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LITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONIŞTIITIITIITII    

 
 
 
1. Acţiune în anulare a hotărârii AGA în ceea ce privește distribuirea 

profitului. Respingerea excepției necompetenței generale a instanțelor de 
judecată. Stabilirea sensului de „orice persoană interesată” în conformitate cu 
art. 132 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. Abținerea de la vot nu poate fi echivalată 
cu un vot împotrivă. 
 

Legea nr. 570/2004 
Art. 112, art. 132 din Legea nr. 31/1990 

 
Împrejurarea că acţionarii ar fi votat în cadrul adunării de o manieră care ar contraveni obligaţiilor 

asumate prin Contractul de privatizare nu transformă litigiul, care are ca obiect anularea acordului de 
voinţă al acţionarilor societăţii comerciale, într-o dispută sau pretenţie rezultată din sau în legătură cu 
prezentul Contract şi pentru soluţionarea căreia părţile contractului au ales calea arbitrajului 
instituţionalizat.  

Interpretarea coroborată a alineatelor 2 şi 3 ale art.132 arată că hotărârile adunării generale 
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate de acţionari, indiferent dacă se invocă motive de nulitate 
absolută sau relativă, precum şi de orice persoană interesată, aceasta din urmă sub condiţia invocării unor 
motive de nulitate absolută.  

Toţi titularii acţiunii în anulare sunt persoane interesate, interesul fiind o condiţie de exerciţiu a 
acţiunii civile comună ambelor categorii, dar după legătura lor cu societatea comercială a cărei hotărâre 
adoptată de adunarea generală vor să o anuleze, aceştia se împart în acţionari şi terţi. Nu există  categoria 
de mijloc a acţionarilor-persoane interesate din care ar face parte acei acţionari care nu îndeplinesc 
condiţia de a nu  fi luat parte la adunarea generală sau  să fi votat contra şi să fi cerut să se insereze aceasta 
în procesul-verbal al şedinţei, dar care invocă motive de nulitate absolută. Motivele de nulitate absolută 
conferă, prin ele însele, calitate procesuală activă numai terţilor veritabili faţă de societate, dar nu sunt 
suficiente pentru a legitima procesual activ acţionarul în măsura în care acesta nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de art.132 alin.2 din Lege.  

Din art. 132 rezultă că acţionarii votează pentru sau împotrivă. Abţinerea de la vot nu poate fi 
echivalată, în lipsa unei dispoziţii exprese, unui vot împotrivă, şi nu poate legitima procesual activ acţionarul 
care s-a abţinut de a vota în acţiunea în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.  
 

     Decizia civilă nr. 200/11.04.2016 
 
               Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr.741/118/2015, reclamanta 
[...] S.A. (numită în continuare [...])  a chemat în judecată pârâta S.C. [...] S.A. - fostă S.C. [...] S.A.,  
solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută 
parţială a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor S.C. [...] S.A. nr.3/19.04.2006  în ceea ce 
priveşte punctul 3 prin care societatea a dispus aprobarea distribuirii profitului astfel cum este 
prezentat în Anexa 1.4(a), Anexa 1.4(b), Anexa 1.5 şi Anexa 3.2, cu obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată. 
                În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat, în esenţă, că prin Hotărârea AGA 
nr.3/19.04.2006 acţionarii [...] S.A. au hotărât ca repartizarea profitului net pe anul 2005 să se 
realizeze conform Anexelor 1.4(a), 4(b), 1.5 şi 3.2 menţionate la punctul 3 din hotărâre. Reclamanta 
a preluat prin divizare parte din patrimoniul societăţii [...] S.A., inclusiv contractul privind 
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privatizarea S.C.[...] S.A. încheiat la data de 19.07.2004 precum şi drepturile şi obligaţiile [...] 
decurgând din acest contract de privatizare.  
               A arătat reclamanta că Hotărârea AGA nr.3/19.04.2006 a fost adoptată cu încălcarea 
dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 570/2004 şi a contractului de privatizare. Astfel, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale, hotărârea atacată în cauză dispune repartizarea profitului pe alte destinaţii decât 
cele legal asumate şi nu pe destinaţia de dividende, cum prevede contractul de privatizare. Aceasta 
în condiţiile în care societatea [...] a înregistrat profit aferent exerciţiului financiar 2005, iar acesta 
trebuia repartizat pe destinaţia dividende. Cu alte cuvinte, situaţiile financiare ale societăţii [...] pe 
anul 2005 conduceau la distribuirea profitului pe destinaţia de dividende, fiind vădit nelegală decizia 
acţionarului majoritar de a nu se acoperi această destinaţie legală.  
             A mai arătat reclamanta că dispoziţiile legale care reglementează repartizarea profitului pe 
destinaţia de dividende sunt norme imperative, iar încălcarea acestor dispoziţii legale care obligă la 
distribuirea profitului pe destinaţia exclusivă de dividende atrage nulitatea absolută a hotărârii AGA 
prin care s-a stabilit distribuirea profitului pe alte destinaţii. 
           Totodată, reclamanta a arătat că Hotărârea AGA nr.3/19.04.2006 a fost adoptată cu încălcarea 
dispoziţiilor imperative ale OG nr.64/2001 şi ale Legii nr.31/1990. Scopul urmărit în cadrul AGA 
din data de 19.04.2006  a fost acela de a nu se plăti dividendele datorate către [...], urmărind în 
realitate fraudarea intereselor vânzătorului din contractul de privatizare.  
           A mai arătat reclamanta că, deşi în cuprinsul procesului verbal s-a menţionat faptul că 
secretarul de şedinţă confirmă că toate condiţiile legale şi statutare cu privire la convocarea adunării 
şi cu privire la luarea de decizii sunt îndeplinite, totuşi nu se menţionează nici o anexă, din cele 
enumerate în cuprinsul procesului verbal, care să cuprindă documentele referitoare la convocarea 
adunării şi nu se face nici o menţiune privind anexarea dovezilor de convocare. 
              Legal citată, pârâta S.C. [...] S.A. a formulat întâmpinare invocând necompetenţa generală a 
instanţelor de judecată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a [...] faţă de dispoziţiile HG  
85/2013 şi faţă de prevederile art.132 alin.2 şi 3 din Legea 31/1990, excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a [...], excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, în raport de dispoziţiile 
art.132 alin.2 din Legea 31/1990, excepţia lipsei de interes a [...] în formularea acţiunii, pe fond 
solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
             În ce priveşte excepţia necompetenţei generale a instanţelor de judecată, instanţa a procedat 
la respingerea acesteia având în vedere prevederile art.132 coroborat cu art.63 din Legea 31/1990. 
             În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a [...], pârâta a arătat că preluarea 
contractului de privatizare nu conferă reclamantei calitate procesuală activă, motivat de împrejurarea 
că pârâta nu este parte în contractul de privatizare. 
               Pe de altă parte, reclamanta nu îndeplineşte condiţiile legale ce conferă dreptul unui 
acţionar de a ataca hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în condiţiile în care  votul 
acţionarului [...] în adoptarea punctului 3 din Hotărârea AGA nr.3/19.04.2006 a fost de abţinere. 
 
            Prin sentinţa civilă nr.318/09.06.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei [...] şi s-a respins acţiunea formulată de 
reclamantă în contradictoriu cu pârâta [...] S.A., ca fiind formulată de o persoană fără calitate 
procesuală activă. 
             Procedând la soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în 
formularea acţiunii, instanţa a admis-o pentru următoarele considerente: 
             Reclamanta [...] S.A. s-a înfiinţat prin HG 85/2013, ca urmare a divizării parţiale a S.C.[...] 
S.A. Bucureşti, preluând parte din patrimoniul societăţii divizate, inclusiv contractul privind  
privatizarea S.C.[...] S.A.. 
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             În consecinţă, reclamanta în calitate de succesor în drepturile şi obligaţiile acţionarului 
S.C.[...] S.A. are prerogative în  iniţierea  cererii în constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărârii 
AGA nr.3/19.04.2006. 
  Din dispoziţiile art.132 din Legea 31/1990 rezultă însă că, relativ la acţionari, legiuitorul a 
recunoscut calitate procesuală activă în acţiunile în anularea hotărârilor AGA, doar celor care au 
votat, personal sau prin mandatar, în temeiul unei procuri speciale, împotriva luării hotărârilor 
contestate şi au cerut să se consemneze votul lor împotrivă.  
             De asemenea, au calitate procesuală activă şi acţionarii care nu au participat la AGA din 
varii motive. 
             Reclamanta pretinde că se legitimează procesual activ în cererea sa întrucât invocă  motive 
de nulitate absolută a hotărârii, acţionând în formularea prezentei acţiuni din postura de acţionar. 
              Textul art.132 din Legea nr. 31/1990 nu creează o nouă categorie de nulităţi în ceea ce 
priveşte hotărârile adunării generale. 
              El se referă, pe de o parte, la acţiunile în anulare care izvorăsc din încălcarea unor norme 
legale supletive sau a unor prevederi ale actului constitutiv.  
              Există, de asemenea, acţiuni în nulitate absolută atunci când sunt încălcate norme de ordine 
publică, iar majoritatea normelor care reglementează formarea voinţei sociale în cadrul adunării 
generale sunt de ordine publică, deoarece ele protejează în acelaşi timp pe acţionari şi creditul 
general.  
            Din punct de vedere al calităţii procesuale active, deosebirea celor două categorii de acţiuni 
constă în aceea că, în cazul acţiunilor în anulare, ele pot fi introduse numai de către acţionarii care 
au votat contra sau care nu au luat parte la adunare, în timp ce în cazul acţiunilor în nulitate, ele pot 
fi introduse de către oricine are un interes legitim.  
            Aceasta pentru că acţiunea în anulare/nulitate are caracterul unei acţiuni societare, deoarece 
ea este exercitată exclusiv în folosul societăţii şi al acţionarilor, iar nu pentru valorificarea unui 
interes personal, chiar dacă, implicit, are şi consecinţe de această natură.  
             Interesul reclamantei de a ataca hotărârea adunării generale a acţionarilor derivă din 
calitatea sa de acţionar la societatea a cărei hotărâre o atacă care nu a participat sau a votat 
împotrivă.  
            Această particularitate - a dovedirii interesului - se întâlneşte şi în cazul unei acţiuni în 
nulitate absolută întrucât consecinţa admiterii acţiunii o reprezintă opozabilitatea hotărârii 
judecătoreşti irevocabile de anulare faţă de toţi acţionarii.  
            Aceasta este o consacrare a caracterului societar al acţiunii, când, deşi introdusă de un singur 
acţionar, admiterea ei profită şi se impune tuturor acţionarilor.  
            Conform alin. (2) al art. 132 din Legea 31/1990 text, numai acţionarii care nu au luat parte la 
adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze acest lucru în procesul-verbal al şedinţei pot 
introduce acţiunea în anulare/nulitate.  
             În consecinţă, acţionarii care au votat în favoarea hotărârii lovite de nulitate ori s-au abţinut 
de la vot nu au calitatea de a introduce acţiunea în nulitate, o altă soluţie echivalând cu încurajarea 
propriei turpitudini.  
             Cenzurarea calităţii procesuale active în formularea acţiunii în anulare/nulitate, 
condiţionarea  acesteia de justificarea unui interes real, actual şi legitim sunt deduse din  dispoziţiile 
art. 132 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 care instituie principiul forţei obligatorii a hotărârilor A.G.A. 
pentru orice acţionar, indiferent dacă acesta a votat împotriva sau nu a luat parte la adunare.  
               Această forţă obligatorie este fundamentată pe principiul majoritar.  
               În situaţia în care reclamantul într-o acţiune în constatarea nulităţii absolute a unei hotărâri 
a adunării generale a acţionarilor nu are calitatea de acţionar, el va fi ţinut, conform dispoziţiilor 
exprese ale art.132 alin.3, să facă dovada interesului său real, actual şi legitim în anularea hotărârii 
adunării generale a asociaţilor/acţionarilor.  
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               Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr.3915/2013, a tranşat irevocabil limitele în 
privinţa calităţii procesuale active a acţionarului din perspectiva art.132 alin.2 şi 3 din Legea 
31/1990, statuând asupra faptului că „asociaţii nu pot fi consideraţi ca fiind orice persoane 
interesate, în sensul art.132 alin.3 din Legea 31/1990, ei având dreptul de a contesta hotărârile AGA, 
în condiţii restrictive, respectiv doar dacă au lipsit de la adunarea generală sau, dacă au participat, au 
votat în contra şi au cerut să se consemneze poziţia lor în procesul verbal al şedinţei. 
              În speţă, acţionarul [...], predecesor al reclamantei a participat la adunările generale ale 
căror hotărâri sunt contestate, dar a refuzat să îşi exprime votul, nefiind astfel în situaţia specifică a 
art.132 alin.2 din Legea 31/1990 de  a vota împotrivă şi de a cere să se insereze acest aspect în 
procesul verbal al şedinţei. 
             Pentru toate aceste considerente, reţinând că reclamantul nu a făcut dovada încadrării în 
cazurile limitative a acţionarilor care pot ataca hotărârile AGA - în condiţiile art. 132 alin.2 din 
Legea 31/1990 instanţa a admis excepţia şi a respins acţiunea ca fiind formulată  de o persoană care 
nu se legitimează procesual activ. 
 
