulterior reprezintă o plată nedatorată, care trebuie supusă repetiţiunii în vederea 
evitării îmbogăţirii patrimoniului pârâtei în dauna patrimoniului reclamantei, astfel cum aceste sume 
au fost reţinute şi individualizate de către Curtea de Conturi prin actele anterior menţionate. 

S-a arătat că plăţile efectuate în baza HCL nr.26/06.02.2012 şi nr.252/20.10.2011 sunt plăţi 
nedatorate, în sensul că nu există un contract, un act juridic în temeiul căruia să fie interpretat că 
plata este datorată, nefiind în ipoteza prevăzută de dispoziţiile Legii nr.350/2005 privind finanţările 
nerambursabile. 

În drept, a invocat art. 1341 şi următoarele, art. 1635 – 1640 Cod civil. 
Secţia I civilă a Tribunalului Constanţa – prin Sentinţa civilă 2090/18.09.2014 (astfel 

cum a fost îndreptată prin încheierea de şedinţă din data de 19 septembrie 2014) – a admis excepţia 
necompetenţei funcţionale a Secţiei I civile şi a dispus înaintarea cauzei la Tribunalul 
Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal spre competentă soluţionare. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că raportul juridic dedus judecăţii este unul de drept 
administrativ şi, prin urmare, acţiunea în instanţă în cadrul căreia acest raport juridic poate fi 
analizat este o acţiune de contencios administrativ, având în vedere obiectul concret al cererii deduse 
judecăţii şi noţiunea de contencios administrativ astfel cum aceasta se deduce din interpretarea 
art.52 din Constituţie şi a dispoziţiilor Legii nr.554/2004. 

În speţă, pârâtul îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.69/2000 rep. privind educaţia 
fizică şi sportul, iar potrivit art.2 din acest act normativ „Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de 
interes naţional sprijinite de stat.” 

În raport de dispoziţiile legii contenciosului administrativ (art.2 şi 10), natura juridică a 
raportului dedus judecăţii este evident una de drept administrativ, deoarece aplicarea prevederilor 
legale invocate prin acţiune vizează organizarea şi îndeplinirea atribuţiilor organelor administraţiei 
publice locale şi raporturile dintre aceste organe - competenţele consiliului local şi ale consiliului 
judeţean pe de o parte şi finanţarea DGASPC pe de altă parte, toate implicând organul de 
administraţie locală. 

Izvorul obligaţiei la plata sumei de bani solicitate de către reclamanţi îl constituie un act 
administrativ, iar împrejurarea că părţile raportului juridic dedus judecăţii sunt două instituţii publice 
nu poate rămâne fără relevanţă în caracterizarea obiectului şi a conţinutului raportului juridic dedus 
judecăţii. Prin urmare, împrejurarea că obiectul acţiunii îl reprezintă „pretenţii” şi, astfel, excede 
sferei contenciosului administrativ stabilite prin art.8 din Legea nr.544/2004, nu poate fi reţinută în 
caracterizarea acţiunii, atâta timp cât aceste pretenţii nu izvorăsc din raporturi juridice civile. 

 Pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, dosarul a fost 
înregistrat la 23.09.2014 sub nr.5176/118/2014*. 

În şedinţa publică din 20.11.2014 părţile au invocat excepţia necompetenţei funcţionale a 
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal. 
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Prin Încheierea de şedinţă pronunţată în data de 20 noiembrie 2014, Tribunalul 
Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, constatând natura civilă a cauzei, a 
admis excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Constanţa şi a trimis cauza spre competentă soluţionare Secţiei I Civile a 
aceleiaşi instanţe. Constatând intervenit conflictul negativ de competenţă, a dispus înaintarea 
dosarului la Curtea de Apel Constanţa pentru pronunţarea regulatorului de competenţă. 

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că obiectul acţiunii îl reprezintă pretenţii întemeiate 
pe dispoziţiile art.1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil (plata nedatorată, restituirea prestaţiilor), 
obiect pur patrimonial, nefiind precedată de o acţiune în contencios administrativ pentru anularea 
vreunui act administrativ sau constatarea nesoluţionării în termenul legal ori a refuzului nejustificat 
de a rezolva o cerere referitoare la un drept al său sau la un interes legitim. 

Condiţionarea admisibilităţii acţiunii în pretenţii de soluţionarea unei acţiuni anterioare de 
către instanţa de contencios administrativ rezultă din conţinutul art.18 alin.2 şi art.19 alin.1 al Legii 
nr.554/2004, conform cărora în cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor 
pentru daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru, iar când 
persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, 
termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau 
trebuia să cunoască întinderea pagubei. 

Or, în cauză reclamantul nu este în ipoteza în care anterior sesizării instanţei de contencios 
administrativ să se fi adresat instanţei de contencios administrativ competente cu o cerere pentru 
anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins ori a interesului legitim, iar 
cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenţii nu este subsecventă anulării unui act 
administrativ, astfel cum impune art.19 din Legea nr.554/2004. 

Este real că, potrivit art.10 din Legea nr.554/2004, tribunalele administrativ fiscale 
soluţionează litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale 
şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi 
accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de lei, dar numai în măsura în care, potrivit art. 2 alin.1 
lit.g din lege, litigiul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în 
sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva 
o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, iar pretenţiile formulate ar reprezenta o 
reparare a prejudiciului produs printr-un act administrativ anulat de instanţa de contencios 
administrativ. 

Pe de altă parte, nici Legea nr.350/2005 şi nici OG nr.51/1998, invocate de către reclamant, 
nu conţin reglementări care să atribuie competenţa de soluţionare a litigiilor născute din aplicarea 
acestora instanţei de contencios administrativ. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ este una specială, derogatorie de la dreptul 
comun şi care intervine doar în cazurile şi condiţiile prevăzute expres de legiuitor. 

De asemenea, competenţa instanţei de contencios administrativ nu este una intuitu personae, 
calitatea de instituţie/autoritate publică a uneia din părţi nu atrage automat competenţa tribunalului 
administrativ-fiscal, a admite concluzia contrară însemnând a transforma în mod artificial orice 
litigiu având ca obiect obligaţia de a plăti o sumă de bani într-unul administrativ. 

Având în vedere lipsa dispoziţiilor privind competenţa specială a instanţei de contencios 
administrativ în Legea nr.350/2005 şi OG nr.51/1998, rezultă că pentru acest litigiu competenţa 
aparţine instanţei de drept comun. 

Analizând cauza sub aspectul competenţei funcţionale de soluţionare a cauzei, Curtea 
reţine că obiectul acţiunii vizează recuperarea unor plăţi nelegale făcute din fondurile publice, 
stabilite ca atare prin acte ale Curţii de Conturi, plăţi efectuate către o persoană juridică de drept 
privat. 
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         Legea finanţelor publice nr.500/2002 nu stabileşte o anumită modalitate de recuperare a 
acestor sume, prevăzând la art.73/1 doar că „Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi 
nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de 
dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile 
bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au 
recuperat sumele.” 
         Prin urmare, legiuitorul a lăsat ca, în funcţie de specificul fiecărui prejudiciu/plată nelegală 
suportată de bugetul finanţelor publice, recuperarea acestora să se facă prin modalităţile 
corespunzătoare aflate la dispoziţia instituţiei publice prejudiciate, respectiv: decizii de recuperare 
emise de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile teritoriale  pentru 
prestaţiile sociale, decizii de imputare sau angajamente de plată dacă prejudiciul/plata nelegală se 
recuperează de la funcţionarul public sau acţiune civilă pe temeiul dreptului muncii dacă este vorba 
de personalul contractual, acţiune întemeiată pe Legea nr.554/2004 în situaţia în care recuperarea 
prejudiciului se face în cadrul răspunderii contractuale de drept administrativ, etc. 
         Curtea consideră că, atunci când acţiunea se întemeiază pe răspunderea civilă delictuală ori pe 
principiul îmbogăţirii fără justă cauză, iar legea nu prevede în mod expres o anumită formă de 
recuperare a prejudiciului/plăţii nelegale din fondurile publice, cauza nu poate fi decât una civilă, de 
competenţa instanţei de drept comun. 
          O astfel de acţiune nu poate fi calificată ca fiind de contencios administrativ întrucât nu se 
încadrează în normele speciale, derogatorii şi de strictă interpretare şi aplicare ale Legii nr.554/2004. 
          Astfel, potrivit art.2 alin.1 lit. f din Legea nr.554/2004, contenciosul administrativ este definit 
ca „activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit 
legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-
a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, 
fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare 
la un drept sau la un interes legitim;” 
          Prin urmare, esenţial pentru determinarea naturii de contencios administrativ a litigiului este 
ca acesta să fie născut din emiterea sau încheierea unui act administrativ, din tăcerea administrativă 
ori din refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim, 
pârât fiind în majoritatea cazurilor o autoritate publică propriu-zisă sau asimilată, conform legii. 
Singurele situaţii în care pârât poate fi o altă persoană decât o autoritate publică sunt acelea în care 
fie litigiul este născut dintr-un contract administrativ, fie autoritatea publică emitentă solicită ea 
însăşi anularea actului nelegal.  
          Se reţine astfel că cererile având ca obiect despăgubiri nu pot fi incluse în sfera contenciosului 
administrativ decât dacă se circumscriu disp. art.19, respectiv art.8 alin.2 din Legea nr.554/2004 sau 
dacă pretenţiile decurg din refuzul de punere în executare a unui act administrativ prin care se 
stabilesc anumite drepturi băneşti în favoarea părţii. 
         Ori, se constată că, în cauză, între părţi nu există un contract administrativ care să justifice 
acţionarea în judecată a pârâtului în faţa instanţei de contencios administrativ, nici nu se atacă un act 
administrativ de autoritate sau nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri de către o autoritate 
publică, ori refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri sau de efectuare a unei operaţiuni 
administrative necesare pentru executarea, respectiv protejarea dreptului sau interesului legitim al 
reclamantului. De asemenea, acţiunea nu se întemeiază pe refuzul de executare a unui act 
administrativ ce are ca obiect acordarea unor sume de bani. 
         În atare situaţie, acţiunea de faţă fiind o acţiune în pretenţii ce nu se încadrează în niciuna 
dintre disp. art.1 alin.1, ale art.2 alin.1 lit.c, f, h şi i, ale art.2 alin.2 şi ale art.8 alin.1 şi 2 din 
Legea nr.554/2004, în acord cu opinia exprimată de judecătorul de contencios administrativ, Curtea 
constată că raportul juridic dedus judecăţii are natură civilă, nefiind relevantă împrejurarea că 
reclamanţii constituie autorităţi publice.  
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          Pentru considerentele expuse, urmează a stabili competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea secţiei civile a Tribunalului Constanţa.  

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

27. Reconstituire drept de proprietate. Anulare act administrativ. Acordare 
despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 247/2005. Stabilirea despăgubirilor pe baza 
unui raport de evaluare și nu a unei expertize agricole. 
 

Decizia civilă nr. 823/CA/26.06.2015 
 

Instanţa a analizat respectarea prevederilor legale de către evaluatorul numit în condiţiile Legii nr. 
247/2005 şi evaluatorul numit în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Expertul evaluator desemnat în procedura prevăzută de legea 247/2005 a utilizat două metode de 
evaluare, şi anume metoda venitului net anual şi a rentei funciare, optând în final pentru metoda venitului 
anual, în condiţiile în care aceasta valorifica mai bine suprafaţa de teren (prin cea de a doua metodă a fost 
stabilită o valoare de 3200 lei). 

Expertul desemnat potrivit codului de procedură civilă a efectuat evaluarea prin “metoda 
capitalizării rentei funciare şi a comparaţiei vânzărilor pe piaţa imobiliară în anul 2010”, fără însă să 
identifice vânzări/oferte reale; expertul s-a raportat doar la statistici care stabileau tendinţe ale preţului de 
vânzare, acestea fiind însă  generale şi pentru comuna [...], localitate cunoscută ca poartă în Delta Dunării, 
şi nu pentru satul [...].  

În concluzie, instanţa a apreciat că expertiza efectuată de către evaluator este mai bine argumentată 
şi reflectă cu mai mare acurateţe valoarea de piaţă a terenului. 
 

Legea nr. 247/2005 
 

Prin cererea înregistrată la data de 04.01.2012 pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub 
nr.5/36/2012, reclamanta [...], prin mandatar [...], a solicitat în contradictoriu cu pârâta Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anularea Deciziei nr. 15426/FF din 19.01.2011, 
obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii şi acordarea despăgubirilor solicitate în temeiul Legii 
nr.247/2005, precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin Sentinţa civilă nr.644/15.11.2007 pronunţată 
de Judecătoria Babadag în dosarul civil nr.998/179/2007, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă 
nr.146/06.03.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate 
pentru suprafaţa de 1,5 ha situat în extravilanul localităţii [...], comuna [...], judeţul Tulcea, pe 
vechiul amplasament dacă este liber sau în caz contrar pe alt amplasament, sau plata de  despăgubiri. 

Reclamanta a învederat că prin cererea de executare nr. 4056/22.08.2008 înregistrată la 
Comisia Comunală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor [...], a 
solicitat trecerea în tabelul nominal - anexa 23, în vederea acordării de despăgubiri băneşti pentru 
suprafaţa de 1,5 ha, iar întreaga documentaţie a fost înaintată la Comisia Judeţeană Tulcea, astfel 
cum rezultă din răspunsul nr.5739/02.12.2008 al Primăriei [...]. 

La data de 27.02.2009 a formulat cerere de executare la Comisia Judeţeană pentru Stabilirea 
Dreptului de Proprietate privată asupra terenurilor Tulcea a Sentinţei civile nr.644/15.11.2007, 
modificată prin Decizia civilă nr.146/06.03.2008 a Tribunalului Tulcea, sens în care a fost emisă 
Hotărârea nr.317/07.05.2009 prin care s-a aprobat includerea reclamantei în anexa nr.23 
(despăgubiri). 

ANRP a dispus numirea unui expert ANEVAR în persoana expertului evaluator [...], pentru 
evaluarea terenului în suprafaţa de 1,5 ha. Conform inspecţiei în teren, s-a întocmit un raport de 
evaluare, stabilind că valoarea unui ha este de 3.200 lei, iar valoarea terenului agricol de 1,5 ha este 
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de 5.271 lei, o valoare cu mult subevaluată, în opinia reclamantei, faţă de despăgubirile pe care 
ANRP le-a acorda şi altor proprietari, beneficiari ai prevederilor Legii nr.247/2005. 

Raportul de evaluare a fost contestat prin formularea de obiecţiuni, atât la expertul tehnic 
evaluator, cât şi la ANRP, întrucât nu au fost respectate Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 
-GN10, folosind alte metode decât cele prevăzute de norme. 

Raportul de evaluare întocmit în dosarul nr. 20259/FF CC/2009 a fost contestat, iar în şedinţa 
Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor din data de 19.01.2011 s-a dispus respingerea 
contestaţiei, aprobarea raportului de evaluare şi emiterea deciziei nr.15426/FF/19.01.2011 a 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Mai arată reclamanta că a formulat plângere prealabilă împotriva acestei decizii, prin care a 
solicitat revocarea deciziei şi întocmirea unui nou raport de evaluare a imobilului teren extravilan în 
suprafaţă de 1,5 h din localitatea [...] şi emiterea unei noi decizii, motivat de subevaluarea acordată. 

Solicită admiterea contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr.15426/FF din 19.01.2011 
emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor şi, dispunându-se întocmirea unui nou 
raport de evaluare pentru evaluarea corectă a terenului în suprafaţă de 1,5 ha, emiterea unei noi 
decizii şi acordarea despăgubirilor solicitate în temeiul Legii nr.247/2005, cu cheltuieli de judecată. 

În drept, a invocat prevederile Legii nr.554/2004 şi ale Legii nr.247/2005. 
Prin Sentinţa civilă nr.277/CA/06.06.2012 Curtea de Apel Constanţa a admis contestaţia 

formulată de reclamantă şi a obligat pârâta să emită în favoarea reclamantei decizie reprezentând 
titlu de despăgubire pentru diferenţa de 9.729 lei şi să plătească reclamantei suma de 900 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată. A admis cererea de majorare a onorariului de expert şi a obligat reclamanta 
să plătească d-nei expert [...] suma de 200 lei reprezentând diferenţă onorariu. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, în temeiul art.304 pct.9 şi art.3041 Cod de procedură civilă. 

Recursul a fost înaintat la data de 30.07.2012 Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, prin 
Încheierea nr.1072/20.02.2013, a preschimbat, din oficiu, termenul de judecată fixat în cadrul 
procedurii de repartizare aleatorie în sistem informatic  ECRIS şi a dispus, în baza art.XXIII 
alin.(2) şi (4) din Legea nr.2/2013, scoaterea cauzei de pe rolul Secţiei de contencios administrativ 
a I.C.C.J. şi trimiterea cauzei spre competentă soluţionare la Curtea de Apel Constanţa – Secţia de 
contencios administrativ. 

Recursul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa – Secţia de contencios 
administrativ la data de 08.03.2013 sub nr.5/36/2013*. 

Comisia Naţională Pentru Compensarea Imobilelor a depus concluzii scrise prin care a arătat 
că îşi însuşeşte recursul. 

Prin Decizia civilă nr. 1723/CA/ 02.10.2013 Curtea de Apel Constanța a admis recursul 
declarat de recurenta pârâtă COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA 
IMOBILELOR (succesor în drepturile procesuale ale Comisiei Centrale pt. Stabilirea 
Despăgubirilor, conf. Legii nr.165/2013), a casat hotărârea atacată și  a trimis cauza spre 
rejudecare la Tribunalul Constanţa. 
 Curtea a reţinut că raportul de evaluare efectuat în procedura derulată la Comisia Centrală de 
Stabilire a Proprietăţilor a fost întocmit la data de 26.05.2010, iar raportul de evaluare efectuat în 
cursul cercetării judecătoreşti a stabilit o nouă valoare a despăgubirilor la data de aprilie 2012, 
neputându-se cunoaşte, astfel, dacă suma contestată de persoana îndreptăţită a fost corect stabilită la 
acel moment. 

 Prin urmare, Curtea a apreciat că se impune refacerea raportului de expertiză cu luarea în 
considerare a datei la care a fost efectuat raportul de evaluare efectuat de către PFA [...], respectiv 
26.05.2010. 

Prin sentinţa civila nr. 73/CA/16.01.2014 Tribunalul Constanta a admis excepţia de 
necompetenta teritoriala si a declinat cauza la Tribunalul Tulcea spre competenta soluţionare având 
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in vedere dispoziţiile art. X din Lg. Nr.2/2013, art. XXIII din acelaşi act normativ si art. 153 pct.3 
c.pr.civ. 

La Tribunalul Tulcea cauza a fost înregistrată sub nr. 835/88/2014. 
Prin sentinţa civilă nr. 486/26.03.2015 Tribunalul Tulcea a admis acţiunea formulată de 

reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI – COMISIA 
NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, având ca obiect anulare act 
administrativ, a anulat Decizia nr.15426/FF/19.01.2011 emisă de Comisia Centrala pentru 
Stabilirea Despăgubirilor şi a obligat  pârâtul Cancelaria Primului Ministru - Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor să emită în favoarea reclamantei decizie reprezentând 
titlu de despăgubire pentru suma totală de 12000 lei , a obligat reclamantul să plătească 
expertului [...] suma de 200 lei reprezentând diferenţă de onorariu şi pârâta la plata sumei de 1200 
lei cheltuieli de judecată către reclamantă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
Pentru executarea hotărârii prin acordarea de despăgubiri, s-a procedat la evaluarea terenului, 

stabilindu-se prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul PFA [...] o valoare de piaţă a 
terenului, la data de 26.05.2010, de 5.271 lei. Această valoare a fost determinată prin metoda 
venitului net anual. 
           Reclamanta a formulat obiecţiuni împotriva raportului de evaluare, astfel cum indică 
art.16.13 alin.4 din Normele Metodologice de aplicare a titlului VII al Legii nr.247/2005, obiecţiuni 
ce au fost respinse în şedinţa din 19.01.2011 de Comisia centrală, care a decis aprobarea raportului 
de evaluare şi emiterea titlului de despăgubire.  
           Prin Decizia nr. 15426/FF/19.01.2011 Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a 
decis emiterea titlului de despăgubire în favoarea reclamantei [...] pentru suma de 5.271 lei, sumă 
stabilită prin raportul de evaluare nr.20635/R/2010.     
           Conform deciziei de casare, instanţa a dispus refacerea raportului de expertiză tehnică în 
specialitatea agricolă, de către acelaşi expert, având în vedere şi împrejurarea că instanţa de recurs 
nu a reţinut că expertul nu ar avea specialitatea necesara întocmirii unei astfel de lucrări aşa cum 
susţine pârâta; prin raportul de expertiză s-a stabilit că valoarea despăgubirilor cuvenite reclamantei 
pentru terenul în suprafaţă de 1,5 ha situat în satul [...], comuna [...], jud. Tulcea la data de 
26.05.2010, este de 12.000 lei 

Pentru stabilirea valorii menţionate, expertul a folosit metoda capitalizării rentei  funciare şi 
a comparaţiei vânzărilor pe piaţa imobiliara în anul 2010. 

Expertul a reţinut ca terenul revendicat depăşeşte ca valoare media naţionala datorită 
amplasamentului său între comuna [...] şi sat [...], într-o zona piscicolă şi turistică cu deschidere la 
drumul judeţean 222 şi la lac, fiind pretabil pentru agricultura dar şi pentru dezvoltare imobiliară.            
          Instanţa a apreciat că metoda folosită de către expertul judiciar este una adecvată faţă de 
natura bunului expertizat şi în raport de scopul evaluării, iar faţă de probele administrate în cauză, a 
reţinut că, într-adevăr, evaluarea realizată la data de 26.05.2010 de către evaluatorul desemnat de 
către Comisia Centrală nu reflectă valoarea reală a terenului la momentul evaluării, astfel că suma 
de 5.271 lei stabilită prin decizia de despăgubire nu acoperă întregul prejudiciu suferit de reclamantă 
prin deposedarea de teren.  
           Întrucât scopul legii este acela de a stabili o despăgubire justă şi echitabilă pentru persoanele 
deposedate de bunurile lor în perioada regimului comunist, instanţa retine că valoarea despăgubirilor 
ce se acordă trebuie să reflecte valoarea bunului la momentul stabilirii despăgubirilor. 

A fost  admisă cererea de majorare a onorariului de expert pentru expertiza efectuată în dosar 
nr. 5/36/2012 al Curţii de Apel Constanta, fiind obligată reclamanta la plata diferenţei de 200 lei 
către expert [...]. 
          În baza disp. art. 274 Cod procedură civilă, pârâta  a fost obligată la plata către reclamantă a 
sumei de 1 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
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Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU 
COMPENSAREA IMOBILELOR, care a criticat-o ca fiind nelegală şi netemeinică, invocând 
prevederile art. 304 pct.9 şi art. 304 1 Cod proc. civilă. 

Consideră sentinţa civilă atacată netemeinică şi nelegală (caz de modificare prevăzut de 
art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă) pentru următoarele considerente: 

 La data emiterii deciziei nr. 15426/ FF/19.01.2011 erau în vigoare dispoziţiile Legii nr. 
247/2005 - Titlul VII - prin care a fost stabilită o procedură administrativă de soluţionare a dosarelor 
de despăgubiri ce implica etapa evaluării imobilelor ce nu puteau fi restituite în natură, conform 
Standardelor Internaţionale de Evaluare. 

Evaluarea se realiza de către experţi evaluatori independenţi stabiliţi de către Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în mod aleatoriu, pentru fiecare dosar de despăgubiri în 
parte. 

Cu privire la raportul de evaluare realizat de către expertul evaluator [...] şi transmis 
instituţiei unde a fost înregistrat sub nr. 20635/R/2010, valoarea despăgubirilor stabilită potrivit 
Standardelor Internaţionale de Evaluare a fost de 5.271 RON. 

Ca urmare a formulării de către reclamanta [...] a unor obiecţiuni privind raportul de evaluare 
nr. 20635/R/2010, acestea au fost transmise către expertul evaluator [...], evaluatorul menţinându-şi 
opinia asupra valorii estimate în raportul de evaluare mai sus menţionat, în cuantum de 5.271 Ron. 

Raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator [...] înregistrat cu nr. 20635/R/2010 a 
fost întocmit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare; prin urmare, în şedinţa 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din data de 19.01.2011, s-a dispus respingerea 
contestaţiei, aprobarea raportului şi emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire în favoarea 
reclamantei. 

Valoarea estimată prin raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator [...] pentru dosarul 
nr. 20259/FFCC/2009 era valoarea de piaţă, aşa cum era definită de Comitetul Internaţional pentru 
Standarde de Evaluare şi Grupul European al Asociaţiilor de Evaluatori, în sensul că reprezenta 
suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător 
hotărât să cumpere şi un vânzător hotărât să vândă într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing 
adecvat, în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 

Învederează faptul că valoarea stabilită pentru terenul extravilan agricol în suprafaţă de 1,5 
ha teren situat pe teritoriul administrativ al comunei [...], judeţul Tulcea, prin raportul de evaluare 
întocmit de P.F.A. [...], evaluator desemnat în mod legal de instituţie, reprezintă valoarea de piaţă a 
imobilului-teren. 

În vederea stabilirii valorii de piaţă a terenului extravilan agricol în suprafaţă de 1,5 ha, 
evaluatorul a utilizat în determinarea valorii pentru această categorie de teren metoda venitului net 
anual şi a rentei funciare, care se regăsesc în "metodele de evaluare a terenului" conform IVS - 
GN1, Evaluarea proprietăţilor imobiliare. Informaţiile utilizate, respectiv mărimea arendei 
practicate, preţul mediu la grâu, folosite în vederea determinării valorii de piaţă, au fost preluate de 
pe piaţa locală şi instituţii ale statului ( a se vedea adresa nr. 2715/25.05.2010 a Primăriei [...]). 
Aceste informaţii au stat la baza stabilirii valorii de piaţă a terenului supus evaluării. 

Totodată, menţionează că raportul de evaluare întocmit de evaluatorul [...], prin care a fost 
stabilită valoarea de piaţă a terenului ce face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, este 
realizat ţinând cont de condiţiile de piaţă corespunzătoare lunii mai 2010. 

Astfel, precizează că în conformitate cu IVS 1, Valoarea de piaţă - pct. 3.2.3.,  - valoarea de 
piaţă estimată este specifică unui moment, unei date precise. Deoarece pieţele şi condiţiile de piaţă 
se pot modifica, valoarea estimată ar putea fi incorectă sau inadecvată pentru o altă dată. Valoarea 
estimată va reflecta starea şi circumstanţele pieţei la data evaluării, şi nu la o dată anterioară sau 
ulterioară. 
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Prin informaţiile pe care evaluatorul le-a avut în momentul întocmirii raportului de evaluare 
cât şi prin metodele utilizate în vederea determinării valorii de piaţă pentru terenul subiect, consideră 
că valoarea este una care reflectă nivelul realist al pieţei. 

În urma calculelor a rezultat o valoare de 5.271 lei pentru o suprafaţă de 1,5 ha teren 
extravilan agricol. 

Prin urmare, raportul de evaluare întocmit în dosar a fost efectuat în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Evaluare, aşa cum se prevedea la art.3 lit. d şi e din Titlul VII din 
Legea nr.247/2005 iar valoarea stabilită prin raportul de evaluare reprezintă valoarea de piaţă. 

Instanţa de fond nu a ţinut cont de obiecţiunile făcute de pârâtă la raportul de expertiză 
tehnică efectuat de doamna [...]. 

Prevederile O.G. nr. 24/2011, privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, precum 
şi H.G. nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, stabilesc că 
evaluarea bunurilor de pe teritoriul României se efectuează de către membrii Uniunii Naţionale a 
Evaluatorilor Autorizaţi din România - ANEVAR, aplicabilă din luna iunie 2012. 