            Împotriva acestei hotărârii au formulat apel ambele părţi. 
            Prin apelul formulat reclamanta [...] S.A. solicită admiterea apelului, anularea sentinţei 
apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţei întrucât aceasta în mod greşit a 
soluţionat cauza fără a intra în judecata fondului.  
 Motivează apelul arătând următoarele:    
            1. Prima instanţă nu ar fi putut să soluţioneze excepţia lipsei calităţii procesuale active, 
înainte de a stabili validitatea procesului-verbal. Instanţa ar fi trebuit să unească excepţia cu 
administrarea probelor sau cu fondul. 
            La fundamentul soluţiei primei instanţe asupra excepţiei lipsei calităţii procesual active se 
află o situaţie de fapt reţinută de aceasta - [...] acţionarul [...], predecesor al reclamantei a 
participat la adunările generale ale căror hotărâri sunt contestate, dar a refuzat să îşi exprime 
votul[...]. 
            Situaţia de fapt mai sus prezentată a fost reţinută de instanţă din cuprinsul procesului-verbal, 
acordându-i acestui înscris forţă probantă. 
            Totuşi, valoarea probatorie a acestui înscris în prezentul proces a fost contestată de apelanta 
reclamantă, inclusiv situaţia de fapt mai sus amintită. În acest sens, a depus la dosarul cauzei note 
scrise cu privire la procesul-verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 
data de 19.04.2005 prin intermediul cărora a arătat primei instanţe că există două forme diferite ale 
aceluiaşi Proces-verbal (una primită de [...] în 2006, iar alta în 2012), susceptibile de efecte juridice 
diferite. 
            Procesul – verbal - forma primită în 2006 - a fost primit pe fax de [...] S. A. la data 15 iunie 
2006, însemnările de pe document confirmând acest aspect - pe fiecare pagină a documentului, în 
partea superioară, fiind menţionate numărul de fax de pe care a fost trimis documentul, data şi ora 
trimiterii, precum şi numărul de pagini. 
            În ceea ce priveşte Procesul-verbal - forma primită în 2012 (ce a fost depus şi de către pârâtă 
la dosarul instanţei), a identificat faptul că acesta a fost primit de [...] S.A.. de la [...], la data de 
14.06.2012, conform procesului-verbal de predare-primire, ca urmare a unei cereri exprese (adresa 
nr. 9900/14561/12.06.2012) a [...] S.A. către [...], [...] şi [...], pentru obţinerea unor documente 
certificate pentru conformitate cu originalul, în contextul controlului efectuat de către Curtea de 
Conturi a României la [...] S.A. în anul 2012. 
         Între cele două forme ale procesului verbal există neconcordanţe vădite.  
            Prezenţa semnăturii Secretarului de şedinţă, domnul [...], şi a semnăturii Preşedintelui 
Adunării, domnul [...], asupra Procesului-verbal - forma primită în 2006 mai sus menţionat, înlătură 
ipoteza calificării acestui înscris ca simplu şi anodin „proiect" şi, totodată, îi conferă acestuia 
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eficacitate juridică, mai ales că poartă inclusiv ştampila preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
[...] S.A.. 
             Cale două forme ale Procesului-verbal, deşi poartă o denumire identică, reflectă în mod 
diferit realitatea, atât asupra unor aspecte esenţiale, privitoare la exprimarea votului, cât şi asupra 
unor aspecte mai puţin importante, dar care nu pot fi ignorate, cum ar fi aprofundarea, în cuprinsul 
Procesului-verbal - forma primită în 2012, a motivaţiei privind adoptarea hotărârii nr.4 aferentă 
subiectului nr.4 de pe ordinea de zi, spre deosebire de prezentarea succintă, în cuprinsul Procesului-
verbal - forma primită în 2006, a considerentelor ce au stat la baza acestei decizii. 
          În ceea ce priveşte subiectul 3 de pe ordinea de zi, referitor la distribuirea profitului, poziţia 
reprezentantului acţionarului [...] S.A. consemnată în cuprinsul Procesului-verbal - forma primită în 
2012 este denaturată, cenzurată unilateral şl abuziv de către autorul/autorii acestui Proces-verbal 
prin consemnarea S.A. incompletă. 
           Apreciază că realitatea a fost fidel redată în cuprinsul Procesului-verbal - forma primita în 
2006 prin fax de [...] S.A., care, spre deosebire de Procesul-verbal - forma primită în 2012, cuprinde 
următoarele menţiuni suplimentare şi edificatoare: 
         „Reprezentantul acţionarului S.C.[...] S.A, declară că, motivat de lipsa Ordinului de 
mandatare din partea Ministerului Economiei şi Comerţului (in continuare denumit "MEC"), se 
abţine de la vot şi îşi rezervă dreptul de a ataca în justiţie Hotărârea AGA, dacă aceasta va fi în 
contradicţie cu mandatul emis ulterior de către MEC." 
             Spre deosebire de Procesul-verbal - forma primită în 2006, Procesul-verbal - forma primită 
în 2012 consemnează numai faptul că reprezentantul [...] S.A. se abţine de la vot  şi elimină ilegal 
declaraţiile reprezentantului [...] S.A. de natură să ocrotească şi să pună în valoare dreptul acestui 
acţionar da a contesta ulterior deciziile adoptate. 
             Realitatea este clară. La data de 19.04.2006, nu era emis ordinul ministrului economiei şi 
comerţului în care se menţiona modul de vot al [...] S.A. cu privire la aprobarea situaţiilor financiare 
anuale aferente anului 2005 şi asupra repartizării profitului. 
            Abia la data de 09.05.2006 Ministerul Economiei şi Comerţului a emis Ordinul nr. 331/09.05 
2008, prin care a fost stabilită, conform art.1 alin.(2) lit.a) şi b), „mandatarea reprezentantului S.C. 
[...] S.A.. în A.G.A. D.F.E.E. [...] S.A. să participe la adunarea generală ordinară a acţionarilor, să 
analizeze şi să voteze în condiţiile legii pentru: a) aprobarea situaţiilor financiare anuale la 
31.12.2005 [.. ]  b) repartizarea profitului pe destinaţiile rezerve legale şi minim 50% dividende 
către acţionari”. 
              Mandatul conferit de Statul român prin Ordinul MEC nr.331/09.05.2005 a fost preluat şi în 
cuprinsul Hotărârii nr. 16 adoptate de AGA [...] S.A, la data de 12.05 2005 şi înregistrată la [...] S.A. 
sub nr. 9900/6350/12.05.3006. 
             Aşadar, menţiunea din Procesul-verbal - forma primită în 2006 referitoare la lipsa Ordinului 
de mandatare din partea Ministerului Economiei şi Comerţului ca motiv pentru care reprezentantul 
[...] S.A, s-a abţinut de la votul din data de 19.04.2006 asupra aprobării situaţiilor financiare anuale 
la 31.12.2005 şi asupra repartizării profitului este susţinută de realitate şi astfel, devine plauzibilă. 
              Numai în lumina dispoziţiilor art.1 alin. (2) lit. a) din Ordinul nr.331/09.05.2006 emis de 
MEC se explică diferenţa frapantă dintre cele două forme ale Procesului-verbal în ceea ce priveşte 
chestiunea aprobării situaţiilor financiare anuale pe 2005, referitor la care Procesul-verbal - forma 
primită în 15.06.2006 prin fax de către [...] S.A consemnează abţinerea de la vot a reprezentantului 
[...] S.A., iar Procesul-verbal - forma primită în 2012 menţionează, dimpotrivă, votul unanim 
favorabil aprobării situaţiei financiare aferente anului 2005. 
               Nu în acelaşi mod s-a procedat şi cu chestiunea distribuirii profitului. Procesul-verbal 
forma primită în 2012 nu mai reflectă realitatea „adaptată" la mandatul reprezentantului [...] S.A. 
conferit prin Ordinul 331/09.06.2006, ci menţine consemnarea ”abţinerii" de la vot dar elimină 