Expertul desemnat în cauză nu face parte din asociaţia menţionată mai sus, astfel încât 
apreciază că nu a putut efectua raportul de expertiză solicitat de instanţă, cu respectarea Standardelor 
Internaţionale de Evaluare şi nici să furnizeze explicaţiile solicitate prin obiectivele expertizei, astfel 
cum au fost stabilite de instanţa de judecată. 

Conform Ordinului Nr. 199/C din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Nomenclatorului 
specializărilor expertizei tehnice judiciare, la poziţia 39 şi 40 din anexa ordinului, se regăsesc 
specializările de evaluare respectiv: evaluarea proprietăţii imobiliare şi evaluări bunuri mobile 
economie. 

În conformitate cu legislaţia mai sus amintită doamna expert nu avea dreptul să facă această 
expertiză. 

Astfel, raportul de expertiză întocmit de către doamna expert [...] nu respectă Standardele 
Internaţionale de Evaluare atât ca formă, cât şi ca fond. 

 Stabilirea despăgubirilor care fac obiectul Legii nr. 18/1991 se efectuează pe baza unui 
raport de evaluare, nu pe baza unei expertize agricole, iar raportul de evaluare trebuie întocmit în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare şi la valoarea de la data întocmirii acestuia. 

Indiferent de metoda utilizată (aplicarea grilei notariale, metoda comparaţiei vânzărilor, 
metoda costurilor, metoda capitalizării venitului etc), evaluarea se face la data efectuării lucrării de 
specialitate. 

Prin urmare,  solicită  a nu se omologa acest raport de expertiză, întrucât nu sunt respectate 
Standardele Internaţionale de Evaluare, respectiv Standardul IVS 1 potrivit căruia valoarea de piaţă 
este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător 
decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţul determinat obiectiv, după o activitate de 
marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi 
fără constrângere. 

În ceea ce priveşte metodele folosite de către expert învederează următoarele: în vederea 
estimării valorii de piaţă a terenului supus evaluării, expertiza trebuia să fie întocmită în 
conformitate cu dispoziţiile alin. 7 al art. 10 din Titlul I din Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente: „Valoarea terenurilor preluate 
in mod abuziv(...) care nu se pot restitui în natură, se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data 
soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare", respectiv IVS, 
Ediţia a opta, 2007, valabile la data întocmirii raportului. 

În ceea ce priveşte forma unui raport de evaluare conform IVS 3, pct. 5.1, anexate  în copie, 
menţionează că acesta trebuie să respecte elementele esenţiale şi anume: să fie redată definiţia 
"valorii de piaţă" conform standardelor; să se specifice orice ipoteze şi condiţii limitative care 
condiţionează concluzia asupra valorii; să se identifice ipoteze speciale; să se includă o descriere a 
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informaţiilor şi a datelor analizate, a analizelor de piaţă efectuate ca şi raţionamentul care susţine 
analizele, opiniile şi concluziile raportului; să conţină declaraţia de conformitate care să certifice că 
evaluarea a fost făcută conform IVS-urilor, corespunzător cu Codul Deontologic IVSC. 

Or raportul de expertiză agricolă întocmit în speţă nu îndeplineşte condiţiile mai sus 
menţionate, acesta fiind întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor speciale prevăzute în Legea nr. 
247/2005. 

De asemenea, conform Standardelor Internaţionale de Evaluare, piaţa se analizează în scopul 
selecţionării informaţiilor de piaţă adecvate pentru proprietăţi similare concurente cu proprietatea 
evaluată, pe acelaşi segment de piaţă, aceste informaţii fiind specifice tipului de proprietate supus 
evaluării. 

În vederea evaluării unui teren conform standardelor internaţionale sunt utilizate mai multe 
metode: 
 Tehnica comparaţiei vânzărilor pentru evaluarea terenului, ce implică o comparaţie directă a 
terenului evaluat cu loturile similare de teren, tranzacţionate recent pe piaţă şi pentru care există 
informaţii disponibile. Deşi vânzările sunt cele mai importante, se poate realiza si pe baza ofertelor 
din piaţa pentru loturi similare. 

Când comparaţia directă nu este posibilă, pot fi aplicate cu precauţie metodele de mai jos: 
- Tehnica parcelării şi dezvoltării poate fi şi ea aplicată în evaluarea terenului. Acest proces 

presupune proiectarea unei parcelări a unui teren într-o serie de loturi, calcularea veniturilor şi 
cheltuielilor asociate parcelării şi construirii pe aceste parcele şi actualizarea venitului net rezultat, 
obţinându-se astfel o indicaţie de valoare. 

- Repartizarea (alocarea) este o tehnică indirectă de comparaţie, care utilizează o 
proporţie/rată între valoarea terenului şi valoarea proprietăţii. 
         - Extracţia - prin această metodă se estimează valoarea amenajărilor terenului şi construcţiilor, 
prin costul lor minus deprecierea, care se scade apoi din preţul total al proprietăţilor comparabile. 

- Tehnica abordării prin venit presupune informaţii privind venitul şi cheltuielile ca elemente 
de analiză, efectuându-se o analiza financiară a venitului net. Metoda este limitată la proprietăţile 
generatoare de venit. 

- Terenul poate fi evaluat şi prin capitalizarea rentei funciare (chiriei), în situaţia în care 
terenul este capabil să genereze în mod independent rentă funciară sau chirie. 

Aşadar, din cele precizate anterior cu privire la metodele de evaluare conforme IVS GN1-
Evaluarea proprietăţii imobiliare, rezultă cu claritate faptul că raportul de expertiză tehnică judiciară 
întocmit de către expertul tehnic judiciar [...] nu respectă criteriile, condiţiile şi prevederile impuse 
de Standardele Internaţionale de Evaluare. 

În concluzie, apreciază că valoarea estimată prin raportul de expertiză efectuat de doamna 
[...] este rezultatul greşitei aplicări a procedeelor de evaluare, respectiv nerespectarea Standardelor 
Internaţionale de Evaluare, motiv pentru care s-a obţinut o actualizare deficitară, de natură a induce 
în eroare instanţa de judecată cu privire la valoarea reală a imobilului în cauză, valoarea obţinută 
neputând fi verificată în piaţă, putând duce la o prejudiciere a Statului Român. 

Mai mult decât atât, prin această metodă de evaluare sunt încălcate prevederile imperative 
ale art. 21 alin. (6) din Legea nr.165/2013, care stabileşte ca unică modalitate de evaluare, aplicarea 
grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii, de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi 
se exprimă în puncte. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013,  solicită admiterea recursului şi modificarea 
Sentinţei civile nr. 486/2015, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca fiind nefondată 
(art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă). 

Instanţa de fond în mod greşit a nu a ţinut cont de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, şi 
a obligat la emiterea unei noi Decizii titlu de despăgubire pentru suma totală de 12.000 lei. 
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 În cazul noii proceduri, soluţionarea dosarului de despăgubire se finalizează prin validarea 
sau invalidarea, în tot sau în parte, de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, a 
deciziei entităţii învestite de lege (prin care s-a propus acordarea de despăgubiri). 

Arată că, numai în situaţia în care dosarul este validat de către CNCI, aceasta emite o decizie 
de compensare prin puncte a imobilului preluat abuziv (art. 21 alin. (9) din lege). 

Cu strictă referire la admiterea capătului de cerere privitor la plata cheltuielilor de judecată, 
consideră că instanţa în mod netemeinic i-a obligat la plata sumei de 1200 lei. 

Cu privire la acest aspect, învederează următoarele: 
- în cazul în care se va aprecia că nu se impune respingerea acestui capăt de cerere,  solicită, 

în subsidiar, să se micşoreze cheltuielile de judecată, în baza art. 274 alin 3 Cod proc civ., având în 
vedere cuantumul mult prea mare al cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea celor mai sus arătate înţelege să invoce dispoziţiile Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.492/08.06.2006, publicată în Monitorul Oficial nr.583/05.07.2006. 

Analizând recursul din perspectiva textelor de lege invocate, aplicabile în raport de 
data promovării acţiunii, Curtea stabileşte următoarele: 

În ceea ce priveşte competenţa expertului de a efectua expertiza, instanţa constată că acest 
aspect a putut fi invocat în faţa instanţei de recurs anterioare care a stabilit nelegalitatea raportului 
nu din prisma competenţei expertului ci din perspectiva sumei stabilite şi a datei pentru care a fost 
calculată aceasta. În consecinţă, competenţa expertului nu mai poate fi invocată în acest ciclu 
procesual. 

Instanţa mai constată că sunt nefondate susţinerile referitoare la aplicabilitatea în speţă a  
legii 165/2013, în raport de data formulării acţiunii precum şi data pronunţării soluţiei de fond. 

Recursul este însă întemeiat  din următoarele motive: 
La data întocmirii Deciziei nr. 15426/ FF/19.01.2011 pentru emiterea titlului de despăgubire 

în favoarea reclamantei pentru suma de 5271 lei  erau în vigoare dispoziţiile Legii nr. 247/2005 - 
Titlul VII. 

 Această lege a  stabilit o procedură administrativă de soluţionare a dosarelor de despăgubiri 
ce implica şi etapa evaluării imobilelor ce nu puteau fi restituite în natură, conform Standardelor 
Internaţionale de Evaluare. 

În speţă a fost desemnat un astfel de  expert evaluator în persoana domnului  
[...]. Acesta a efectuat evaluarea terenului, valoarea despăgubirilor stabilite fiind de 
5.271 RON. 

Reclamanta [...] a formulat obiecţiuni privind raportul de evaluare nr. 20635/R/2010, iar 
acestea au fost transmise către expertul evaluator [...], evaluatorul menţinându-şi opinia asupra 
valorii estimate în raportul de evaluare mai sus menţionat. 

În consecinţă, s-a dispus respingerea contestaţiei, aprobarea raportului şi emiterea deciziei 
reprezentând titlul de despăgubire în favoarea reclamantei pentru suma de 5271 lei. 

În vederea stabilirii valorii de piaţă a terenului extravilan agricol în suprafaţă de 1,5 ha, 
evaluatorul desemnat în etapa evaluării prevăzută de legea 247/2005, a utilizat pentru această 
categorie de teren metoda venitului net anual şi a rentei funciare, care se regăsesc în "metodele de 
evaluare a terenului" conform IVS - GN1, Evaluarea proprietăţilor imobiliare. Informaţiile utilizate, 
respectiv mărimea arendei practicate, preţul mediu la grâu, folosite în vederea determinării valorii de 
piaţă, au fost preluate de pe piaţa locală şi instituţii ale statului.  

 Expertul desemnat de către instanţa de judecată a folosit metoda capitalizării rentei  
funciare şi a comparaţiei vânzărilor pe piaţa imobiliara în anul 2010. 

Expertul a reţinut ca terenul revendicat depăşeşte ca valoare media naţionala datorită 
amplasamentului său între comuna [...] şi sat [...], într-o zona piscicolă şi turistică cu deschidere la 
drumul judeţean 222 şi la lac, fiind pretabil pentru agricultura dar şi pentru dezvoltare imobiliară, 
stabilind o valoare de 12000 lei.  
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Astfel, ambele expertize au avut în vedere valoarea terenului la data de 26.05.2010.  
Potrivit art. 1 din titlul VII al legii nr. 247/2005 “Prezenta lege reglementează sursele de 

finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu 
pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările 
ulterioare”. 

Art. 3 defineşte la litera d) evaluatorul ca fiind “persoana fizică sau juridică cu experienţă 
semnificativă în domeniu, competentă în evaluare pe piaţa proprietăţilor imobiliare, care cunoaşte, 
înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt 
necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale 
de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute 
ca fiind de utilitate publică având calitatea de evaluator independent” iar la litera e) Standardele  
Internaţionale de Evaluare ca fiind  “standardele editate de Comitetul pentru Standarde 
Internaţionale de Evaluare (IVSC - International Valuation Standards Committee)”. 

În temeiul art. 13 alin. 1 “Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor 
care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului-
Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia 
Centrală…”. 

În cazul reclamantei s-a stabilit acordarea de despăgubiri pentru imobilul teren agricol 
extravilan situat în satul [...], comuna [...]. 

Urmare a acestei hotărâri, potrivit legii nr. 247/2005, dosarul a fost înaintat societăţii de 
evaluare în vederea întocmirii raportului de evaluare. 

Conform art. 16 alin. 7, Comisia Centrală a procedat în baza raportului de evaluare la 
emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, obiecţiunile reclamantei cu privire la suma 
stabilită fiind respinse, expertul desemnat menţinându-şi punctul de vedere. 

Potrivit art. 19 alin 1 din titlul VII al legii nr. 247/2005 “Deciziile adoptate de către Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în contradictoriu cu statul, 
reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Plângerea suspendă exerciţiul 
dreptului de opţiune asupra titlului de despăgubire al titularului”. 

Instanţa va înlătura dintre mijloacele de probă raportul de expertiză care stabileşte o valoare 
a imobilului de 12000 lei, întrucât la întocmirea acestuia expertul nu a avut în vedere Standardele 
internaţionale de evaluare. 

În concluzie, instanţa a analizat respectarea prevederilor legale de către evaluatorul numit în 
condiţiile Legii nr. 247/2005 şi evaluatorul numit în condiţiile codului de procedură civilă. 

Un prim aspect care trebuie semnalat este că, potrivit practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, raportul de evaluare este un act administrativ care poate fi atacat în condiţiile legii nr. 
554/2004. 

În speţă, reclamantul a atacat raportul de evaluare însă nu s-a adresat şi instanţei de judecată 
cu o acţiune având ca obiect anularea raportului de evaluare întocmit de către expert [...]. 

Însă, potrivit art. 19 alin. 1 din legea nr. 247/2005 Titlul VII “Deciziile adoptate de către 
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. Cum, la emiterea acestor decizii, Comisia Centrală analizează raportul 
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de evaluare şi şi-l însuşeşte şi emite decizia reprezentând titlul de despăgubire sau nu şi-l însuşeşte şi 
dispune trimiterea dosarului la reevaluare, soluţiile pe care le poate da instanţa de judecată sunt: 

- respingerea cererii, atunci când constată că raportul de evaluare a fost întocmit în 
conformitate cu prevederile legale sau 

- admiterea cererii, anularea deciziei care reprezintă titlul de despăgubire şi obligarea 
comisiei să trimită dosarul pentru reevaluare. 