9 
 

abuziv chiar acele elemente ce fac trimitere la o eventuală contestare de către [...] S.A. a deciziilor 
luate de AGA [...] S.A. la data de 19-04.2006. 
             Menţiunea cuprinsă în Procesul-verbal - forma primită în 2006 şi eliminată din Procesul-
verbal - forma primită în 2012 - „ Reprezentantul acţionarului S.C.[...] S.A. declară că, motivat de 
lipsa Ordinului de mandatare in partea Ministerului Economiei şi Comerţului, se abţine de la vot şi 
îşi rezerva dreptul de a ataca în justiţie Hotărârea AGA, dacă aceasta va fi în contradicţie cu 
mandatul emis ulterior de către MEC."  atrage după sine o serie de concluzii ce justifică, 
suplimentar, calitatea procesual activă a apelantei reclamante, astfel: 
            - dat fiind că la data organizării şedinţei AGA ordinul de mandatare din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului nu fusese încă emis, acţionarul [...] S.A., prin reprezentantul său, efectiv 
nu putea vota la data de 19.04.2005, singura soluţie fiind abţinerea de la vot, însă a înţeles să aducă 
la cunoştinţa Adunării generale a acţionarilor că doreşte să-şi conserve, încă de la momentul 
şedinţei, dreptul de a ataca în justiţia hotărârea AGA referitoare la distribuirea profitului. Din acest 
motiv, această poziţie a acţionarului [...] S.A, a fost consemnată expres în cuprinsul Procesul-verbal 
- forma primită în 2006; 
              - lipsa consimţământului acţionarului [...] S.A. la momentul adoptării Hotărârii AGA 
privind distribuirea profilului ca urmare a neemiterii ordinului de mandatare de către acţionarului 
său unic, precum şi manifestarea expresă a dreptului de a contesta hotărârea cu ocazia şedinţei AGA 
Justifică, pe deplin, calitatea procesual activă a apelantei reclamante. 
              Lipsa mandatului reprezentantului la data Adunării generale a acţionarilor nu echivalează 
cu un mandat pentru "abţinere” in problema dividendelor ci realmente cu o "neprezentare" la votul 
asupra subiectului distribuirii dividendelor. [...] S.A. nu a votat "prin abţinere" asupra nerepartizării 
profitului pe dividende, ci reprezentantul său s-a abţinut de a vota pe aceasta problemă, pentru că nu 
avea mandat. Un simplu raţionament logic impune să eliminăm confuzia intre mandatul acţionarului 
pentru abţinere si abţinerea reprezentantului pentru lipsa mandantului. Poziţia reprezentantului în 
lipsa mandatului nu reflectă poziţia mandantului. 
            Simpla co-existenţă a două forme ale aceluiaşi Proces-verbal, fără a putea deosebi dincolo de 
orice îndoială care dintre ele reflectă realitatea, afectează însăşi existenţa juridică validă a acestui 
Proces-verbal. Incertitudinea consemnării corecte a realităţii în cuprinsul Procesului-verbal se 
extinde inclusiv asupra modalităţii de vot, lipsind exercitarea acestui drept de efecte juridice valide 
şi, implicit, afectează în acelaşi sens hotărârile adoptate. 
             Nu numai că nu se poate verifica în mod cert modalitatea exercitării dreptului de vot de 
către acţionarii care au participat la şedinţa AGA din data de 19.04.2006, dar, mai mult, este 
împiedicat întreg controlul de legalitate pe care instanţa î1 poate efectua asupra procesului-verbal, 
potrivit legii. 
            Jurisprudenţa s-a exprimat deja în sensul că lipsa procesului-verbal atrage după sine nulitatea 
hotărârii adoptate, astfel: 
            "Dispoziţiile legii fiind de ordine publică, procesul-verbal este un element esenţial pentru 
valabilitatea deciziei adunării generale, iar fără proces-verbal nu există decizie.” 
            În concluzie, situaţia incertă a Procesului-verbal trebuia mai întâi lămurită în cadrul 
administrării probatoriului (apelanta reclamantă a adus la cunoştinţa primei instanţe că îşi rezervă 
dreptul de a combate Procesul-verbal, forma primită în 2012, prin orice mijloc de probă, inclusiv 
prin denunţarea acestuia ca fals) urmând ca abia ulterior acestei etape, instanţa să pronunţe o soluţie 
asupra calităţii procesual active. 

- Inaplicabilitatea cazurilor limitative prevăzute da art.132 alin.2 din Legea nr.  
31/1990 în cazul invocării nulităţii absolute a hotărârilor adunării acţionarilor, acţionarii 
putând invoca motive de nulitate absolută, în temeiul alin. (3) al art. 132 din Legea nr. 
31/1990, indiferent dacă au luat parte la adoptarea hotărârii si indiferent de modul în care 
au votat la adoptarea hotărârii. 
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            Dispoziţiile art.132 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 au dat loc multor interpretări 
divergente, atât în doctrină şi jurisprudenţă. 
           Decizia nr. 3915/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi invocată de prima 
instanţă în argumentarea soluţiei sale, prin raţionamentul prezentat, nu este suficient de bine 
argumentată în asemenea măsură încât să pună la adăpost de orice critică interpretarea conform 
căreia numai acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut 
să se insereze aceasta in procesul-verbal al şedinţei au calitatea procesuală activă de a invoca 
nulitatea absolută a hotărârii AGA adoptate. 
           Din modul în care a fost motivată soluţia primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei 
calităţii procesual active, este evident faptul că aceasta porneşte de la premisa că, în edictarea 
dispoziţiilor art.132 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 31/1990, s-a intenţionat o diferenţiere între 
categoriile de persoane - pe de o parte, „acţionarii", cărora le-ar fi aplicabile dispoziţiile alin. (2) iar 
pe de altă parte, „orice persoane interesate", cărora le-ar fi aplicabile dispoziţiile alin. (3). 
            Această diferenţiere între categoriile de persoane îndreptăţite să invoce anularea/nulitatea 
hotărârii AGA este eronată întrucât, din modul în care au fost redactate cele două alineate, apare 
mult mai bine conturată şi evidenţiată o diferenţiere în funcţie de natura nulităţii - pe de o parte, 
regimul invocării nulităţii relative, conform dispoziţiilor alin. (2), iar pe de altă parte, regimul 
invocării nulităţii absolute, conform dispoziţiilor alin. (3). 
              Pentru cazurile de nulitate absolută a hotărârilor AGA nu pot fi impuse condiţiile prevăzute 
de art.132 alin. (2) din Legea nr. 31/1390 pentru introducerea cererii de chemare în judecată, ci sunt 
aplicabile condiţiile din dreptul comun, respectiv Codul civil în vigoare. 
             Atunci când sunt invocate motive de nulitate absolută ce vizează ordinea publică, au calitate 
procesuală activă în temeiul alin.(3) al art.132 din Legea nr.31/1990 nu numai terţii interesaţi, ci 
inclusiv orice acţionar, indiferent dacă a fost prezent sau nu şi indiferent de modul în care a votat. 
             Privind critic şi fără obedienţă raţionamentul lacunar al Deciziei nr.3915/2013, concluzia 
expusă în alineatul anterior se desprinde în mod riguros şi manifest cel puţin, din următoarele 
considerente: 
            - Interpretarea istorică a dispoziţiilor alin.(3) al art.132 din Legea nr.31/1960 (fost art.131 
alin.21) - referirea la posibilitatea de a invoca motive de nulitate absolută a fost introdusă în actul 
normativ ulterior publicării iniţiale a acestuia, în cuprinsul art.131 din Legea nr. 31/1990 prin Legea 
nr. 161/19.04.2003 publicată în M.Of. nr. 279/21.04.2003. 
             Incoerenţele de logică legislativă precum şi opiniile că Legea nr. 31/1990, în forma de până 
la data de 21.04.2003, permitea numai iniţierea unei acţiuni în "anulare" a hotărârilor AGA în 
temeiul acestei legi (de ex. art.131 alin. (4), (5), (7), art. 132 alin. 1 menţionau numai termenul 
"anulare") au determinat, cu stringenţă, consacrarea expresă a posibilităţii de formulare inclusiv a 
unor acţiuni în constatarea nulităţii pentru încălcarea unor norme de ordine publică. 
             Dacă s-ar accepta că  până la data de 21.04.2003, acţionarii aveau inclusiv dreptul de a 
invoca motive de nulitate absolută a hotărârilor AGA în temeiul dreptului comun în materia 
nulităţilor  (deşi legea specială a societăţilor comerciale prevedea expres numai noţiunea de 
"anulare"), cu siguranţă, având acelaşi temei de drept, acest drept aparţinea şi terţilor interesaţi, fără 
a mai fi necesară edictarea expresă a dreptului acestora din urmă. 
            Necesitatea completării acestei legi în privinţa invocării motivelor de nulitate absolută a 
hotărârilor AGA nu s-a datorat motivului că terţii nu puteau invoca cu succes nulitatea absolută şi, 
cu atât mai puţin, cea relativă, ci faptului că instanţele erau puse in situaţia de a sancţiona cu 
nulitatea relativă încălcarea unor norme de ordine publică indiferent de cine le invoca. 
             Nu s-a realizat, aşadar, o extindere a categoriei de persoane îndreptăţite la invocarea 
motivelor de nulitate absolută, ci s-a consacrat expres în legea specială a societăţilor comerciale 
dreptul de a invoca nulitatea absolută atât în favoarea acţionarilor, cât şi a terţilor interesaţi. Nu 
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putem accepta că dreptul de a invoca cu succes nulitatea absolută a fost edictat numai în favoarea 
terţilor interesaţi.  
              Nu se poate considera că cerinţele expres şi limitativ prevăzute în legea specială a 
societăţilor comerciale pentru acţionari privind dreptul acestora de a introduce cu succes a acţiunii în 
anulare de către acţionari au fost extinse in mod automat şi asupra dreptului acestora de a invoca 
motive de nulitate absolută a hotărârilor AGA (introdus prin alin.21  al art. 131 din Legea nr. 
31/1990 după data de 21.04.2003). 
            - Interpretarea teleologică a alin. (3), care stabileşte că cererea poate fi formulată „şi de orice 
persoană interesată" dezvăluie scopul legiuitorului de a consacra expres în legea specială a 
societăţilor comerciale dreptul de a invoca nulitatea absolută atât în favoarea acţionarilor, cât şi a 
terţilor interesaţi. Nu se poate accepta ca, în materia societăţilor comerciale, să se  restrângă sfera 
titularilor dreptului la acţiune chiar cu acele persoane oare, de plano şi mai clar decât oricare altele, 
justifică un interes. Acţionarul are calitate procesuală activă întrucât formulează acţiunea in nulitate 
ţinând cont de fundamentul nulităţii absolute şi de sfera extinsă a titularilor, pe care alin.(3) o 
stabileşte, nu exclusiv din perspectiva "persoanei interesate"; 
            - Interpretarea per a contrario a alin. (3), conform căruia "când se invocă motive de nulitate 
absolută [...]", pune in lumină incidenţa şi aplicabilitatea alin. (2) exclusiv în ceea ce priveşte 
invocarea nulităţii relative a hotărârilor AGA; 
            - Interpretarea gramaticală a alin. (3), care prevede că cererea de chemare în judecată poate fi 
formulată „şi de orice persoană interesată", nu se poate realiza ignorând conjuncţia "şi" care este de 
natură a păstra referirea anterioară a alin. (2) la „acţionari" şi a-i introduce şi menţine inclusiv pe 
aceştia, alături de „orice persoană interesată", ca destinatari ai normei cuprinse de alin.(3). In cazul 
invocării nulităţii absolute a hotărârii AGA, interesul acţionarilor este prezumat. Pentru ca alineatele 
(2) şi (3) ale art. 132 din Legea nr. 31/1990 să poată fi interpretate restrictiv cât mai clar în ceea ce 
priveşte calitatea procesuală activă a acţionarilor de a invoca motive de nulitate absolută privind 
adoptarea unei hotărâri AGA, conjuncţia „şi" ar fi trebuit să lipsească din cuprinsul alin. (3); 
              - Ad absurdum, dacă s-ar accepta ipoteza că acţionarii pot invoca dispoziţiile alin. (3) 
referitoare la invocarea motivelor de nulitate absolută numai sub imperativul respectării condiţiei de 
a fi votat împotrivă sau de a nu fi participat la adunarea generală prevăzute de alin. (2) s-ar ajunge la 
situaţie unei adăugări nepermise la lege şi, implicit, la înfrângerea inadmisibilă a regulii de drept 
conform căreia ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus; 
              - De asemenea, ad absurdum, dacă s-ar accepta ipoteza că acţionarii care s-au abţinut (cum 
e cazul in prezenta speţă) de la adoptarea unei hotărâri AGA care nu respectă legea sau prevederile 
statutului societăţii nu pot solicita constatarea nulităţii absolute a unei astfel de hotărâri pe 
considerente ce privesc "irevocabilitatea votului", ar trebui să se accepte concluzia (numai pentru 
descurajarea invocării propriei turpitudini) nepermisă de lege, că acţionarii majoritari pot adopta 
hotărâri cu ignorarea normelor imperative care ocrotesc ordinea publică, implicit că aceste norme 
pot fi înfrânte de voinţa societară ca rezultat al majorităţii şi că motivele de nulitate absolută pot fi 
acoperite prin simpla manifestare de voinţă a voinţei societare majoritare, deşi regimul nulităţii 
absolute presupune imposibilitatea confirmării acesteia. Blocarea posibilităţii asociaţilor de a solicita 
constatarea nulităţii absolute ar echivala cu acoperirea nepermisă a nulităţii absolute. 
             Votul acţionarilor în favoarea unei hotărâri lovite de nulitate nu poate fi privit într-un mod 
simplist. Este clar că un asemenea vot, dacă există, se referă la oportunitatea hotărârii raportată la 
raţiuni economice, şi nu în mod direct şi exclusiv la legalitatea hotărârii. Prin exprimarea votului, 
acţionarii nu întrevăd automat, pe lângă oportunitatea hotărârii, şi confirmarea acesteia în planul 
legalităţii, prin acoperirea implicită a unor eventuale motive de nulitate absolută pentru încălcarea 
unor norme imperative care afectează validitatea hotărârii AGA. Votul acţionarilor priveşte 
dimensiunea oportunităţii hotărârii, astfel încât, cel puţin în cazul incidenţei nulităţii absolute, nu se 
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poate acorda prevalentă descurajării invocării propriei turpitudini în detrimentul protejării normelor 
de ordine publică. 
             Abţinerea de la vot este cu atât mai puţin susceptibilă de turpitudine. Dimpotrivă, un 
acţionar se poate abţine de la vot tocmai pentru că are nişte rezerve cu privire la oportunitatea 
hotărârii sau cu privire la legalitatea acesteia, după caz. Cu atât mai puţin i se poate refuza dreptul la 
atacarea unei asemenea hotărâri numai pentru simplul motiv că a fost prezent. 
              În speţă, [...] S.A. s-a abţinut de la vot. Aşa cum a arătat inclusiv în răspunsul la 
întâmpinare, această abţinere echivalează cu lipsa acţionarului de la adunarea generală din data de 
19.04.2006 in ceea ce priveşte hotărârea asupra punctului 3 din Convocator, astfel încât apelanta 
reclamantă se poate  prevala chiar şi de dispoziţiile alin. (2) ale art. 132 din Legea nr.31/1990 în 
justificarea calităţii procesual active pentru invocarea motivelor de nulitate absoluta a hotărârii 
contestate, în subsidiar, în cazul in care instanţa va trece peste argumentele referitoare la 
inaplicabilitatea alin.(2) al art.132 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şl completările 
ulterioare. 
               Nu se poate concepe ca „votul", care presupune în mod necesar „exprimarea" unei opinii, 
să fie exprimat prin „abţinere", acţiune care presupune în mod necesar o reţinere, o înfrânare de la 
exprimare. 
                Manifestarea votului reprezintă exclusiv exprimarea adeziunii sau, dimpotrivă, a opoziţiei 
faţa de propunere, situaţie etc. Altfel spus, valoarea juridică a votului în procesul decizional poate 
avea numai exprimarea în mod „afirmativ"sau „negativ” a votului. 
                 În ceea ce priveşte „abţinerea" de la vot, Legea nr.31/1990 recunoaşte efecte juridice şi 
chiar impune o asemenea conduită, dar nu ca vot, ci ca o limitare a dreptului de vot, numai în cazul 
unui conflictele interese, în condiţiile prevăzute de art. 126-127 din Legea nr. 31/1990. 
               „Abţinerea" de la vot, în alte situaţii decât cele special edictate de dispoziţiile sus-
menţionate, reprezintă în realitate o stare de indecizie, care nu poale produce efecte juridice asupra 
procesului decizional, în asemenea situaţii, „abţinerea" echivalează cu „Indecizia", ca o stare de fapt. 
                Identificăm, aşadar, două tipuri de „abţinere": „abţinerea-limitare legală a dreptului de 
vot" şi „abţinerea-stare de indecizie". Deosebirea dintre cele două tipuri de abţinere este evidentă: 
dacă, în cazul abţinerii-limitare legală a dreptului de vot, este afectat numai cvorumul de decizie, 
fără a fi afectat cvorumul de prezenţă, în cazul abţinerii-indecizie (cum este cazul în speţă), este 
afectat inclusiv cvorumul de prezenţă, întrucât „abţinerea" de la vot reprezintă a manifestare fără 
efecte, nulă, asupra deciziei, indecizia de a vota fiind echivalentă cu însăşi absenţa acţionarului de la 
adunarea generala în ceea ce priveşte hotărârea adoptată faţă de care acţionarul respectiv care nu şi-a 
exprimat votul. 
              În plus, aşa cum a arătat mal sus, "abţinerea" consemnată în Procesul verbal nu reprezintă 
un asemenea vot din partea mandantului (acţionarului [...] S.A. ci numai "abţinerea" 
reprezentantului său de a se exprima, ca urmară a faptului că nu avea un mandat pentru vot asupra 
respectivei probleme. Lipsa mandatului si, implicit lipsa votului echivalează, în opinia sa, cu însăşi 
lipsa acţionarului de la adunarea generală în ceea ce priveşte nerepartizarea profitului pe dividende. 
                În lumina considerentelor sus antamate, solicită admiterea apelului, anularea hotărârii 
primei instanţe şi, în temeiul dreptului de opţiune, prevăzut de art.480 alin. 3 CPC. trimiterea cauzei 
spre rejudecare primei instanţe, având în vedere faptul că aceasta, în mod greşit, a soluţionat cauza 
fără a intra în judecata fondului. 
               În drept: dispoziţiile art. 466 şi urm. din Codul de procedură civilă, precum şi toate 
celelalte dispoziţii legale invocate in cuprinsul prezentei cereri. 

 

           Apelul formulat de pârâta [...] S.A. vizează încheierea din 02.06.2015 şi a sentinţei civile 
nr.318/09.06.2015, solicitând admiterea apelului şi pe cale de consecinţă, rejudecând să se dispună:  
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             - schimbarea în parte a încheierii din 02.06.2015 în sensul admiterii excepţiei necompetenţei 
generale a instanţelor de judecată; 
             - schimbarea în parte a sentinţei nr.318/09.06.2015, respectiv în partea din  considerente 
prin care Tribunalul Constanţa a respins parte din argumentele invocate de apelanta pârâtă în 
susţinerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a [...]. 
             Solicită înlocuirea considerentelor primei instanţe de judecată în sensul argumentelor ce se 
vor expune, cu menţinerea soluţiei din cuprinsul dispozitivului sentinţei, respectiv admiterea 
excepţiei lipsei calităţii procesuale active a [...].  
            Cu privire la schimbarea încheierii din 02.06.2015 în sensul admiterii excepţiei 
necompetenţei generale a instanţelor de judecată, cu consecinţa declinării cauzei către Camera de 
Comerţ Internaţională de la Paris,  

 Arată că în justificarea calităţii procesuale active, [...] invocă, expres şi limitativ (Punctul 3 
lit. a - Capacitatea şi calitatea procesuală activă a [...]), preluarea Contractului de privatizare a [...] 
S.A. efect al H.G. nr. 85/2013. 
              Ca motive de nulitate pe fondul cauzei, [...] invocă în esenţă încălcarea dispoziţiilor Legii 
nr.570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "[...]" - S.A.. şi "[...] Banat"- S.A., precum şi unele măsuri pentru 
reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică (în 
continuare „Legea nr. 570/3004). 
             Arătă faptul că prin cererea de chemare în judecată, ca temei de drept substanţial, [...] invoca 
încălcarea de către [...] a clauzei 14.10. din Contractul de privatizare. 
            De altfel, din economia întregii argumentaţii ce susţine cererea de chemare in judecată, 
inclusiv din perspectiva invocării scopului ilicit ca argument distinct in susţinerea acţiunii, prin 
reiterarea încălcării clauzei 14.10. din Contractul de privatizare, rezultă foarte clar că demersul [...] 
în realitate este îndreptat împotriva Cumpărătorului din Contractul de privatizare, respectiv [...] şi nu 
împotriva apelantei pârâte ( „[…] situaţiile financiare ale societăţii [...] pe anul 2005 conduceau la 
distribuirea de dividende, fiind vădit nelegală decizia acţionarului majoritar ([...] - Cumpărătorul din 
Contractul de privatizare) de a nu se acoperi această destinaţie legală."). 
           Reiese clar faptul că cererea de chemare în judecată nu a determinat societatea, prin 
intermediul AGA, să acţioneze într-un mod corespunzător, fiind încălcate în acest mod dispoziţiile 
Legii nr. 570/2004. 
            Deci, fundamentul juridic real al cererii de chemare in judecata, îl constituie pretinsa 
nerespectare de către cumpărătorul [...], a clauzelor din Contractul de privatizare. 
            Prin urmare, este indubitabil faptul că, in realitate, obiectul prezentului dosar îl constituie 
punerea în discuţie a modalităţii în care acţionarul majoritar, parte contractuală în Contractul de 
privatizare, şi-a executat obligaţiile asumate prin Contractul de privatizare. 
            Or, potrivit clauzei compromisorie 21.3 din Contractul de privatizare, „Orice dispută sau 
pretenţie rezultată din sau în legătură cu prezentul Contract si care nu poate fi soluţionată pe cale 
amiabilă va fi soluţionată prin arbitraj ce va avea loc la Paris. [...] 
              Deci, nu doar disputele și pretenţiile rezultate din Contractul de privatizare, dar și cele in 
legătura/conexe Contractului de privatizare, sunt date in competenta instanţelor arbitrale, aceasta 
opţiune irevocabilă a cocontractanţilor fiind la rândul său integrată prevederilor Legii nr. 570/2004, 
prin care a fost aprobat Contractul de privatizare. 
              Printr-un evident artificiu de procedură, [...] încearcă iniţierea unei proceduri paralele de 
punere în discuţie în faţa instanţelor de judecată - in opoziţie cu pârâta care nu este parte a 
Contractului de privatizare si nici titulara pretinsei obligaţii contractuale nerespectate - a modalităţii 
de executare a Contractului de privatizare, conduită ce contravine fără echivoc înţelegerii părţilor de 
a da in competenţa exclusivă a instanţelor arbitrale orice dispută sau doar in legătura cu acest 
contract. 