Însă, potrivit art. 19 alin. 3 al Titlului VII conform cu care: 
“În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după 

parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea 
stabilită în titlul de despăgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despăgubire aferent 
diferenţei cuvenite se emite de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. După 
emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despăgubire emis în completare, se urmează 
procedura prevăzută la capitolul V^1”,  -   instanţa nu poate anula decizia reprezentând titlul de 
despăgubire, astfel cum a solicitat reclamanta, ci , raportat la art. 16 alin. 7 fie: 

- va stabili diferenţa de valoare între suma cuprinsă în raportul de evaluare şi cea reală şi va 
obliga Comisia Centrală să emită un titlu de despăgubire pentru diferenţa cuvenită fie 

- va constata nerespectarea prevederilor legale la întocmirea raportului de evaluare şi va 
obliga Comisia să trimită dosarul pentru reevaluare. Dacă în urma reevaluării se va constata că 
trebuie acordată o sumă mai mare decât cea iniţială, Comisia Centrală va emite o decizie pentru 
diferenţa cuvenită. 

Întrucât în acest din urmă caz sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 7, adică Comisia 
Centrală poate să nu-şi însuşească noul raport de evaluare şi să dispună o nouă reevaluare, s-ar eluda 
scopul legii, respectiv despăgubirea persoanelor pentru bunurile de care au fost deposedate şi s-ar 
prelungi nejustificat procedura, astfel că în cazul din speţă,  apreciez că, în cazul unei soluţii de 
admitere, instanţa va stabili diferenţa de valoare între suma cuprinsă în raportul de evaluare şi cea 
reală şi va obliga Comisia Centrală să emită un titlu de despăgubire pentru diferenţa cuvenită. 

Pentru a stabili o eventuală diferenţă de valoare, instanţa va analiza legalitatea raportului de 
evaluare chiar şi prin efectuarea unei expertize de specialitate care să constate valoarea reală a 
imobilului, cu toate că raportul de evaluare este un act administrativ care poate fi atacat separat la 
instanţa de contencios administrativ şi care, în principiu, neatacat,nu poate să mai constituie obiect 
al unei noi cercetări . 

În speţă a fost efectuată o expertiză de evaluare a terenului extravilan  în suprafaţă de 1,50 ha 
situat în localitatea [...], comuna [...], judeţul Tulcea, care ar fi putut combate cele reţinute în 
raportul iniţial de evaluare şi ar fi putut arăta că, potrivit Standardelor Internaţionale de evaluare, 
valoarea terenului la data de 26.05.2010 era de 12000 lei şi nu de 5271 lei. 

Raportul întocmit de către expert [...] este temeinic motivat,  efectuându-se pentru un teren 
din clasa medie de fertilitate, în care se încadra şi terenul reclamantei. Este de remarcat că nu este 
semnificativă poziţionarea terenului mai aproape sau mai departe de lac sau de şosea, întrucât 
categoria terenului este aceea de teren agricol. De asemenea, au fost avute în vedere toate criteriile 
solicitate prin Standardele internaţionale pentru a se stabili valoarea reală de piaţă. Nu putem aprecia 
că valoarea terenului este mai mare doar pentru considerentul că zona are potenţial turistic, ci 
trebuie să ne raportăm la categoria de teren din momentul evaluării. Dovadă în acest sens este faptul 
că şi în prezent, la cinci ani de la data la care a fost avută în vedere  pentru stabilirea valorii 
terenului, acesta este tot un teren extravilan agricol. 

 Pentru stabilirea valorii prin comparaţia vânzărilor/ofertelor, datele sunt neconcludente, 
existând puţine tranzacţii de piaţă şi oferte de vânzare terenuri arabile publicate pe internet sau în 
ziarele locale chiar în zona de referinţă, astfel că acestea pot fi luate în considerare numai cu titlu 
informativ. 
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Se are în vedere că expertul evaluator desemnat în procedura prevăzută de legea 247/2005 a 
utilizat două metode de evaluare, şi anume metoda venitului net anual şi a rentei funciare, optând în 
final pentru metoda venitului anual, în condiţiile în care aceasta valorifica mai bine suprafaţa de 
teren (prin cea de a doua metodă a fost stabilită o valoare de 3200 lei). 

Expertul desemnat potrivit codului de procedură civilă, [...], a efectuat evaluarea prin 
“metoda capitalizării rentei funciare şi a comparaţiei vânzărilor pe piaţa imobiliară în anul 2010”, 
fără însă să identifice vânzări/oferte reale; expertul s-a raportat doar la statistici care stabileau 
tendinţe ale preţului de vânzare, acestea fiind însă  generale şi pentru comuna [...], localitate 
cunoscută ca poartă în Delta Dunării, şi nu pentru satul [...].  

În concluzie, instanţa apreciază că expertiza efectuată de către evaluatorul [...] este mai bine 
argumentată şi reflectă cu mai mare acurateţe valoarea de piaţă a terenului. 

Pentru aceste considerente recursul a fost admis iar hotărârea primei instanţe modificate în 
tot în sensul respingerii acţiunii care avea ca scop anularea deciziei nr. 15426/19.01.2011. 

Ca urmare a respingerii acţiunii, nu mai se impune analizarea motivelor de recurs privind 
cheltuielile de judecată. 

Instanţa a avut în vedere şi faptul că onorariul stabilit iniţial în favoarea expertului este în 
măsură să acopere serviciul prestat. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 

28. Refuz soluționare act administrativ. Contestație formulată împotriva 
deciziei de sancționare.  

 
Sentința civilă nr. 190/CA/04.11.2015 

 
Faptele săvârşite de reclamantă constituie încălcări ale dispozițiilor art.209 şi 210 din Legea 

nr.297/2004, fiind sancţionate contravenţional de lege, iar din această perspectivă actul de sancţionare 
respectă exigenţele impuse de art.271 şi urm. din Legea nr.297/2004. 

 
Art.209 şi 210 din Legea nr.297/2004 

Art.271 şi urm. din Legea nr.297/2004 
Art.1171 alin.1 din Legea nr.31/1990 

 
Prin cererea formulată la data de 2.07.2015 şi înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa 

sub nr. 476/36/2015, reclamanta [...] a formulat plângere împotriva refuzului pârâtei Autoritatea de 
Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare de a soluţiona 
contestaţia în termenul prevăzut de lege, solicitând anularea Deciziei de sancţionare 
nr.719/16.04.2015 emise de pârâtă şi obligarea acesteia din urmă la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta învederează că prin decizia de sancţionare 
nr.719/16.04.2015 s-a dispus sancţionarea sa cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru 
următoarele fapte: 

- pentru punctele de pe ordinea de zi ce vizau „alegerea consiliului de administraţie”, 
Consiliul de Administraţie al societăţii nu a inclus în lista candidaţilor/nu a prezentat adunării 
generale toate propunerile de candidaturi pentru funcţia de administrator al societăţii, formulate de 
acţionarul [...];  

-  a impus la nivelul convocatorului AGOA condiţii de eligibilitate suplimentare pentru 
ocuparea funcţiei de administrator care nu au corespondent în legislaţia incidentă şi în Actul 
Constitutiv; 

- a refuzat primirea unei notificări formulate de acţionarul [...] ce privea propuneri de 
candidaturi pentru posturile de administratori; 
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- pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza „numirea auditorilor”, Consiliul de Administraţie 
al societăţii nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate. 

Învederează reclamanta că în termenul prevăzut de lege a formulat contestaţie împotriva 
deciziei de sancţionare, care nu a fost soluţionată până la momentul introducerii acţiunii la instanţa 
de judecată, intimata ASF comunicându-i prin adresa nr.47131/10.06.2015, că „aceasta se află în 
curs de soluţionare, urmând ca răspunsul să fie transmis ulterior adoptării unei decizii”. 

Ca motive de nelegalitate a deciziei de sancţionare, reclamanta invocă următoarele: 
1. Referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC [...] SA, reclamanta arată că 

[...] SA a transmis la societate solicitarea de completare a ordinii de zi înregistrată sub 
nr.6087/08.08.2014 (nr.[...] SA - 6560/06.08.2014) pentru includerea pe ordinea de zi a şedinţei a 
două puncte, respectiv: 

- revocarea Consiliului de Administraţie al societăţii, conform art.111 alin.2 lit. b) din Legea 
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 
ani. 

Societatea a întocmit şi publicat pe sile-ul BVB Raportul Curent nr.[...]/1208.2014, aducând 
la cunoştinţă investitorilor solicitarea acţionarului [...] SA, iar în solicitarea de completare a ordinii 
de zi nr.6087/08.08.2014, acţionarul [...] SA nu a făcut şi propuneri de candidatură pentru funcţia de 
administrator. 

În data de 07.08.2014 [...] SA a transmis către SC [...] SA adresa nr. [...]/07.08.2014 (nr. [...] 
SA) prin care a făcut propuneri de candidaturi „în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(2) din 
Legea nr.31/1990”. 

Legea 31/1990, art.1171 alin.(1) prevede că „au dreptul de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi unui sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social”, iar alin.(2) „… În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea 
administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să 
formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile 
respective”. 

Mai arată că prevederile art.1171 au un caracter imperativ, astfel încât acţionarii care au 
solicitat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, între care figurează şi alegerea 
administratorilor, trebuie să menţioneze în chiar cuprinsul cererii informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile 
respective, nerespectarea acestei dispoziţii imperative atrăgând decăderea din dreptul de a propune 
administratori în termenul stabilit prin convocator. 

Însă, arată reclamanta, [...] SA nu a formulat propunerile de candidaturi în cuprinsul cererii 
de completare a ordinii de zi cu alegerea administratorilor, astfel că a fost decăzută din dreptul de a 
formula propuneri de candidaturi. 

2. Solicitarea [...] SA nu a fost adresată Consiliului de Administraţie, ci Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. 

Precizează reclamanta că pentru a fi analizată în cadrul organizat al Consiliului de 
Administraţie, adresa formulată de [...] SA, cu nr.[...]/07.06.2014, ar fi trebuit transmisă în atenţia 
Consiliului de Administraţie, similar adresei de completare a ordinii de zi a şedinţei AGOA.  

Pe cale de consecinţă, susţine reclamanta, nu poate fi imputat Consiliului de Administraţie 
eroarea acţionarului care a menţionat greşit destinatarul adresei; discutarea acestei adrese în cadrul 
AGOA şi aprobarea înscrierii candidaţilor pe buletinele de vot nu putea fi făcută ca urmare a 
faptului că în convocatorul şedinţei era menţionată ca dată de publicare a listei de candidaţi data de 
14.08.2014, dată de la care au fost postate pe site-ul societăţii şi buletinele de vot prin 
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corespondenţă. Prin includerea altor nume în buletinele de vot în cadrul şedinţei s-ar fi încălcat 
drepturile acţionarilor care ar fi votat prin corespondenţă.  

Pe cale de consecinţă, societatea a fost pusă în imposibilitatea de a da curs solicitării 
acţionarului [...] SA în timpul şedinţei AGOA. 

3. Acţionarul [...] SA, a propus prin adresa nr.[...]/07.08.2014, pentru funcţia de 
administrator, următoarele persoane: [...], [...], [...], [...] şi [...]. 

Referitor la condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii la funcţia de administrator „să fie un 
bun cunoscător şi aplicant al Legii 31/1990, Legii 297/2004 şi Regulamentelor CNVM/ASF” 
consideră reclamanta că este relevant faptul că dl. [...] şi-a prezentat demisia din funcţia de 
administrator al SC [...] SA motivat de faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Supraveghere al [...] SA modificat în data de 
06.06.2014, membrii Consiliului de Supraveghere nu vor putea încheia un contract de muncă sau 
ocupa nicio funcţie executivă, nu vor putea fi numiţi administratori, directori, membrii ai consiliului 
de supraveghere sau ai directoratului societăţilor din portofoliul [...] SA indiferent de procentul de 
deţinere avut în aceste societăţi (conform raport curent nr.4538/11.06.2014).  

Învederează reclamanta că, din analiza condiţiilor de eligibilitate prevăzute de legea 31/1990, 
Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF şi actul constitutiv al [...] SA, se constată că nu există 
un astfel de criteriu pentru accederea la funcţia de membru în consiliul de supraveghere al [...] SA la 
data alegerii acestora, în cadrul şedinţei AGOA din data de 24.04.2013, acest criteriu fiind impus de 
Consiliul de Supraveghere prin modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare în timpul 
mandatului membrilor consiliului de supraveghere aleşi în AGOA din data de 24.04.2013. Raportat 
la faptul că autoritatea are cunoştinţă de această situaţie şi chiar a şi aprobat acest Regulament, iar 
membrii Consiliului de Supraveghere care au adoptat un criteriu suplimentar, (schimbând regulile în 
timpul jocului, fără a exista şi o modificare legislativă) nu au fost sancţionaţi, Consiliul de 
Administraţie al SC [...] SA a considerat că este foarte important ca acţionarii să fie informaţi încă 
din momentul publicării convocatorului cu privire la obligaţia candidaţilor de a cunoaşte legislaţia 
incidentă unei societăţi cum este [...] SA. 

Faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat impunerea unui criteriu 
suplimentar la [...] SA a fost considerat de către Consiliul de Supraveghere o acceptare a posibilităţii 
de a impune astfel de criterii. Mai mult decât atât, convocatorul a fost publicat pe site-ul societăţii, 
iar atât acţionarul [...] SA, cât şi Autoritatea de Supraveghere Financiară aveau posibilitatea ca, în 
situaţia în care constatau o neconcordanţă în elaborarea acestuia cu prevederile legale, statutare şi 
practicile din cadrul pieţei de capital, să înştiinţeze societatea pentru corectarea erorii. Or, societatea 
nu a fost informată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la un astfel de aspect. 