14 
 

            In raport de aceste argumente, soluţia primei instanţe de judecata in sensul respingerii 
excepţiei necompetentei generale a instanţelor de judecata este vădit nefondată. 
            Motivarea instanţei de judecata este eliptică, nefiind de natura a convinge că simpla 
menţionare a art.132 din Legea nr.31/1990, ca temei procesual, in cuprinsul cererii de chemare in 
judecată, precum și simpla formulare a unor petite in cadrul acţiunii prin care se pretinde necesitatea 
anularii unei hotărâri AGA, este suficientă pentru a înlătura de la aplicabilitate clauzele 
compromisorii din contracte, atâta vreme cât rezultă foarte limpede că pretenţiile ce fundamentează 
această cerere, argumentele aduse de [...] in susţinere, pot fi luate in analiză de către instanţele de 
judecata exclusiv prin aprecieri asupra Contractului de privatizare. Or, astfel cum a arătat, 
legiuitorul ce a consacrat voinţa părţilor din Contractul de privatizare a stabilit indubitabil că orice 
aspect in dispută, rezultat sau in legătura cu Contractul de privatizare, poate fi discutat într-un cadru 
litigios derulat exclusiv în faţa instanţelor de arbitraj. 
               Faţă de aceste aspecte, in raport de dispoziţiile art. 461 alin.1 din Codul de procedură 
civilă, solicită admiterea apelului și, rejudecând cauza sub aspectul celor semnalate, să se dispună 
modificarea încheierii din 02.06.2015 în sensul admiterii excepţiei necompetenţei generale a 
instanţelor de judecată, cu consecinţa declinării soluţionării cauzei către Camera de Comerţ 
Internaţională de la Paris in conformitate cu art. 554 alin (1) Cod Proc. Civ. 
            În ceea ce priveşte apelul formulat faţă de considerentele Sentinţei nr.318/09.06.2015, 
respectiv in partea din considerente privind soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a 
[...], se impune admiterea apelului  întrucât: 
             Interpretarea efectelor H.G. nr.85/2013 cu referire la calitatea procesuală activă a [...] este 
greşită şi prejudiciantă pentru pârâtă, context in care solicită corectarea dezlegării date de către 
prima instanţă de judecată acestei chestiuni de drept, urmând ca instanţa de control judiciar să o 
înlocuiască in cuprinsul sentinţei cu propriile considerente. 
              În justificarea calităţii procesuale active, [...] se prevalează exclusiv de calitatea de succesor 
în drepturile acţionarului [...], derivând din Contractul de privatizare, ca efect al adoptării H.G. nr. 
85/2013. 
              In H.G. nr. 85/2013, la art.12, pct. b, stabileşte exclusiv faptul că în cadrul operaţiunii de 
divizare, [...] preia contractele de privatizare prevăzute in anexa nr. 2, cu toate drepturile şi 
obligaţiile aferente, încheiate de către "[...]” - S.A.. Bucureşti cu privire la societăţile menţionate la 
pct. 1-7 din anexa nr.1. 
             Aşadar, preluarea Contractului de privatizare ca efect al HG nr.85/2013, nu conferă [...] 
calitate procesuala activă în raport cu pârâta, motivat in primul rând de împrejurarea că pârâta nu 
este parte în Contractul de privatizare. 
              Pe de alta parte, Contractul de privatizare nu reglementează aspecte privind hotărârile 
adunării generale ale acţionarilor pârâtei, specificul său fiind cel propriu oricărui contract, respectiv 
generarea raport ori lor juridice exclusiv între cocontractanţi, prin instituirea unor drepturi şi 
obligaţii corelative exclusiv între aceştia. Contractul de privatizare nu are abilitatea legală de a 
genera raporturi directe între Vânzătorul [...] şi pârâta, neoperând nici direct şi nici indirect o 
extindere a drepturilor Vânzătorului în opoziţie cu pârâta, context în care nu putem discuta de 
preluarea de către [...] de la [...], ca efect al divizării, a unor drepturi procesuale vizând pârâta. 
             H.G. nr. 85/2013 nu operează niciun fel de transfer al unui eventual drept procesual al [...] 
către [...], în anularea hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor pârâtei. Deci, prin 
efectul divizării, nu a fost transferat în patrimoniul [...] eventualul drept al [...] de a iniţia cerere în 
anularea hotărârilor adunării generale a acţionarilor [...]. 
             Drept urmare, aprecierile primei instanţe de judecată in sensul ca "reclamanta ([...]) in 
calitate de succesor in drepturile si obligaţiile acţionarului [...] are prerogative in iniţierea cererii in 
constatarea nulităţii absolute parţiale a Hotărârii AGA nr.3/19.04.2006'' este lipsită de fundament 
juridic, fiind rezultatul unei greşite interpretări şi aplicări a prevederilor H.G.nr.85/2013. 
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             [...] nu este succesor al [...] in toate drepturile şi obligaţiile [...], asociate calităţii de acţionar 
al pârâtei, ci doar în acelor drepturi şi obligaţii derivând din Contractul de privatizare. Motiv pentru 
care [...] nu are calitate procesuală activă nici din perspectiva H.G. nr. 85/2013. 
            Deşi considerentele instanţei de judecată privind prerogativele [...] de a iniţia cereri in 
constatarea nulităţii absolute sunt aparent circumstanţiate exclusiv cu privire la Hotărârea AGA nr. 
3/19.04.2006, in realitate, există riscul ca aceste considerente să poată fi invocate de [...], in orice 
alte potenţiale litigii, prezente sau viitoare, împotriva pârâtei, privind orice alte hotărârii AGA, 
invocându-se autoritatea de lucru judecat în temeiul art. 430 alin (2) Cod procedură civilă. 
              Prin urmare, deducţia instanţei de judecată cu privire la prerogativa [...] de a iniţia cereri in 
constatarea nulităţii absolute in considerarea calităţii sale de succesor al [...], deşi nu este motivată in 
niciun fel și poate părea o simpla alegaţie, dobândeşte valenţe de adevăr general valabil prin 
menţinerea ca atare in cuprinsul sentinţei nr. 318/09.06.2015. 
             In concluzie, pentru a se evita perpetuarea acestor considerente eronate in cadrul altor 
eventuale litigii și, pe cale de consecinţă, vătămarea intereselor si prejudicierea gravă a apelantei 
pârâte, apreciază necesar ca aceste considerente să fie înlăturate in întregime din cuprinsul sentinţei 
de către instanţa de apel. 
             Astfel că, in raport de dispoziţiile art.461 alin.2 din Codul de procedură civilă, solicită 
admiterea apelului sub acest aspect, înlăturarea considerentelor prejudiciate din cuprinsul sentinţei 
apelate şi înlocuirea lor cu propriile considerente ale instanţei de apel, cu menţinerea dispozitivului 
hotărârii atacate. 
 Faţă de apelurile formulate, fiecare parte, în calitatea ei de intimată, a formulat întâmpinare 
prin care a solicitat respingerea ca nefondat a apelului declarat de partea adversă.  
 Au fost administrate probe noi în faţa instanţei de apel: înscrisuri: Proiect de divizare prin 
desprindere a [...] S.A.  
 
               Curtea, deliberând cu prioritate asupra apelului formulat de către apelanta-pârâtă 
pârâta [...] S.A.  împotriva Încheierii  din 02.06.2015, întrucât eventuala admitere acestui apel ar 
face neutilă analizarea apelurilor formulate de către ambele părţi împotriva sentinţei civile nr.318/ 
09.06.2015, reţine că acesta este nefondat pentru următoarele:  
 Prin cererea introductivă de instanţă reclamanta a solicitat să se constate nulitatea absolută 
parţială a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor S.C. [...] S.A. nr.3/19.04.2006  în ceea ce 
priveşte punctul 3 prin care s-a aprobat distribuirea profitului, invocându-se motive de nulitate 
intrinsecă  - încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii 570/2004 şi a contractului de privatizare 
încheiat la 19 iulie 2004 între [...] S.A. şi [...]  în ceea ce priveşte modul de repartizare a profitului.  
 Hotărârea nr. nr.3/19.04.2006  este rezultatul procesului decizional al acţionarilor [...] S.A. – 
aceşti acţionari fiind [...], [...] S.A. şi [...] S.A., dintre aceştia fiind parte în Contractul de privatizare 
numai  [...] şi  [...] S.A..  
 Nu rezultă din cererea de chemare în judecată că aceasta este îndreptată împotriva 
Cumpărătorului din contractul de privatizare, chiar dacă ceea se invocă drept cauză de nulitate este 
încălcarea unor clauze din acest contract. Acţiunea este îndreptată împotriva hotărârii adunării 
generale  a  acţionarilor, hotărâre care nu este rezultatul deciziei exclusive a acţionarului [...] ci, 
potrivit art. 112 din legea nr. 31/19990, a majorităţii  voturilor exprimate a tuturor acţionarilor. Mai 
ales în contextul în care există şi un al treilea acţionar, [...] S.A., care a votat tot  pentru, 
împrejurarea că acţionarii ar fi votat în cadrul adunării de o manieră care ar contraveni obligaţiilor 
asumate prin Contractul de privatizare nu transformă litigiul, care are ca obiect anularea acordului 
de voinţă al acţionarilor societăţii comerciale, într-o dispută sau pretenţie rezultata din sau în 
legătură cu prezentul Contract şi pentru soluţionarea căreia părţile contractului au ales calea 
arbitrajului instituţionalizat. Chiar dacă  în acţiunea S.A. reclamanta arată că este nelegală decizia 
acţionarului majoritar, în ipoteza în care instanţa de fond ar fi soluţionat cauza în fond şi nu pe cale 
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de excepţie, examinarea legalităţii actului juridic pluripartit care este hotărârea acţionarilor ar fi  
presupus examinarea din perspectiva  legalităţii manifestării de voinţă a fiecărui acţionar participant 
la vot şi a semnificaţiei acesteia în ceea ce priveşte rezultatul final, care este hotărârea adunării 
generale a  acţionarilor.  
 Drept care se constată că în mod legal instanţa de fond a respins excepţia necompetenţei 
generale a instanţelor de judecată, apelul formulat de către apelanta-pârâtă fiind nefondat.  
 
 În ceea ce priveşte apelul formulat de către reclamanta [...], se reţin următoarele:  

Instanţa de fond a respins cererea de chemare în judecată ca formulată de o persoană fără 
calitate procesuală activă, reţinând, în esenţă, că potrivit alin. (2) al art. 132 din Legea 31/1990 text, 
numai acţionarii care nu au luat parte la adunare au votat contra şi au cerut să se insereze acest lucru 
în procesul-verbal al şedinţei pot introduce acţiunea în anulare/nulitate, în consecinţă, acţionarii care 
au votat în favoarea hotărârii lovite de nulitate ori s-au abţinut de la vot nu au calitatea de a 
introduce acţiunea în nulitate, şi aceasta indiferent dacă se invocă motive de nulitate relativă sau 
absolută a hotărârii.  

Apelanta-reclamantă critică hotărârea instanţei de fond dintr-o dublă perspectivă:  
soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active fără ca în prealabil să se fi stabilit căruia 
dintre cele două procese-verbale de şedinţă, fiecare cu consecinţe asupra calităţii procesuale active, i 
se dă relevanţă; inaplicabilitatea cazurilor limitative prevăzute da art.132 alin.2 din Legea 
nr.31/1990 în cazul invocării nulităţii absolute a hotărârilor adunării acţionarilor,  acţionarii putând a 
invoca motive de nulitate absolută, în temeiul alin. (3) al art. 132 din Legea nr. 31/1990, indiferent 
dacă au luat parte la adoptarea hotărârii si indiferent de modul în care au votat la adoptarea hotărârii. 

Potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990:  
           ART. 112 
            (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa 
acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile 
adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate 
prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate. 
           (2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu 
majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul 
constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată. 
           ART. 132 
          (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt 
obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 
          (2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, 
în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare 
dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se 
insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. 
          (3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar 
cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată. 
          (4) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca 
hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie. 
          (5) Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de 
administraţie, respectiv prin directorat. 
           (6) Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii consiliului de administraţie, societatea va fi 
reprezentată în justiţie de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care 
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va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, 
va numi un reprezentant. 
           (7) Dacă hotărârea este atacată de toţi membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în 
justiţie de către consiliul de supraveghere. 
          (8) Dacă au fost introduse mai multe acţiuni în anulare, ele pot fi conexate. 
           (9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea judecătorească pronunţată este 
supusă numai apelului. 
           (10) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării ea este opozabilă tuturor 
acţionarilor. 

Instanţa de apel va analiza cu precădere cel de al doilea motiv de apel întrucât primirea ca 
fondat a acestuia, în sensul de a se stabili că orice persoană interesată în sensul art.132 alin.3 poate 
însemna şi orice acţionar, ar face inutilă analizarea calităţii procesuale active din perspectiva art. 132 
alin.2 din Legea nr. 31/1990.  

Interpretarea coroborată a alineatelor 2 şi 3 ale art.132 arată  că hotărârile adunării generale 
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate de acţionari, indiferent dacă se invocă motive de 
nulitate absolută  sau relativă, precum şi de orice şi de orice persoană interesată, aceasta din urmă 
sub condiţia invocării unor motive de nulitate absolută.  

Legea stabileşte astfel două categorii de titulari ai acţiunii în anulare: acţionarii; alte persoane 
interesate, în măsura în care invocă motive de nulitate absolută.  

Este adevărat că în cadrul aceleiaşi categorii – a acţionarilor,  legiuitorul condiţionează 
acţiunea în anulare de îndeplinirea unor condiţii – acţionarul să nu fi luat parte la adunarea generală 
sau să fi votat contra şi să fi cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. Aceasta nu 
înseamnă însă  că acţionarul care nu îndeplineşte aceste condiţii ar aparţine celeilalte categorii, a 
altor persoane interesate, în măsura în care invocă motive de nulitate absolută. Alte persoane 
interesate înseamnă  alte persoane interesate decât acţionarii, întrucât interesul este o condiţie 
comună ambelor categorii pentru atacarea hotărârii anulării generale, chiar dacă pentru prima 
interesul este prezumat iar pentru cea de a doua trebuie dovedit.  

Astfel, ceea ce diferenţiază cele două categorii nu este nici interesul şi nici natura nulităţii 
invocate, ci poziţia lor faţă de societatea comercială – acţionari sau terţi, în cadrul fiecărei categorii 
operând subcondiţii – în cadrul primei categorii acţionarul să nu fi luat parte la adunarea generală 
sau  să fi votat contra şi să fi cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei; în cadrul 
celei de a doua categorii să se invoce motive de nulitate absolută.  

Altfel spus, toţi titularii acţiunii în anulare sunt persoane interesate, interesul fiind o condiţie 
de exerciţiu a acţiunii civile comună ambelor categorii, dar după legătura lor cu societatea 
comercială a cărei hotărâre adoptată de adunarea generală vor să o anuleze, aceştia se împart în 
acţionari şi terţi. Nu există  categoria de mijloc a acţionarilor-persoane interesate din care ar face 
parte acei acţionari care nu îndeplinesc condiţia de a nu  fi luat parte la adunarea generală sau  să fi 
votat contra şi să fi cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei, dar care invocă motive 
de nulitate absolută. Motivele de nulitate absolută conferă, prin ele însele, calitate procesuală activă 
numai terţilor veritabili faţă de societate, dar nu sunt suficiente pentru a legitima procesual activ 
acţionarul în măsura în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.132 alin.2 din Lege.  

Cum apelanta-reclamantă acţionează din ipostaza de continuator juridic al acţionarului [...] 
S.A., calitatea sa procesuală activă trebuie analizată din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
de art. 132 alin.2 din Lege – să nu fi luat parte la adunarea generală sau să fi votat contra şi să fi 
cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.  

Prin motivele de apel reclamanta-apelantă arată că dat fiind că la data organizării şedinţei 
AGA ordinul de mandatare din partea Ministerului Economiei şi Comerţului nu fusese încă emis, 
acţionarul [...] S.A., prin reprezentantul său, efectiv nu putea vota la data de 19.04.2005, singura 
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soluţie fiind abţinerea de la vot, însă a înţeles să aducă la cunoştinţa Adunării generale a acţionarilor 
că doreşte să-şi conserve, încă de la momentul şedinţei, dreptul de a ataca în justiţia hotărârea AGA 
referitoare la distribuirea profitului. Din acest motiv, această poziţie a acţionarului [...] S.A. a fost 
consemnată expres în cuprinsul Procesul-verbal - forma primită în 2006. Lipsa consimţământului 
acţionarului [...] S.A. la momentul adoptării Hotărârii AGA privind distribuirea profilului ca urmare 
a neemiterii ordinului de mandatare de către acţionarului său unic, precum şi manifestarea expresă a 
dreptului de a contesta hotărârea cu ocazia şedinţei AGA Justifică, pe deplin, calitatea procesual 
activă a apelantei reclamante. De asemenea, susţine, pentru prima dată, că lipsa mandatului 
reprezentantului la data Adunării generale a acţionarilor nu echivalează cu un mandat pentru 
"abţinere” in problema dividendelor ci realmente cu o "neprezentare" la votul asupra subiectului 
distribuirii dividendelor. 

 Apelanta-reclamantă susţine astfel că se legitimează procesual activ din poziţia de acţionar 
care nu a luat participat la adunarea generală.  

Ceea ce invocă însă apelanta reclamantă se circumscrie însă unei neparticipări la procesul 
decizional,  şi  nu la adunarea generală.  

Astfel, din ambele procese-verbale exhibate de către apelanta-reclamantă, rezultă că la data 
de 19.04.2006 a avut loc adunarea generală a acţionarilor S.C. [...] S.A. şi că  acţionarul [...] S.A. a 
fost reprezentat de către dl. [...], astfel că acţionarul [...] S.A. a participat la adunarea generală a 
acţionarilor,  adunarea generală fiind ceea ce îi şi arată numele - o întrunire a acţionarilor care sunt 
fie  persoane fizice, fie persoane juridice  care participă la adunare printr-un reprezentant persoană 
fizică.  

Faptul că în aceeaşi adunare s-au adoptat mai multe hotărâri cu privire la mai multe probleme 
ale societăţii, iar cu privire la unul din punctele de pe ordinea de zi reprezentantul acţionarului [...] 
S.A. nu şi-a exprimat votul întrucât ar fi avut nevoie de un mandat special, nu are semnificaţia 
absenţei de la adunarea generală. Prezenţa la adunarea generală presupune, în principiu, prezenţa 
fizică a acţionarului persoană fizică sau a persoanei fizice care reprezintă acţionarul persoană 
juridică, iar prezenţa nu se determină în mod distinct pentru fiecare chestiune supusă votului, după 
cum s-a exprimat sau nu votul, ci în funcţie de participarea fizică la întrunire. Este şi firesc să fie aşa 
întrucât în funcţie de această prezenţă se stabileşte şi existenţa/inexistenţa cvorumului de prezenţă 
cerut de lege pentru adoptarea în condiţii de legalitate a hotărârilor, or acest cvorum nu se verifică 
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, după exprimarea votului, după cum acţionarii îşi exprimă 
sau se abţin de la exprimarea votului, ci anterior supunerii la vot a punctelor de pe ordinea de zi.  

Astfel, se concluzionează  în sensul că acţionarul [...] S.A. a luat parte la adunarea generală a 
acţionarilor S.C. [...] S.A., astfel că urmează a se analiza în ce măsură acţionarul [...] S.A. a votat 
contra şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei. 

Prin cererea introductivă de instanţă reclamanta şi-a justificat calitatea procesuală activă 
exclusiv din perspectiva calităţii sale de continuator al [...] S.A., şi nu a  art. 132 alin.2  din lege, şi 
nu făcut niciun fel de consideraţii asupra prezenţei sau absenţei acţionarului [...] S.A. la adunarea 
generală a acţionarilor [...] S.A. sau modul de exprimare a votului, depunând  însă procesul-verbal 
de şedinţă din care rezultă că acţionarul [...] S.A. este prezent prin dl. [...] care s-a abţinut de la 
exprimarea votului pentru trei dintre chestiunile aflate pe ordinea de zi – hotărârile 2,3 şi 5, şi şi-a  
exprimat votul pentru în ceea ce priveşte alte două – aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la 
data de 31 decembrie 2005 şi retragerea unuia dintre administratori – hotărârile nr. 1 şi 4.  

 
Prin Răspunsul la întâmpinarea formulată de către pârât, arată că deşi prevederile art.132 

alin.2 din Legea nr.31/1991 nu sunt aplicabile întrucât a invocat motive de nulitate absolută, 
abţinerea de la vot a acţionarului echivalează cu însăşi absenţa acţionarului de la adunarea generală, 
astfel că este justificată calitatea procesuală activă inclusiv din perspectiva art.132 alin.2 din Legea 
nr. 31/1991.  
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Prin Notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 28.04.2015 reclamanta arată că a intrat 
în posesia unui alt proces-verbal de şedinţă, pe care îl şi depune, care ar fi fost comunicat către 
antecesoarea S.A., [...] S.A., în data de 15 iunie 2006.  