Astfel, deşi [...] SA nu a făcut propunerile de candidaturi conform prevederilor art.1171 din 
Legea 31/1990, Consiliul de Administraţie al SC [...] SA a ţinut cont de două propuneri valide ale 
acţionarului [...] SA şi le-a înscris pe buletinele de vot. 

4. Referitor la auditorul financiar, reclamanta învederează că în decizia de sancţionare se 
reţine „Consiliul de Administraţie nu era în drept să facă selecţia serviciilor de audit financiar, 
având în vedere faptul că potrivit prevederilor statutare şi ale art.111 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr.31/1990”, „consiliul de administraţie nu a pus la dispoziţia acţionarilor... lista completă cu 
candidaţii la funcţia de auditor financiar conform propunerilor formulate de acţionarii 
societăţii..:”. Nu rezultă însă la ce ofertă de audit se face referire, modalitatea în care a fost primită 
la societate, în ce mod a fost făcută selecţia de oferte, legalitatea comunicării ofertei de audit la care 
face referire şi temeiul legal încălcat. 

În acest sens, reclamanta învederează că, potrivit convocatorului şedinţei Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data de 11.08.2014, data limita până la care auditorii puteau face 
propuneri de oferte de audit a fost 11.08.2014. Propunerile de oferte de audit sunt întocmite de către 
auditorii financiari şi adresate societăţii.  
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La societate s-a primit o ofertă de audit de la PFA [...] care a fost inclusă pe buletinul de vot. 
A mai fost primită o ofertă de audit de la SC [...] SRL, înregistrată la societate sub 

nr.[...]/04.08.2014. În adresa de înaintare, SC [...] SRL face precizarea că transmiterea ofertei 
reprezintă un răspuns la adresa SC [...] SA nr. 6336/29.07.2014. Or, societatea nu a solicitat nicio 
ofertă de audit de la societatea [...] SRL. Numărul de înregistrare al SC [...] SA la primirea ofertei de 
la societatea [...] SRL este [...]/04.08.2014 şi reprezintă răspuns la o adresă înregistrată sub 
nr.6336/29.07.2014. În aceste condiţii, este evident că societatea [...] SRL nu a răspuns unei 
solicitări a SC [...] SA. Prin urmare, oferta nu putea fi înscrisă pe buletinul de vot. 

Susţine reclamanta că, în fapt, nu a fost efectuată de către Consiliul de Administraţie o 
selecţie de oferte pentru auditorul financiar, ci au fost prezentate acţionarilor numai ofertele făcute 
în condiţii de legalitate, transparente şi imparţiale, fără interferenţa acţionarilor în întocmirea 
acestora. 

Pentru cele expuse, reclamanta solicită admiterea plângerii formulate împotriva refuzului 
intimatei de a soluţiona contestaţia în termenul prevăzut de lege şi anularea deciziei de sancţionare 
nr.719/16 04.2015. 

În drept, a invocat prevederile legii nr.554/2004. 
În susţinerea cererii, reclamanta s-a folosit de proba cu înscrisuri, anexând în copie: decizia 

de sancţionare nr.719/16.04.2015; contestaţia formulată împotriva deciziei de sancţionare 
nr.719/16.04,2015. 
 Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Curţii de Apel 
Constanţa, susţinând că dispozițiile art.2 alin.3 din Legea nr.297/2004 stabilesc o competenţă 
teritorială exclusivă în ce priveşte cauzele având ca obiect legalitatea actelor administrative emise de 
ASF, în calitate de succesor al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, în favoarea Curţii de Apel 
Bucureşti. 
 Pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 

Cu privire la susţinerea reclamantei vizând refuzul de a soluţiona contestaţia în termenul 
prevăzut de lege, învederează că, dată fiind complexitatea cauzei, autoritatea a confirmat 
reclamantei că cererea sa se află în curs de soluţionare, iar răspunsul îl va primi în momentul în care 
se va adopta o soluţie. 

Prin urmare, nu poate fi vorba despre un refuz nejustificat astfel cum este reglementat de 
Legea nr.554/2004. 

În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate a deciziei atacate, pârâta susţine că sunt 
neîntemeiate având în vedere faptul că se prezintă o situaţie de fapt, iar nu o veritabilă critică adusă 
actului administrativ supus controlului de legalitate. 

Astfel, referitor la motivul vizând nerespectarea de către acţionarul [...] a dispoziţiilor 
art.1171 alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, arată că din reglementarea pe care o conţine art.1171, astfel 
cum a fost conceput şi adoptat de către legiuitorul român prin Legea nr.441/2006, se desprinde 
concluzia că dreptul unor categorii de acţionari de a cere includerea în proiectul ordinii de zi a 
oricărei AGA este un drept special ce nu poate fi cenzurat de Consiliul de administraţie al unei 
societăţi. 

Consideră a fi neîntemeiată şi susţinerea reclamantei cu privire la faptul că textul legal 
prevede faptul că „trebuie să se menţioneze în chiar cuprinsul cererii informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională” a candidaţilor, în contextul în care aceste 
solicitări au fost îndeplinite de către acţionar, în cuprinsul cererii sale de completare fiind 
menţionate numele fiecărui candidat, domiciliul şi profesia. 

Din analiza conţinutului celei de-a doua adrese, înregistrată la [...] SA cu nr. [...]/07.08.2014, 
rezultă că aceasta putea fi apreciată ca o cerere de sine-stătătoare având ca obiect completarea 
ordinii de zi a AGOA, întrucât întruneşte toate condiţiile impuse de art.1171 din Legea nr.31/1990, 
respectiv temeiul legal al solicitării, numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a 
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persoanelor propuse pentru funcţia de membru CA. Respectiva cerere se încadrează atât în termenul 
prevăzut de lege, cât şi în termenul impus de către societate – 11.08.2014 – data limită până la care 
se puteau face propuneri de candidaţi pentru funcţia de administrator al [...] SA, fapt care conduce la 
concluzia că motivul de nelegalitate invocat de către reclamantă este neîntemeiat. 

Cu privire la susţinerea reclamantei referitoare la faptul că [...] a adresat în mod greşit 
cererea de completare a ordinii de zi, pârâta susţine că exercitarea competenţelor consiliului de 
administraţie implică o operaţiune de calificare şi apreciere pentru a distinge, pe de o parte, între 
actele care sunt necesare şi cele care sunt utile şi, pe de altă parte, între acestea şi cele care nu 
prezintă aceste atribute. Implicaţiile deciziilor administratorilor, luate în exercitarea acestor atribuţii, 
sunt prelevate de prevederile art.72 şi art.1441 şi 1442 din Legea societăţilor comerciale. Astfel, 
aceştia răspund, potrivit regulilor mandatului, pentru prejudiciile aduse societăţii, atât pentru actele 
săvârşite cât şi pentru omisiuni; administratorii se vor putea apăra de această răspundere dacă 
decizia lor de a lua sau a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii este 
fundamentată pe interesul societăţii şi pe informaţii adecvate.  

A menţionat şi faptul că aceste atribuţii generale ce revin consiliului de administraţie suportă 
o dublă limitare legală: sub raport material, administratorilor le revin numai acele competenţe legate 
de îndeplinirea actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate, sub raport ierarhic, 
corespunzător subordonării lor faţă de adunarea generală a acţionarilor, competenţele lor sunt 
limitate de puterile legale ce revin acestui organ ierarhic superior. 

Prin urmare, CA trebuie să ducă la îndeplinire solicitările cu care a fost învestit de către 
acţionari, respectiv, să facă o informare completă şi corectă cu privire la propunerile ce trebuiau 
cuprinse pe ordinea de zi a AGOA. 

Consideră a fi neîntemeiată susţinerea reclamantei potrivit căreia acţionarul [...] nu a 
formulat cererea în atenţia Consiliului de Administraţie, ci în atenţia Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, pârâta arătând că acţionarul a formulat cererea către [...] SA Constanţa cu menţiunea 
„în atenţia adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”, referinţă corectă în raport cu obiectul 
solicitării, completarea ordinii de zi a AGA cu propuneri de candidaţi. 

Prin urmare, destinatarul solicitării a fost în mod corect indicat ca fiind societatea [...] SA, 
întrucât această solicitare viza activitatea societăţii. Or, comunicând adresa la sediul persoanei 
juridice, persoana/compartimentul din cadrul societăţii care asigură circuitul documentelor este în 
măsură să o înainteze organului competent care dispune cele necesare soluţionării respectivei 
solicitări. 

În speţă, adresa privind completarea ordinii de zi trebuia înaintată CA, iar propunerile 
acţionarului trebuiau completate pe ordinea de zi, propuneri ce urma a fi supuse dezbaterii şi 
aprobării AGOA convocată pentru data de 07/08.09.2014. 

Cu privire la susţinerea reclamantei privind condiţiile de eligibilitate, pârâta învederează că, 
potrivit legii, Consiliul de administraţie nu poate impune condiţii de eligibilitate pentru candidaţii la 
posturile de administrator, altele decât cele cuprinse în dispoziţiile legale sau de a cenzura 
propunerile formulate de acţionari prin neînscrierea pe lista candidaţilor a unui candidat pentru 
motivul că nu ar îndeplini condiţiile de eligibilitate stabilite în cadrul convocatorului şedinţei. 

Referitor la susţinerea reclamantei privind auditorul financiar, susţine că, în speţă, Consiliul 
de Administraţie al [...] SA nu era în drept să facă selecţia serviciilor de audit financiar, având în 
vedere faptul că potrivit prevederilor statutare şi ale art.111 alin.(1) lit.b1) din Legea nr.31/1990 
adunarea generală ordinară a acţionarilor este cea chemată să numească sau să demită auditorul 
financiar. Conform prevederilor art.209 din Legea nr.297/2004, emitenţii de valori mobiliare vor 
asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi tip şi clasă şi vor pune 
la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile, vin 
tocmai să impună o conduită echilibrată şi nediscriminatorie pentru toţi acţionarii. 
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Având în vedere cele prezentate, actul administrativ individual supus controlului de legalitate 
a fost emis de ASF în conformitate cu dispoziţiile legale speciale în vigoare şi în baza prerogativelor 
cu care această autoritate a fost învestită prin lege.  

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de reclamantă, învederează că acestea sunt 
menţionate cu titlu informativ, nefiind motivate şi întemeiate. 

Prin încheierea interlocutorie din data de 30.09.2015, Curtea de apel Constanţa a respins 
motivat excepţia necompetenţei teritoriale a Curţii de Apel Constanţa, ca nefondată, şi a acordat 
termen de judecată pentru soluţionarea fondului cauzei. 

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile solicitate de pârâtă în cererea de probe, 
dispunând depunerea la dosar de către [...] SA a proceselor-verbale ale şedinţei Consiliului de 
Administraţie al SC [...] SA din data de 25.07.2014, 13.08.2014 şi 08/09.09.2014, dispoziţie căreia 
respectiva societate nu i-a dat curs. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate şi a probelor administrate în cauză, 
Curtea constată că acţiunea este nefondată. 

Prin decizia nr.719/16.04.2015 emisă de pârâtă s-a dispus sancţionarea reclamantei [...], în 
calitate de preşedinte al Consiliului de administraţie al SC [...] SA Constanţa, cu amendă în cuantum 
de 10.000 lei, reţinând că, în ceea ce priveşte organizarea adunării generale a acţionarilor din data de 
7/8.09.2014, Consiliul de administraţie a folosit în mod abuziv calitatea deţinută şi a recurs la fapte 
neloiale care au avut ca obiect şi efect lezarea drepturilor acţionarului [...] SA, încălcând prevederile 
art.209 şi ale art.243 alin.10 coroborate cu cele ale art.210 din Legea nr.297/2004. 

În fapt, s-au constatat următoarele fapte de natură a atrage sancţionarea reclamantei:  
  - pentru punctele de pe ordinea de zi ce vizau „alegerea consiliului de administraţie”, 
Consiliul de Administraţie al societăţii nu a inclus în lista candidaţilor/nu a prezentat adunării 
generale toate propunerile de candidaturi pentru funcţia de administrator al societăţii, formulate de 
acţionarul [...], impunând la nivelul convocatorului AGOA condiţii de eligibilitate suplimentare 
pentru ocuparea funcţiei de administrator care nu au corespondent în legislaţia incidentă şi în Actul 
Constitutiv şi refuzând primirea unei notificări formulate de acţionarul [...] ce privea propuneri de 
candidaturi pentru posturile de administratori; 

- pentru punctul de pe ordinea de zi ce viza „numirea auditorilor”, Consiliul de Administraţie 
al societăţii nu a prezentat adunării generale toate ofertele de auditare primite la societate. 
  În drept, au fost reţinute art.271, 272 alin.1 lit.g pct.3, art.273 alin.1 lit.b pct.i, art.274 alin.1, 
art.275 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv art.209 şi 243 alin.10 coroborat cu art.210 din Legea nr.297/2004. 
 Reclamanta a formulat contestaţie împotriva deciziei de sancţionare, contestaţie 
nesoluţionată până la momentul introducerii acţiunii. 
 Curtea constată că prin probele administrate şi apărările susţinute reclamanta nu a dovedit o 
altă situaţie de fapt decât cea reţinută de pârâtă, iar împrejurările arătate nu sunt de natură a înlătura 
răspunderea reclamantei pentru faptele săvârşite.  

 Astfel, în ceea ce priveşte neincluderea în lista candidaţilor/neprezentarea adunării generale 
a tuturor propunerilor de candidaturi pentru funcţia de administrator al societăţii, se reţine că [...] SA 
a formulat o solicitare de completare a ordinii de zi înregistrată la [...] sub nr.6087/08.08.2014 
pentru includerea pe ordinea de zi a şedinţei a două puncte, respectiv revocarea Consiliului de 
Administraţie al societăţii, conform art.111 alin.2 lit. b) din Legea nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi alegerea unui nou Consiliu de Administraţie format din 3 
persoane pentru un mandat de 4 ani. 