Examinându-se comparativ cele două procese-verbale rezultă, aşa cum susţine şi apelanta-
reclamantă, că între cele două există diferenţe semnificative, în sensul că în cel de al doilea proces-
verbal rezultă că acţionarul [...] S.A. este prezent prin dl. [...] care s-a abţinut de la exprimarea 
votului pentru trei hotărârile 1,2 şi 3,  şi şi-a  exprimat votul pentru în ceea ce priveşte hotărârile nr. 
4 şi 5. De asemenea, există diferenţe semnificative de formă între cele două procese-verbale, primul 
purtând ştampila reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor şi mai multe semnături 
neidentificabile pe paginile 1,3 şi 7 iar cel de al doilea purtând exclusiv ştampila preşedintelui 
adunării, şi semnătura acestuia şi a secretarului de şedinţă pe ultima pagină.  

Cele două procese-verbale coincid în ceea ce priveşte abţinerea de la vot a acţionarului [...] 
S.A. în ceea ce priveşte punctul 3 de pe ordinea de zi, care interesează în cauză, dar cel de al doilea 
proces-verbal depus circumstanţiază această abţinere în sensul că Reprezentantul acţionarului 
S.C.[...] S.A, declară că, motivat de lipsa Ordinului de mandatare din partea Ministerului 
Economiei şi Comerţului (in continuare denumit "MEC"), se abţine de la vot şi îşi rezervă dreptul 
de a ataca în justiţie Hotărârea AGA, dacă aceasta va fi în contradicţie cu mandatul emis ulterior 
de către MEC.  

Întrucât ambele procese-verbale îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 131 alin.1  din Legea 
nr. 31/1990, de a fi semnate de către  preşedinte şi secretar,  

Instanţa de apel va da prevalenţă primului proces-verbal depus la dosarul cauzei, odată  cu 
cererea introductivă.  

Astfel, chiar dacă ceea ce a depus reclamanta este o copie realizată după o altă copie a 
respectivului înscris, iar potrivit art. 286 alin.4 Cod procedură civilă copiile de pe copii nu au nicio 
putere doveditoare, din procesul-verbal de predare-primire încheiat la data de 14.06.2012 rezultă că 
apelantei-reclamante i-au fost predate de către intimata-pârâtă, la cerere, copii certificate pentru 
conformitate cu originalul ale Hotărârii nr.3/19.04.2006, procesului-verbal de şedinţă şi anexelor la 
care se face referire.  

Chiar dacă apelanta-reclamantă a certificat astfel pentru conformitate o copie simplă a unei 
alte copii, aceasta din urmă a fost certificată pentru conformitate de către deţinătorul originalului. 
Astfel, se poate observa că procesul-verbal  depus odată cu cererea introductivă poartă două 
stampile Conform cu originalul care sunt aplicate semnături, rezultând prin coroborare cu procesul-
verbal de predare-primire încheiat la data de 14.06.2012 că procesul-verbal  depus odată cu cererea 
introductivă a fost certificat pentru conformitate de către [...] S.A..  

De altfel, acelaşi proces-verbal a mai fost depus o dată, chiar de către intimata-pârâtă, în faţa 
instanţei de fond, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.  
 Pe de altă parte, procesul-verbal depus de către apelanta-reclamantă la dosarul cauzei la data 
de 28.04.2015 este depus în copie simplă, necertificată pentru conformitate, apelanta-reclamantă 
neputând, de altfel, să certifice întrucât, nefiind emitent al acestuia, nu există prezumţia că era în 
posesia acestui original, şi nici nu există probe că ar fi intrat în posesia acestui original.  
  De asemenea, ceea ce se recepţionează prin intermediul faxului este tot o fotocopie, chiar 
dacă aceasta, prin tehnologia utilizată, este fidelă imaginii sursă, astfel că apelanta-reclamantă nu a 
intrat în posesia decât a unei fotocopii simple, pe care intimata-pârâtă nu o recunoaşte ca fiind 
conformă cu vreun înscris emis de către ea.   
 În mod cert procesul-verbal depus de către apelanta-reclamantă la dosarul cauzei la  data de 
28.04.2015 nu reprezintă o fotocopie a celui depus odată cu cererea introductivă, între cele două  
existând diferenţe semnificative de formă şi conţinut.  
 Apelanta-reclamantă nici nu susţine un asemenea aspect, ci susţine existenţa a două 
înscrisuri distincte întocmite în aceeaşi împrejurare.  
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 Dacă primul proces-verbal  este recunoscut de către intimata-pârâtă, existenţa celui de al 
doilea a fost contestată, astfel că acesta din urmă nu poate constitui nici măcar un început de dovadă  
scrisă. Astfel, potrivit art. 286 alin.3 Cod procedură civilă, dacă este imposibil să fie prezentat 
originalul sau  duplicatul înscrisului autentic ori originalul înscrisului sub semnătură privată,  
constituie un început de dovadă scrisă copia legalizată de pe acestea, copia simplă neavând această 
valoare întrucât nu beneficiază de încrederea conferită înscrisului copiat de notarul public, în 
condiţiile de exigenţă profesională impusă acestuia, acestea fiind considerentele pentru care instanţa 
de apel va reţine cu valoare probatorie primul proces-verbal, depus odată cu cererea introductivă.  

Aşa cum s-a arătat mai sus, ambele procese-verbale consemnează că abţinerea de la vot a 
reprezentantul acţionarului S.C.[...] S.A., atitudine căreia Legea nr. 31/1990 nu îi dă nicio valenţă 
juridică pentru că, pur şi simplu, abţinerea nu exprimă nici o voinţă juridică a celui care se abţine.  

Din însuşi art. 132 rezultă că acţionarii votează pentru sau împotrivă. În ceea ce priveşte 
situaţia de neexercitare a votului, aşa numita tăcere a acţionarului, Legea nu prevede care este 
semnificaţia juridică ce trebuie atribuită acestei atitudini pasive, prezumându-se că acţionarul,  
interesat în mod real şi serios de buna funcţionare a societăţii comerciale, îşi va manifesta acest 
interes şi prin exprimarea unui vot efectiv faţă de punctele aflate pe ordinea de zi. Acesta este şi 
motivul pentru care legiuitorul se preocupa pentru facilitarea votului de către acţionari, inclusiv prin 
împuterniciţi sau, în unele cazuri, chiar prin corespondenţă.  

Singura situaţie de abţinere recunoscută şi impusă de lege este aceea a conflictului de 
interese, potrivit art. 79,126 şi 127 din Lege, în orice altă situaţie acţionarul fiind obligat, teoretic, la 
manifestarea activă a dreptului de vot, în cele două variante - pentru sau împotrivă. Art. 132 
recunoaşte dreptul de a ataca hotărârile acelui acţionar care a votat împotrivă, şi, per a contrario, nu 
recunoaşte acest drept acţionarului care a votat pentru. Art.132 nu recunoaşte dreptul de a ataca 
hotărârile acelui acţionar care s-a abţinut de la vot  tocmai pentru că acţionarii participă în mod activ 
la  viaţa  societăţii prin adunările generale sau extraordinare, iar această participare activă pe care le-
o recunoaşte legea este incompatibilă cu poziţia de indiferenţă, pe care o relevă abţinerea de la vot. 
Distincţia între abţinerea de la vot şi refuzul de a exprima votul este artificială şi nerelevantă întrucât 
în ambele situaţii votul, în cele două variante-pentru sau împotrivă, cu semnificaţia aprobării sau 
dezaprobării unei propuneri, nu a fost exprimat.   

În această situaţie, în care legea nu prevede semnificaţia care trebuie atribuită situaţiei de 
participare la adunarea generală  dar  fără exprimarea votului, revine instanţei de judecată a stabili 
dacă această conduită poate fie echivalată unui vot pentru sau unui vot împotrivă.   

Or, atunci când abţinerea de la vot nu este motivată de un impediment legal, lipsa de 
manifestare activă prin exprimarea votului pentru sau împotrivă nu poate reflecta decât fie 
dezinteres, indiferenţă faţă de chestiunea supusă votului, precum şi acceptarea, oricare ar fi, a 
hotărârii majorităţii. Concluzia în sensul acceptării hotărârii este firească întrucât o voinţă internă 
contrară chestiunii supuse la vot poate şi trebuie a fi manifestată printr-un vot împotrivă. Nu poate fi 
acceptată atitudinea de spectator la procesul decizional a unui acţionar care se abţine doar pentru ca, 
în funcţie de rezultatul votului în cadrul căruia nu îşi asumă o decizie individuală expresă pentru sau 
împotrivă, să îşi conserve dreptul de a ataca hotărârea adoptată din poziţia acţionarului care a votat 
împotrivă. Chiar dacă nu există manifestarea de voinţă expresă şi neechivocă pentru adoptarea unei 
hotărâri, în egală măsură nu există nici aceea contrară, împotrivă.  

În cazul particular dedus judecăţii se observă în plus că timp de aproape nouă ani nici  
acţionarul interesat şi nicio altă persoană care ar fi putut justifica un interes  nu au invocat 
nelegalitatea Hotărârii nr. 3/19.04.2006.  
 Apelanta-reclamantă însăşi a afirmat prin notele scrise depuse la dosarul de fond că acel 
proces-verbal pe care l-a depus la dosarul cauzei la data de 28.04.2015 ar fi fost comunicat către [...] 
S.A. la data de 15 iunie 2006, astfel că, indiferent de alte menţiuni privind motivul abţinerii, s-a avut 
cunoştinţă de rezultatul votului şi  modul de distribuire a dividendelor. De asemenea, instanţa de 
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apel prezumă că au fost respectate cerinţele de publicitate cerute de Legea nr.  31/1990, prin 
publicarea hotărârii contestate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  
 Cu toate acestea, deşi apelanta-reclamantă susţine că hotărârea contravenea Legii 570/2004, 
contractului de privatizare şi mandatului reprezentantului [...] S.A. conferit prin Ordinul 
331/09.06.2006, nici un demers judiciar în vederea anulării hotărârii respective nu a fost iniţiat până 
la începutul anului 2015. Or, această pasivitate nu poate avea decât aceeaşi semnificaţie, a acceptării 
voinţei sociale formate prin majoritatea voinţelor individuale care compun adunarea acţionarilor.  
 În plus, se observă spiritul art. 132 din Legea nr. 31/1990 este în sensul restrângerii sferei 
acţionarilor care au dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, tocmai pentru a se evita 
exercitarea discreţionară şi abuzivă a acestui drept şi pentru ca activitatea societăţii comerciale să nu 
fie afectată de incertitudine în ceea ce priveşte hotărârile adunării generale, astfel că făcând aplicarea 
art. 132 alin.2 din Lege în spiritul său, concluzia nu poate fi decât aceeaşi, că abţinerea de la vot nu 
poate fi echivalată, în lipsa unei dispoziţii exprese, unui vot împotrivă, şi nu poate legitima 
procesual activ acţionarul care s-a abţinut de a  vot în acţiunea în anularea hotărârii adunării 
generale a acţionarilor.  
 Drept care se constată  că  în mod legal instanţa de fond a admis excepţia invocată şi a 
respins cererea de chemare în judecată  ca nefondată, urmând ca apelul formulat să fie respins ca 
nefondat.  