Ulterior acestei solicitări, la data de 07.08.2014, [...] SA a transmis către [...] adresa 
nr.[...]/07.08.2014 prin care a făcut propuneri de candidaturi în conformitate cu prevederile art.1171 
alin.(2) din Legea nr.31/1990, propunerea de candidaturi fiind făcută în interiorul termenului impus 
de societate în acest sens, respectiv până la data de 11.08.2014. 
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 Potrivit art.1171 alin.1 din Legea nr.31/1990, au dreptul de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi unui sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social, iar conform alin.2, în cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea 
administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să 
formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile 
respective. 

Curtea apreciază că interpretarea dată de reclamantă dispoziţiilor legale menţionate este una 
extrem de rigidă şi formalistă, de natură a restrânge drepturile acţionarilor. Susţinerea potrivit cu 
care acţionarii care au solicitat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, între care figurează şi 
alegerea administratorilor, trebuie să menţioneze în chiar cuprinsul cererii informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile 
respective, nerespectarea acestei dispoziţii imperative atrăgând decăderea din dreptul de a propune 
administratori în termenul stabilit prin convocator este neîntemeiată. 

Atâta timp cât acţionarul [...] a transmis propunerile pentru funcţia de administrator al 
societăţii în termenul impus prin convocator şi în condiţiile stabilite de art.1171 alin.1 din Legea 
nr.31/1990 nu poate opera împotriva acestuia sancţiunea decăderii din dreptul de a depune astfel de 
propuneri. 

De asemenea, nu poate fi reţinută nici împrejurarea că solicitarea [...] SA nu a fost adresată 
Consiliului de Administraţie, ci Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

Faptul că adresa nr.[...]/07.06.2014 a fost transmisă cu menţiunea în atenţia Adunării 
Generale iar nu în atenţia Consiliului de Administraţie nu este de natură a justifica neluarea ei în 
considerare atâta timp cât adresa a fost transmisă societăţii în termen, astfel că persoanele 
responsabile din cadrul societăţii aveau obligaţia de a analiza solicitările formulate de acţionar şi de 
a lua măsurile legale.  

Curtea constată că şi această apărare susţinută de reclamantă are un caracter formal, 
nepunându-se niciun moment problema ca discutarea adresei să se facă direct în şedinţa AGOA, cu 
consecinţa modificării buletinelor de vot la acest moment. Având în vedere că, potrivit art.117 din 
Legea nr.31/1990, convocarea adunării generale şi stabilirea ordinii de zi, cu realizarea procedurilor 
de publicitate corespunzătoare, reprezintă atribuţii exclusiv în sarcina consiliului de administraţie, 
acesta nu se poate prevala de faptul că solicitarea de completare a ordinii de zi a fost adresată 
adunării generale iar nu consiliului de administraţie. 

 În ceea ce priveşte introducerea, peste normele legale, a unor condiţii de eligibilitate pentru 
candidaţii la funcţia de administrator, respectiv „să fie un bun cunoscător şi aplicant al Legii 
31/1990, Legii 297/2004 şi Regulamentelor CNVM/ASF”, Curtea constată că susţinerile 
reclamantei sunt străine de cauză şi nu pot fi considerate pertinente pentru a  justifica măsura luată 
de consiliul de administraţie, măsură de natură a limita în mod nepermis dreptul acţionarilor de a 
propune candidaţi pentru funcţia de administrator. 

De asemenea, neluarea în considerare şi, în consecinţă, neintroducerea în lista ofertelor de 
audit prezentate în şedinţa AGOA a ofertei depuse de SC [...] SRL, înregistrată la societate sub nr. 
[...]/04.08.2014, pe motiv că în adresa de înaintare s-a făcut precizarea că transmiterea ofertei 
reprezintă un răspuns la adresa SC [...] SA nr. 6336/29.07.2014, fapt ce nu corespundea realităţii, 
constituie o măsură discreţionară şi abuzivă, neavând o justificare legală.  

Deşi reclamanta a susţinut că au fost prezentate acţionarilor numai ofertele făcute în condiţii 
de legalitate, transparente şi imparţiale, fără interferenţa acţionarilor în întocmirea acestora, nu a 
oferit o justificare din punct de vedere legal pentru înlăturarea ofertei SC [...] SRL, chiar şi pentru 
situaţia în care aceasta ar fi formulat oferta de auditare la cererea acţionarului [...], în condiţiile în 
care desemnarea auditorului urma să se facă prin votul acţionarilor, în şedinţa AGOA, conform 
art.111 alin.(1) lit.b1) din Legea nr.31/1990, deci în condiţii de transparenţă şi imparţialitate. 
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Curtea constată că faptele săvârşite de reclamantă constituie încălcări ale dispozițiilor art.209 
şi 210 din Legea nr.297/2004, fiind sancţionate contravenţional de lege, iar din această perspectivă 
actul de sancţionare respectă exigenţele impuse de art.271 şi urm. din Legea nr.297/2004. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele de nelegalitate invocate de reclamantă 
sunt nefondate, urmează a respinge acţiunea ca atare. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

29. Refuzul nejustificat al autorității publice centrale de a rezolva cererea 
privitoare la aplicarea prevederilor legii dialogului social. Admiterea excepției 
necompetenței materiale a curții de apel. Declinarea competenței în favoarea secției 
civile a tribunalului. 
 

Sentinţa civilă nr. 108/CA/16.06.2015 
 

Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea dispoziţiilor Legii 
nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii reglementate de art.168 – 174, 
conciliere care priveşte soluţionarea conflictelor colective de muncă. 

Această procedură de conciliere se realizează prin intermediul şi cu implicarea unei autorităţi 
publice centrale, deci nu atrage competenţa instanţei de contencios administrativ în cazul refuzului acestei 
autorităţi de a efectua concilierea. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ presupune ca obiectul cererii reclamantului şi, 
ulterior, al refuzului nejustificat, să aibă legătură cu un raport juridic de drept administrativ, să se 
fundamenteze pe un drept public, chiar dacă textul art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 nu face referire 
la un anume obiect al cererii. 

În cauza de faţă se urmăreşte valorificarea unui drept care ţine de sfera raporturilor de muncă, 
respectiv participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă, obiectul refuzului pârâtului situându-se 
în sfera dreptului privat, care îşi găseşte reglementare chiar în legea dialogului social. 
 

Art.95 pct.1 și art.130 alin.(2) NCPC 
Art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 

Art.168 alin.(2) din Legea nr.62/2011 
 

1. Prin cererea înregistrată la data de 07.05.2015 pe rolul Curţii de Apel Constanţa – Secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal sub nr.336/36/2015, reclamanta Federaţia [...] a 
Sindicatelor Libere din [...] a solicitat obligarea pârâtului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice la efectuarea concilierii conflictului de muncă declanşat la nivelul 
grupului de unităţi format din SC [...] SA şi SC [...] SRL, precum şi obligarea la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate de litigiu, susţinând următoarele: 

Federaţia reclamantă a solicitat celor două entităţi membre ale grupului, negocierea unui 
contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, în urma refuzului acestora fiind declanşat 
conflictul de muncă potrivit art.156 coroborat cu art.161 alin.1 lit.a din Legea nr.62/2011 privind 
dialogul social. 

Arată reclamanta că a solicitat expres ministerului să procedeze în conformitate cu art. 168 şi 
următoarele din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, cu privire la concilierea conflictului de 
muncă, însă la data de 27.11.2014 reclamantei i s-a comunicat faptul că s-a anulat concilierea 
stabilită pentru data de 02.12.2014. 

S-a procedat ulterior la o nouă solicitare de efectuare a procedurii de conciliere, iar prin 
adresa nr.1612/28.11.2014 respinge în totalitate solicitarea reclamantei, împrejurarea care a condus 
la formularea prezentei cereri de chemare în judecată. 
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Susţine reclamanta că în cauză sunt incidente prevederile art.2 alin.1 lit.i coroborat cu art.2 
alin.1 lit.n din Legea nr.554/2004, fiind vorba despre un refuz nejustificat al instituţiei pârâte de a 
soluţiona o cerere, reclamanta fiind în situaţia reglementată de art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

În drept sunt invocate prevederile Legii nr.62/2011 şi cele ale Legii nr.554/2004. 
2. La termenul de judecată din data de 15 iunie 2015, Curtea a invocat din oficiu, potrivit 

prevederilor art.130 alin.(2) NCPC, excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Constanţa şi 
declinarea cauzei spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa – Secţia I civilă, excepţie 
apreciată ca fiind întemeiată şi pe care o va admite, pentru următoarele argumente: 

Competenţa materială a instanţei în soluţionarea prezentei cauze este dată de natura litigiului 
dedus judecăţii, rezultată din natura raportului juridic invocat. 

Astfel, reclamanta susţine că litigiul este în competenţa instanţei de contencios administrativ 
pentru că în cauză se contestă refuzul nejustificat al autorităţii publice centrale care are calitatea de 
pârâtă, de a rezolva cererea federaţiei reclamante în legătură cu aplicarea prevederilor Legii 
nr.62/2011 privind dialogul social. 

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 „refuz nejustificat de a 
soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei 
persoane ( … )”. 

Conform art.8 alin.(1), „Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un 
interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea 
prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate 
sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte 
a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau 
interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a 
unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare 
pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim”. 

Art.2 alin.(1) lit.f) defineşte contenciosul administrativ ca fiind „activitatea de soluţionare de 
către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel 
puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau 
încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în 
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un 
interes legitim”. 

Potrivit reclamantului, refuzul nejustificat al pârâtului vizează aplicarea dispoziţiilor Legii 
nr.62/2011 privind dialogul social, respectiv a procedurii concilierii reglementate de art.168 – 174, 
conciliere care priveşte soluţionarea conflictelor colective de muncă. 

Potrivit art.168 alin.(2) din Legea nr.62/2011, „În termen de 3 zile lucrătoare de la 
înregistrarea sesizării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul conflictelor 
colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau la nivel sectorial, ( … ), desemnează delegatul său 
pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă şi comunică datele persoanei 
desemnate atât organizaţiei sindicale ori reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului sau 
organizaţiei patronale. 
    (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, 
după caz, convoacă părţile la procedura de conciliere într-un termen ce nu poate depăşi 7 zile 
lucrătoare de la data desemnării delegatului”. 

Se reglementează, aşadar, o procedură de soluţionare a conflictelor de muncă la nivel de grup 
de unităţi, procedură care presupune implicarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.  
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Or, numai împrejurarea că această procedură de conciliere se realizează prin intermediul şi 
cu implicarea unei autorităţi publice centrale, nu atrage competenţa instanţei de contencios 
administrativ în cazul refuzului acestei autorităţi de a efectua concilierea. 

Competenţa instanţei de contencios administrativ presupune ca obiectul cererii reclamantului 
şi, ulterior, al refuzului nejustificat, să aibă legătură cu un raport juridic de drept administrativ, să se 
fundamenteze pe un drept public, chiar dacă textul art.2 alin.(1) lit.i) din Legea nr.554/2004 nu face 
referire la un anume obiect al cererii. 

În cauza de faţă se urmăreşte valorificarea unui drept care ţine de sfera raporturilor de 
muncă, respectiv participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă, obiectul refuzului 
pârâtului situându-se în sfera dreptului privat, care îşi găseşte reglementare chiar în legea dialogului 
social. 

Drept urmare, instanţa de contencios administrativ nu este competentă să analizeze cererea 
reclamantului ce excede sferei dreptului administrativ, competenţa de soluţionare revenind instanţei 
de drept comun care judecă conflictele de muncă în primă instanţă, respectiv Tribunalul, conform 
art.95 pct.1 NCPC. 

Faţă de argumentele expuse, în baza art.132 alin.(1) şi (3) NCPC, Curtea de Apel Constanţa 
va admite excepţia necompetenţei sale materiale şi va declina competenţa în favoarea Tribunalului 
Constanţa – Secţia I civilă, competentă să soluţioneze conflictele de muncă. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

30. Suportarea de către autoritățile administrației publice locale, din bugetul 
local, a sumelor necesare pentru asigurarea activității de protecție a copiilor aflați în 
sistem rezidențial și de asistență maternală și a persoanelor majore aflate in 
continuarea studiilor. Obligația consiliilor județene de a suporta cheltuielile aferente 
protecției persoanelor adulte cu handicap. 

 
Sentința civilă nr. 1245/CA/07.12.2015 

 
Obligaţia autorităţilor publice locale de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie 

reglementată de Legea nr.272/2004, pentru perioada 2010 – 2013, rezultă chiar din prevederile art.5 alin.3 
din lege, conform cărora „În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte 
copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după 
caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi 
asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului” şi 
din dispoziţiile art.118 alin.1 lit.a, conform cărora „Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi 
protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează din 
următoarele surse: a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

Dispoziţiile legale menţionate sunt întregite prin prevederile cuprinse în art.1 alin.2 din HG 
nr.457/2000, aplicabil în perioada de referinţă, conform cărora „Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi 
comunale au obligaţia să prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în vederea finanţării 
activităţii de protecţie a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din 
ordonanţă (dispoziţii abrogate prin Legea nr.272/2004, dar preluate în art.51 alin.2 din Legea nr.272/2004).  

În schimb, finanţarea centrelor publice în care sunt îngrijite persoanele adulte cu handicap se face 
din bugetul propriu al consiliului judeţean pe teritoriul şi în subordinea căruia se află centrul, iar în situaţia 
în care persoana cu handicap provine de pe raza altei unităţi administrativ teritoriale, cheltuielile se 
decontează între autorităţile publice judeţene. 

 
Art.5 alin.3 și art.118 alin.1 lit.a din Legea nr.272/2004 

Art.54 și art.94 alin.(1) din Legea nr.448/2006 
Art. 33 din H.G. nr.268/2007 
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Prin sentinţa civilă nr. 262/12.02.2015, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
formulată de reclamanta DGASPC CONSTANŢA, în contradictoriu cu pârâta COMUNA [...] 
PRIN PRIMAR, astfel cum a fost modificată la 13.11.2014, ca nefondată şi s-a luat act de cererea 
de renunţare la cererea privind obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta DGASPC CONSTANŢA, 
solicitând, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, admiterea acţiunii astfel cum a 
fost precizată si obligarea pârâţilor la plata sumei de 234.374,42 lei aferentă perioadei ianuarie 2010 
- septembrie 2013, reprezentând contribuţia pârâţilor la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor 
protejaţi in sistem rezidenţial, a copiilor protejaţi în sistemul de asistenta maternala, a persoanelor 
majore care beneficiază de protecţie in temeiul art. 51 alin. 2 din Legea nr. 27/2004 si a persoanelor 
adulte protejate într-o instituţie din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta, pentru beneficiarii 
serviciilor sociale proveniţi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale [...]. 
 1. În motivare, arată recurenta că hotărârea recurată încalcă poziţiile legislaţiei în materia 
asistentei sociale.   

Faţă de dispoziţiile legale incidente în cauză precum şi faţă de situaţia de fapt din speţă, 
consideră că soluţia Tribunalului Constanta este vădit nelegală întrucât ignora raporturile 
obligaţionale dintre părţi, reglementate expres de lege şi faptul că a făcut dovada refuzului 
nejustificat al pârâţilor de a contribui la cheltuielile serviciilor sociale pentru beneficiarii proveniţi 
de pe raza unităţii administrativ teritoriale, indiferent de modificările legislative intervenite in 
materia asistentei sociale, dispoziţiile legale incidente reglementează obligaţia asigurării finanţării 
serviciilor sociale obiect al cererii introductive de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor si 
municipiilor. 
 In ceea ce priveşte cuantumul contribuţiei, incidente sunt dispoziţiile H.G. nr.457/2000 si 
H.G, nr. 23/2010, care reglementează expres obligaţia comunităţilor locale de a suporta contribuţia 
anuală pentru fiecare copil protejat sau persoana majoră care beneficiază de protecţie, care nu poate 
fi mai mică de 25% din costul anual (cuantum menţinut si prin art. 20 din O.U.G. nr. 103/2014 si 
redus, ulterior la 10 % prin O.U.G. nr. 54/2004, începând cu 29.09.2014) conform standardelor de 
cost reglementate de anexele 1 si 2 din H.G. nr. 23/2010. 

Corelativ, conform dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, conform cărora „consiliile locale funcţionează ca autorităţi 
ale administraţiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, oraşe si municipii, in 
condiţiile legii" (art. 23), iar conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) si art. 10 din acelaşi act normativ, 
resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu 
competentele si atribuţiile prevăzute de lege, autorităţile administraţiei publice locale administrând 
sau, după caz, dispunând de resursele financiare ale comunelor, oraşelor, municipiilor. 

Esenţial este faptul că sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe anumite valori 
şi principii generale, expres reglementate de Legea nr. 292/2011.  

Prin raportare la calitatea sa de instituţie publică cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale si 
protecţiei copiilor şi probele administrate care dovedesc faptul că a asigurat în perioada in litigiu 
serviciile sociale pentru beneficiarii proveniţi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale [...], 
hotărârea instanţei de fond ignora obligaţia legală în sarcina paraţilor de asigurare a sumelor 
necesare finanţării acestor servicii.  

Astfel, înscrisurile depuse la dosarul cauzei dovedesc că pârâţii au fost notificaţi în toată 
perioada ce face obiectul litigiului cu privire la obligaţiile de plată pentru beneficiarii serviciilor 
sociale proveniţi de pe raza unităţii administrative-teritoriale, calculate cu respectarea cadrului de 
reglementare incident, conform standardelor_de cost aprobate prin H.G, nr. 23/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale (calcul necontestat de pârâţi).  
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Costul reglementat reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării 
serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar, pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor 
minime de calitate si criteriilor prevăzute de lege. 

A făcut dovada cu adresele nr. D36361/30.07.2010, D6675/08.02.2011, 
D311O3/22.05.2O12, D47232/02.08.2012, D9960/12.02.2013, D29662/24.04.2013, 
D52632/01.08.2013, D76129/12.11.2013 că a notificat pârâţii cu privire la obligaţia de finanţare a 
serviciilor sociale obiect al cererii introductive in întreaga perioadă ce vizează litigiul, aceştia 
refuzând nejustificat soluţionarea cererilor. 

2. Judecătorul fondului interpretează şi aplică greşit dispoziţiile H.G. nr. 23/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, reţinând că pârâţii aveau obligaţia de 
finanţare doar in temeiul art. 3 din actul normativ, în cazul în care costurile ar fi depăşit nivelul 
prevăzut de standardele de cost- raţionament ce denotă profunda înţelegere şi aplicare greşită a 
textelor actului normativ. 

Niciunul dintre textele actului normativ nu pot conduce la o asemenea concluzie, obligaţia de 
finanţare a serviciilor sociale obiect al cererii introductive de la bugetele locale in situaţia în care 
costurile sunt la nivelul standardelor de cost fiind expres reglementată de dispoziţiile art. 6 din H.G. 
nr. 23/2010. 

In speţă, costurile au fost stabilite la nivelul standardelor de cost reglementate prin anexele 1 
si 2 la H.G. nr. 23/2010, iar art. 6 din H.G. nr. 23/2010 reglementează obligaţia legală de finanţare a 
serviciilor sociale conform standardelor de cost din bugetele proprii ale autoritarilor administraţiei 
publice locale, motiv de nelegalitate al hotărârii atacate. 

3. Instanţa de fond reține fără temei legal că dispoziţiile H.G. nr. 457/2000 au fost abrogate.  
Judecătorul fondului retine cu privire la acest act normativ că ar fi fost implicit abrogat prin 

Legea nr. 272/2004, începând cu data de 01.01.2005. 
Astfel, cu privire la H.G. nr. 457/2000, act normativ care nu a fost abrogat expres, consideră 

că nu ne aflăm în prezenţa unui eveniment legislativ implicit, aşa cum retine instanţa de fond, 
întrucât un asemenea eveniment nu este recunoscut în cazul actelor normative speciale (caracterul 
special al unei reglementări este dat de obiectul acesteia, circumstanţiat la anumite categorii de 
situaţii și de specificul soluţiilor legislative pe care le instituie, precum reglementarea ce face 
obiectul HG nr. 457/2000). 

In egală măsură, H.G. nr. 457/2000 nu este menţionat expres în cuprinsul art. 142 din Legea 
nr. 272/2004. Este adevărat că alin. (3) al art. 142 prevede că se abrogă şi orice alte dispoziţii 
contrare, dar prin H.G. nr. 457/2000 au fost aprobate normele metodologice de stabilire a nivelului 
contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, 
dispoziţii care se regăsesc şi la art. 118 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, nefiind deci contrare.  

Astfel, actul normativ reglementează cu privire la finanţarea activităţii de protecţie pentru 
mai multe categorii de beneficiari, respectiv copilul aflat in dificultate, din centrele de plasament sau 
încredinţat unei familii sau persoane, copilul cu hadicap, copilul care rămâne in centrele de 
plasament ori la familia sau persoana căreia i-a fost încredinţat sau dat in plasament si după 
dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continua studiile, dar fără a depăşi vârsta de 26 
de ani, esenţial fiind ca Legea nr. 272/2004 a menţinut toate aceste categorii de beneficiari de 
asistenţă socială, cât şi obligaţia de finanţare a comunităţilor locale; astfel, soluţia juridică 
reglementată de dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997 nu a fost modificată, din contră, fiind 
preluată cu acelaşi conţinut de dispoziţiile Legii nr. 272/2004.  

4. Aplicarea corectă și justă a normelor de drept, înseamnă ca soluţia dintr-un litigiu dedus 
judecaţii nu poate fi decât una singură si aceea trebuie să se impună ca autoritate, ca fiind cea 
corectă.  

Soluţiile juridice ale instanţei de judecată trebuie să determine practica unitară, aceasta şi în 
recunoaşterea principiului constituţional al înfăptuirii juste şi unitare a justiţiei, circumscris unei 
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operaţiuni raţionale și de creaţie juridică, atribuită si utilizată de orice autoritate chemată a aplica 
dreptul, în sensul respectării legislaţiei incidente, iar instanţele de judecată interpretează în mod 
necesar legea prin soluţionarea cauzelor cu are au fost investite, ca fază indispensabilă a procesului 
de aplicare a legii, conform si principiului supunerii judecătorului numai faţă de lege, consacrat de 
art.123 alin. (2) din Constituţie.  
 Sintetizând, în speţă este aplicabil un cadru de reglementare special care instituie obligaţii 
exprese de finanţare a serviciilor sociale de la bugetele comunelor, oraşelor si municipiilor, 
indiferent dacă costul acestor servicii este stabilit la nivelul costurilor standard, precum în speţă sau 
dacă depăşesc aceste costuri reglementate (ipoteza care nu face obiectul cauzei), în cuantum de 25 
% pentru perioada 2010 - septembrie 2013 ce face obiectul cauzei. 

Analizând criticile formulate de reclamantă prin motivele de recurs, Curtea constată 
următoarele: 
 Obiectul acţiunii reclamantei vizează suportarea, de către autorităţile administraţiei publice 
locale, din bugetul local al unităţilor administrativ teritoriale, a sumelor necesare anual pentru 
asigurarea activităţii de protecţie a copiilor protejaţi în sistem rezidenţial şi de asistenţă maternală şi 
a persoanelor majore aflate în continuarea studiilor, care beneficiază de protecţie în temeiul 
prevederilor art.51 din Legea nr.272/2004, precum şi pentru întreţinerea persoanelor adulte protejate 
în centrele specializate. 
 Există, aşadar, două categorii distincte de persoane care beneficiază de activitatea de 
protecţie socială la care se referă reclamanta, respectiv copiii şi adulţii care intră în sfera de protecţie 
a Legii nr.272/2004 şi persoanele adulte cu handicap, aflate sub protecţia prevederilor Legii 
nr.448/2006. 
 Obligaţia de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate a 
fost prevăzută iniţial de art.23 lit.a din OUG nr.192/1999, potrivit căruia „Activitatea serviciilor şi 
instituţiilor publice care îngrijesc şi asigură protecţia drepturilor copilului se finanţează din: a) 
contribuţii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din al căror teritoriu 
provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de 
protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997, republicată; 
criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agenţie şi 
aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia”. 

Potrivit art.24 alin.(1) „Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 23 lit. a) se stabileşte pe baza 
unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, fiind astfel emisă HG nr.457/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea 
activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei 
majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din OUG nr.26/1997. 
          OUG nr.192/1999 a fost abrogată prin OUG nr.12/2001, care însă a preluat aceleaşi dispoziţii 
în art.17 şi art.18.  

 Astfel, conform prevederilor art.17 din OUG nr.12/2001, „Activitatea serviciilor şi 
instituţiilor publice care asigură protecţia copilului se finanţează din următoarele surse: a) 
contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap 
şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, 
republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul sau persoana 
majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, cu avizul Ministerului 
Administraţiei Publice;”, iar potrivit art.18, „(1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art.17 lit. a) se 
stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului”. 
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 Rezultă astfel că obligaţia autorităţilor publice locale de a contribui la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului este reglementată în continuare şi pentru perioada 2010 - 2013, iar nivelul 
contribuţiei este cel aprobat prin HG nr.457/2000. 

Obligaţia autorităţilor publice locale de a contribui la finanţarea activităţii de protecţie 
reglementată de Legea nr.272/2004, pentru perioada 2010 – 2013, rezultă chiar din prevederile art.5 
alin.3 din lege, conform cărora „În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care 
fac parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini 
părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu 
privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, 
corespunzătoare nevoilor copilului” şi din dispoziţiile art.118 alin.1 lit.a, conform cărora 
„Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar 
sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează din următoarele surse: a) bugetul local al 
comunelor, oraşelor şi municipiilor”. 

Dispoziţiile legale menţionate sunt întregite prin prevederile cuprinse în art.1 alin.2 din HG 
nr.457/2000, aplicabil în perioada de referinţă, conform cărora „Consiliile locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale au obligaţia să prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în 
vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de 
protecţie în condiţiile art.19 din ordonanţă (dispoziţii abrogate prin Legea nr.272/2004, dar preluate 
în art.51 alin.2 din Legea nr.272/2004).  

Cu privire la consecinţele, pe plan juridic, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa 
nr.120/03.04.2008, reţinem că la momentul intrării în vigoare a HG nr. 23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale, art.3 din HG nr. 457/2000, în temeiul căruia consiliul 
judeţean avea obligaţia de a stabili prin hotărâre, la începutul fiecărui an, costul anual pentru un 
copil şi pentru o persoană majoră care beneficia de protecţie în condiţiile Legii nr.272/2004, a rămas 
fără aplicabilitate juridică, ceea ce înseamnă că H.C.J. Constanţa nr.120/2008, emisă pentru anul 
2008, în considerarea dispoziţiilor legale aplicabile la acel moment, nu prezintă relevanţă în 
contextul acţiunii de faţă. 

Astfel, pentru perioada 2010 – 2013, standardele de cost reprezentând costul minim aferent 
cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor 
minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, în funcţie de care se stabileşte nivelul 
contribuţiei comunităţilor locale sunt cele prevăzute de art.6 alin.1 lit. a din HG nr.23/2010 cu 
referire la anexa 1 din hotărâre. 
 Referitor la obligaţia pârâţilor de a suporta, din bugetul propriu, activitatea de protecţie 
specifică persoanelor adulte cu handicap, în baza Legii nr.448/2006, apreciem că soluţia instanţei de 
fond, de respingere a acestor pretenţii este legală, pentru următoarele argumente: 
 Potrivit prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.448/2006, „Protecţia persoanelor cu 
handicap se finanţează din următoarele surse: 
    a)  bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor; 
    b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
    c)  bugetul de stat; 
    d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii sociale 
în centre;” 
         Conform art.54 din Legea nr.448/2006, „(1) Persoana cu handicap are dreptul să fie îngrijită şi 
protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinţa.    
 (2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora funcţionează acestea. 
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    (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiţiile 
prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă 
unitate administrativ-teritorială. 
    (4) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului 
mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este 
îngrijită şi protejată.” 

De asemenea, potrivit art. 33 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, „(1) În sensul art. 53 alin. (4) din lege, decontarea 
cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, 
respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului mediu 
lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 
    (2) Obligaţia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului judeţean sau 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a cărui/căror rază teritorială îşi are 
domiciliul persoana cu handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului”. 
          Din interpretarea prevederilor legale menţionate, concluzionăm că finanţarea centrelor publice 
în care sunt îngrijite persoanele adulte cu handicap se face din bugetul propriu al consiliului judeţean 
pe teritoriul şi în subordinea căruia se află centrul, iar în situaţia în care persoana cu handicap 
provine de pe raza altei unităţi administrativ teritoriale, cheltuielile se decontează între autorităţile 
publice judeţene. 
 Rezultă, aşadar, că obligaţia de a suporta cheltuielile aferente activităţii de protecţie a 
persoanelor adulte cu handicap incumbă consiliilor judeţene şi nu autorităţilor publice ale 
comunelor, oraşelor sau municipiilor, astfel că pretenţiile reclamantei în legătură cu aceste persoane 
sunt neîntemeiate. 

 În consecinţă, ţinând seama de cuantumul pretenţiilor menţionate prin notele scrise depuse 
la dosar, respectiv suma de 222.309,83 lei şi având în vedere considerentele expuse cu privire la 
contribuţia pentru persoanele adulte cu handicap, suma apreciată ca fiind datorată de către pârâţi este 
în cuantum total de 124976,17 lei şi reprezintă contribuţia aferentă finanţării activităţii de protecţie a 
copiilor protejaţi în sistem rezidenţial, a copiilor protejaţi în sistemul de asistenţă maternală şi a 
persoanelor majore care beneficiază de protecţie în temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.272/2004. 

Se constată că sumele cu titlu de contribuţie şi cost anual şi lunar, indicate în tabelele anexate 
notei scrise, în ceea ce priveşte modul efectiv de calcul, nu au fost contestate de intimaţii pârâţi. 

Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul art.496 alin.(2) şi art.498 alin.(1) 
NCPC, Curtea de Apel va admite recursul şi va casa în parte sentinţa civilă recurată. 

Rejudecând, va admite în parte acţiunea reclamantei şi va obliga pârâţii la plata sumei totale 
de 124976,17 lei, reprezentând contribuţia pârâţilor la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor 
protejaţi în sistem rezidenţial, a copiilor protejaţi în sistemul de asistenţă maternală şi a persoanelor 
majore care beneficiază de protecţie în temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.272/2004. 

Va respinge cererea de obligare a pârâţilor la plata contribuţiei pentru persoanele adulte cu 
handicap, beneficiari ai serviciilor sociale proveniţi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în 
sumă de 97.333,66 lei, ca nefondată. 

În temeiul art.452 şi art.453 alin.(1) NCPC, va obliga intimaţii la plata către recurentă a 
cheltuielilor de judecată în sumă de 1.000 lei, reprezentând onorariu avocat. 

Judecător redactor Nicolae Stanciu 
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31. Taxă de poluare. Inexistența unei discriminări între vehiculele second hand 
achiziționate din spațiul UE și cele similare achiziționate din România prin aplicarea 
Legii nr. 9/2012. Obligația plății taxei de poluare de către reclamant. 

 
Decizia civilă nr. 1181/CA/18.11.2015 

 
Dispozițiile art.110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în versiunea consolidată 

prevăd că "Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne 
de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare". 

Adoptarea OUG nr.1/2012 a menţinut discriminarea fiscală între produsele importate şi cele 
similare autohtone instituită prin OUG nr.50/2008 şi recunoscută ca atare prin practica CEJ (cauza Tatu, 
cauza Nisipeanu), discriminare care însă a încetat la data de 01.01.2013. 

În condiţiile aplicării dispoziţiilor Legii nr.9/2012 în integralitatea lor, nu se mai poate afirma că se 
produce o discriminare între vehiculele second hand achiziţionate din spaţiul UE şi cele similare 
achiziţionate din România, neputându-se considera că se constituie într-o piedică în calea liberei circulaţii a 
mărfurilor în spaţiul comunitar. 

 
Art.110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

Art.3, art.4 alin.1 lit. a - c şi alin.2 din Legea nr.9/2012 
OUG nr.1/2012 

Hotărârea CJUE pronunţată în cauza C – 76/14, Manea 
 

Prin cererea formulată la data de 03.09.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr.2479/118/2014, reclamanta SC [...] SRL, în 
contradictoriu cu pârâta Direcţia Regională Generală a Finanţelor Publice Galaţi – prin A.J.F.P. 
Constanţa a solicitat obligarea pârâtei la restituirea sumei de 11.094 lei achitată cu titlu de taxă 
pentru emisii poluante, a dobânzii legale de la data plăţii până la restituirea efectivă, cu cheltuieli de 
judecată. 

Prin Sentinţa civilă nr.2053/12.09.2014 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea formulată 
de reclamantă, ca nefondată, respingând şi cererea de chemare în garanţie a Administraţiei Fondului 
pentru Mediu. 

Împotriva acestei hotărârii a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, cu respectarea 
dispoziţiilor art.483, art.486 şi art.488 NCPC, criticând soluţia instanţei de fond prin prisma 
motivelor de nelegalitate prevăzute de art.488 alin.1 pct.8 NCPC. 

Prin cererea de recurs s-a solicitat sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Memoriul 
nr.1) în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în privinţa chestiunii de drept care face obiectul 
formei acţiunii civile pe care a formulat-o şi sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
(Memoriul nr.2), în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare în privinţa incompatibilităţii 
dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.9/2012 în raportare la dreptul comunitar, chestiuni care, potrivit 
art. 390 din Codul de procedură civilă, trebuie discutate în contradictoriu înainte de cererea propriu-
zisă de recurs, trimiţând la cele două memorii ce fac parte integrantă din cererea de recurs. 

Prezentând situaţia de fapt, recurentul reclamant învederează că a cumpărat dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene un autovehicul înmatriculat pe teritoriul UE, iar pentru a putea 
înmatricula autovehiculul în România s-a perceput taxa pentru emisii poluante prevăzută de Legea 
nr.9/2012. Faţă de aceasta, arată recurentul că a achitat taxa pentru emisii poluante în cuantum de 
11.094 lei, la 27.02.2013, solicitând pârâtei la data de 03.03.2014 restituirea acesteia întrucât a fost 
prelevată ilegal. Pârâta a răspuns negativ, refuzând satisfacerea dreptului pretins. 

Astfel, procedura prealabilă sesizării instanţei de judecată a fost îndeplinită în litera Legii nr. 
554/2004. 
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 În ceea ce priveşte ilegalitatea taxei pentru emisiile poluante în raportare la dreptul 
comunitar, aceasta a fost stabilită de către decizia CJUE în cauza Cîmpean şi I Ciocoiu c. României. 
Faptul că restituirea taxei pentru emisiile poluante achitate de către persoanele care au înmatriculat 
autoturisme second pe teritoriul României este permisă, iar în ceea ce priveşte taxa achitată pentru 
autoturisme nu este posibilă dă caracter discriminatoriu chiar şi prevederilor Legii nr.9/2012 în 
varianta nesuspendată. 
  Susţine recurenta reclamantă că există şi alte argumente clare şi solide pentru a arăta că şi 
varianta nesuspendată a taxei pentru emisiile poluante este contrară dispoziţiilor art.110 din TFUE, 
fiind în situaţia în care cei care au plătit taxa sub oricare dintre reglementările vechi pentru 
autoturisme second hand din UE au fost scutiţi de la plata taxei pentru emisiile poluante.   
 Discriminarea este evidentă chiar dacă vizează o categorie mai mică de autovehicule. 
Important este ca aceasta să fie susceptibilă de a încălca dispoziţiile art. 110 din TFUE, iar în speţă 
nu doar e susceptibilă de a le încălca, le şi încalcă în concret, prin crearea unei categorii avantajate 
de proprietari: cei care cumpără autoturisme second hand de pe piaţa internă şi pentru care s-a 
achitat anterior vreuna din variantele anterioare ale taxei. Deci este evident că, aşa cum de altfel a 
fost de la început, taxa specială auto (taxă I de primă înmatriculare, pe poluare) şi taxa pentru 
emisiile poluante este una care protejează industria auto românească dar şi autovehiculele second 
hand de pe teritoriul României, Statul Român enclavizându-se în cadrul Uniunii Europene şi 
abordând fel de fel de măsuri de natură a duce în mod nemijlocit la stoparea sau reducerea 
importului de bunuri comunitare de acest gen. 
 Cu privire la dobânda legală aplicabilă, arată recurenta că aceasta trebuie să fie cea în 
materie fiscală pentru perioada cuprinsă între momentul achitării taxei pentru emisiile poluante şi 
momentul restituirii efective, aşa cum în mod obligatoriu a statuat CJUE în cauza [...] Irimie c. 
României. În măsura în care instanţa are o altă interpretare a deciziei amintite, ar trebui să dispună 
conform subsidiarului petitului nr. 2. 
 În lumina art. 453 din C.proc.civ., văzând şi conduita generală de opoziţie a pârâtei, faţă de 
faptul că aceasta va cădea în pretenţii, solicită obligarea acesteia şi la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate de proces, cheltuieli dovedite prin înscrisuri originale. 
 Cu privire la cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Memoriul nr.1) în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, Curtea a constatat, la termenul de judecată din data de 
28.01.2015, că aceasta a rămas fără obiect, faţă de împrejurarea că I.C.C.J. s-a pronunţat pe această 
problemă. 

Însă, judecata cauzei a fost suspendată la data de 11.02.2015, în vederea sesizării Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare privind 
interpretarea dreptului uniunii, interpretare considerată relevantă pentru soluţionarea cauzei, 
adresând următoarea întrebare interpretativă: 

„Se opune art.110 din TFUE la stabilirea conform art.4 lit.a) din Legea nr.9/2012 a obligaţiei 
de a plăti taxă pentru emisiile poluante pentru autovehiculele de ocazie provenite din spaţiul 
comunitar cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea 
unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare, taxă care se aplică şi la transferul 
dreptului de proprietate asupra autovehiculelor interne exceptând cazul în care o astfel de taxă sau 
una similară a fost plătită deja?". 
 Constatându-se că, ulterior sesizării C.J.U.E, instanţa europeană a pronunţat o hotărâre cu un 
obiect similar, în cauza C-76/2014 Manea, Curtea de Apel Constanţa a informat instanţa europeană 
că nu mai menţine trimiterea preliminară, drept pentru care, la data de 08.10.2015, Curtea de Justiţie 
a Uniunii Europene a pronunţat Ordonanţa de radiere a cauzei C-234/15 din registrul curţii. 

Analizând cauza sub aspectul motivului de casare invocat, Curtea constată că recursul 
este nefondat. 
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         Astfel, disp. art.110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în versiunea 
consolidată prevăd că "Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state 
membre, impozite interne de orice natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect 
produselor naţionale similare". 
 În art.3 din Legea nr.9/2012 sunt prevăzute categoriile de autovehicule cărora li se aplică 
taxa pentru emisiile poluante, denumită conform art.2 lit.1 taxă, precum şi excepţiile de la această 
regulă. 
 De asemenea, în art.4 alin.1 lit.a - c şi alin.2 sunt prevăzute condiţiile în care se aplică taxa 
pentru emisiile poluante, respectiv: 

a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi 
atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;  

................................................................................................................. 
(2) Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de 

proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa 
specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria 
autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare la momentul înmatriculării.  

În conformitate cu dispoziţiile art.2, în înţelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai 
jos au următoarea semnificaţie:  

g) autovehicul rulat – autovehiculul care a mai fost înmatriculat;  
 h) înmatriculare – operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele 
autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul 
de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a 
numărului de înmatriculare;  

i) prima transcriere a dreptului de proprietate –primul transfer al dreptului de proprietate 
asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 11 
alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prin OUG nr.1/2012 au fost suspendate până la 1.01.2013 dispoziţiile art. 2 lit. i), ale art. 4 
alin (2) şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art.5 alin.(1) din Legea 
nr.9/2012, fără a privi şi dispoziţiile privind taxa pentru emisiile poluante plătită în condiţiile art.4 
al.1 şi 5 al.1 teza I (înmatricularea) din lege.  
          Adoptarea OUG nr.1/2012 a menţinut discriminarea fiscală între produsele importate şi cele 
similare autohtone instituită prin OUG nr.50/2008 şi recunoscută ca atare prin practica CEJ (cauza 
Tatu, cauza Nisipeanu), discriminare care însă a încetat la data de 1.01.2013. 

În condiţiile aplicării dispoziţiilor Legii nr.9/2012 în integralitatea lor, nu se mai poate 
afirma că se produce o discriminare între vehiculele second hand achiziţionate din spaţiul UE şi cele 
similare achiziţionate din România, neputându-se considera că se constituie într-o piedică în calea 
liberei circulaţii a mărfurilor în spaţiul comunitar. 

Se constată că nu există nicio dispoziţie a dreptului UE care să interzică statelor membre să 
instituie un sistem general de impozite interne aplicate potrivit unor criterii obiective unei categorii 
determinate de bunuri, precum autovehiculele. 

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din Hotărârea CJUE pronunţată în cauza C – 76/14, 
Manea, care statuează că art.110 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat 
membru să instituie o taxă pentru autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu 
ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul 
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membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra 
acestora din urmă. 

Apreciind că în cauză nu există o încălcare a dreptului Uniunii, Curtea reţine că reclamantul 
datorează taxa instituită de Legea nr.9/2012, astfel că refuzul pârâtei de a proceda la restituirea taxei 
este un refuz justificat, neputând fi sancţionat de instanţa de contencios administrativ. 

Pentru considerentele expuse, văzând că prima instanţă a interpretat şi a aplicat în mod 
corect dispoziţiile de drept material cuprinse în Legea nr.9/2012, motivul de casare invocat fiind 
nefondat, urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.496 NCPC. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
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