În ceea ce priveşte apelul formulat de către apelanta-pârâtă faţă de considerentele 
sentinţei civile nr. 318/09.06.2015, apelanta-pârâtă solicită schimbarea acestora în sensul schimbării 
considerentelor care conduc la admiterea  excepţiei lipsei calităţii procesuale active a [...].  

Se constată însă că instanţa de fond în mod legal a respins acele susţineri ale pârâtei care 
susţineau lipsei calităţii procesuale active a [...] din perspectiva H.G. nr.85/2013 întrucât potrivit 
art.1^2) din H.G. nr. 85/2013 [...] a preluat  partea din patrimoniul "[...]" - S.A. Bucureşti necesară 
desfăşurării activităţii de gestionare a participaţiilor minoritare prevăzute în anexa nr. 1, care include 
toate acţiunile emise de [...] - S.A. şi deţinute de "[...]" - S.A. Bucureşti, fiind nerelevantă  
împrejurarea că [...] - S.A. nu a fost parte în Contractul de privatizare privind Privatizarea unei cote 
de 51% din capitalul social al "[...]"- S.A., încheiat la data de 19 iulie 2004 între "[...]" - S.A. 
Bucureşti, în calitate de vânzător, şi [...], în calitate de cumpărător. 

Contrar susţinerilor apelantei, [...] nu şi-a  justificat calitatea procesuală  activă exclusiv prin 
calitatea de succesor în drepturile acţionarului [...], derivând din Contractul de privatizare, ca efect al 
adoptării H.G. nr.85/2013, ci a arătat că în urma divizării parţiale a preluat parte din patrimoniul 
societăţii divizare, [...], inclusiv Contractul privind privatizarea [...] S.A încheiat la data de 
19.07.2004.  

 H.G. nr. 85/2013 nu trebuia să prevadă în mod explicit transmiterea vreunui drept la acţiune, 
acesta fiind transmis ca accesoriu, ca drept aflat în strânsă conexiune - cum omni causa, cu partea de 
patrimoniu preluată de la [...] S.A.,  

Drept care urmează a respinge şi acest apel ca nefondat.  
Judecător redactor Andrea-Bianca Andruş 

 
2. Cerere de revizuire. Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate cerute 

de lege. Inexistența aptitudinii înscrisurilor înfățișate de a fi determinat o altă 
hotărâre decât cea pronunțată cu caracter irevocabil. 

 
     Decizia civilă nr. 246/25.04.2016 

 
Admiterea cererii de revizuire în temeiul art. 322 pct. 5 teza I Cod Procedură Civilă presupune în 

primul rând ca înscrisul invocat să fie nou, dar nu în sensul ca acesta să fie întocmit ulterior pronunțării 
hotărârii a cărei revizuire se cere, ci să nu fi fost înfăţişat în cursul procesului în care s-a  pronunţat 
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respectiva hotărâre. Soluţia aleasă de legiuitor este firească, întrucât, în măsura în care el a fost depus de 
partea interesată, a făcut obiectul cercetării de către instanţa de judecată, care a putut statua asupra valorii 
sale probatorii. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată 
hotărârea ce se cere a fi revizuită, ea decurge tocmai din raţiunea avută în vedere de legiuitor amintită 
anterior. Formularea aleasă de acesta ("reţinută de partea adversă, sau care nu a putut fi înfăţişată") 
conduce la concluzia că anterioritatea înscrisului a fost stabilită în termeni nesusceptibili de interpretare. 
 Anterioritatea înscrisurilor trebuie verificată prin raportare la data rămânerii irevocabile a acesteia.  
Instanţa a reţinut că înscrisurile invocate existau la data rămânerii irevocabile a hotărârii a cărei revizuire 
se cere sau, întocmite ulterior, se referă la situația de fapt şi de drept anterioare, astfel încât caracterul lor 
de anterioritate nu poate fi pus în discuţie. 

Admisibilitatea cererii de revizuire presupune ca înscrisul să nu fi putut fi prezentat în procesul în 
care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea adversă, fie dintr-o împrejurare 
mai presus de voinţa părţii. Stabilirea întrunirii acestei condiţii se impune a fi făcută prin raportare la 
dispoziţiile art. 172 şi art.175 Cod Procedură Civilă. 
 

Art. 129 Cod Procedură Civilă  
Art. 172 şi art.175 Cod Procedură Civilă 

 
 Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa la data de 25.08.2015, revizuenta [...] S.R.L.  a 
formulat în contradictoriu cu intimaţii S.C. [...] S.A., CONSILIUL LOCAL [...] şi ORAŞUL [...] 
reprezentat de Primar cerere de revizuire împotriva sentinţei civile nr.1863/04.06.2014 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 6597/118/2012 rămasă definitivă prin decizia nr. 1328/2015 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 În motivare se arată că după pronunţarea hotărârii irevocabile a aflat de verificările 
întreprinse de Curtea de Conturi a judeţului Constanţa privind modul de înfiinţare a S.C. [...] S.A., 
constatări cuprinse în Nota de relaţii din 7 mai 2015, document care are o influenţă hotărâtoare 
asupra soluţiei pronunţate de instanţe. Astfel, în acesta se constată existenţa unor grave deficienţe, 
abuzuri şi încălcări de lege cu prilejul constituirii S.C. [...] S.A. fiind reluate astfel susţinerile 
reclamantei din cererea introductivă. Cu titlu de exemplu se arată că în aceste Note de relaţii, Curtea 
de Conturi reţine împrejurarea că aportul în natură a fost realizat cu bunuri ce nu sunt proprietatea 
asociatului şi că modalitatea de subscriere şi vărsare de către Consiliul Local [...] a aportului nu a 
avut la bază justificarea prevăzută de lege. 
 În drept s-au invocat dispoziţiile art. 322 pct. 5 Cod pr. civilă. 
 În susţinerea cererii s-au depus copii ale următoarelor înscrisuri: nota de relaţii din 
07.05.2015, Rechizitoriu din 27.11.2014 şi Raportul de Audit Financiar privind auditul situaţilor 
financiare pentru anul 2014 la U.A.T. Oraşul [...] din 15.05.2015. 
 Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 13.10.2015, intimaţii CONSILIUL LOCAL [...] 
şi ORAŞUL [...] prin Primar, au invocat excepţia inadmisibilităţii revizuirii şi pe fond respingerea 
cererii ca nefondată. În susţinerea excepţiei inadmisibilităţii s-a arătat că înscrisul pe care revizuenta 
îşi bazează prezenta cerere de revizuire este ulterior pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere. 
Prin aceste note de relaţii, document cu caracter intern întocmit cu ocazia controlului efectuat de 
Curtea de Conturi, reclamanta tinde la invocarea unor fapte iar nu a unui înscris, dar mai mult tinde 
la reaprecierea probelor într-o cauză ce deja a fost soluţionată în mod irevocabil. Se mai arată că art. 
322 pct. 5 VCPC stabileşte în mod clar faptul că înscrisul nou pe care revizuentul îşi bazează cererea 
trebuie să fie reţinut de partea potrivnică sau să nu fi fost produs dintr-o împrejurare mai presus de 
voinţa părţii, condiţii care nu sunt îndeplinite în cauză. 
 Intimata S.C. [...] S.A., prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 19.10.2015, a solicitat 
respingerea cererii ca inadmisibilă în principal şi, în subsidiar, ca nefondată. Astfel, s-a precizat că 
înscrisul nou constând în nota de relaţii din 07 mai 2015 a Camerei de Conturi a Judeţului Constanţa 
a fost emis după pronunţarea sentinţei civile nr. 1863/4.06.2014 şi dacă ar fi fost cunoscut la data 
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pronunţării hotărârii atacate nu ar fi putut conduce la altă soluţie pe fond decât cea adoptată 
deoarece o parte din ceea ce se reţine în acesta nu a format obiectul cererii de chemare în judecată.  
 Prin sentinţa civilă nr.3086/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a 
Civilă în dosarul nr. 5598/118/2015 a fost admisă  excepţia inadmisibilităţii invocată de către 
intimaţi şi respinsă cererea de revizuire formulată de revizuenta [...] SRL, ca inadmisibilă, instanța 
de fond reţinând următoarele în ceea ce privește inadmisibilitatea cererii de revizuire:  
 „ Din dispoziţiile art. 322 pct. 5 Cod pr. civilă din 1865 rezultă că pentru  admisibilitatea 
cererii de revizuire trebuie analizate următoarele condiţii: să existe o hotărâre definitivă care evocă 
fondul, revizuentul să invoce un înscris care este doveditor, determinant şi descoperit după darea 
hotărârii, precum şi înscrisul invocat să fi existat la data pronunţării hotărârii şi să nu fi putut fi 
înfățișat în procesul în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere fie pentru că a fost 
reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. 
 Dintre aceste condiţii, intimaţii au invocat doar faptul că înscrisul invocat de revizuentă nu 
este determinant şi că nu este un înscris care a existat la data pronunţării hotărârii, ci un înscris nou. 
 În vederea analizării acestor două condiţii, instanţa consideră necesar a  reaminti că 
revizuirea este o cale extraordinară de atac care urmăreşte retractarea hotărârii în care starea de fapt 
stabilită nu corespunde adevărului obiectiv din cauza lipsei unor probe la momentul analizării 
procesului iar nu din cauza modului diferit de interpretare a acestora ori de stabilire a situaţiei de 
fapt. 
 De asemenea, instanţa apreciază că deşi textul de lege se referă la „descoperirea înscrisurilor 
doveditoare după darea hotărârii”, în doctrină şi în practica judiciară s-a realizat o interpretare 
extensivă reţinându-se că îndeplineşte această condiţie şi înscrisul care poartă o dată ulterioară dar 
se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente.  
 Înscrisul nou invocat iniţial de revizuentă l-a constituit nota de relaţii din 7 mai 2015, dar 
ulterior aceasta s-a referit şi la Raportul de Audit Financiar privind Auditul Situaţilor Financiare 
pentru anul 2014 la U.A.T. Oraşul [...] din 15.05.2015 întocmit de Curtea de Conturi a României - 
Camera de Conturi Constanţa. Ambele înscrisuri au reprezentat rezultatul verificărilor Curţii de 
Conturi efectuate în perioada 01.04.2015-15.05.2015 pentru anul  2014 la U.A.T. Oraş [...]. 
 Este neîndoielnic că aceste înscrisuri au ca dată 07.05.2015, respectiv 15.05.2015 iar 
hotărârea a cărei revizuire se solicită a fost pronunţată la data de 04.06.2014 astfel că ele reprezintă 
înscrisuri ulterioare. Trebuie observat, însă, că aceste înscrisuri se referă la anul 2014 şi, printre 
altele, şi la modul de constituire a societăţii intimate, S.C. [...] S.A. Dosarul soluţionat prin sentinţa 
nr. 1863/04.06.2014 a cărei revizuire se solicită în prezenta cauză a fost înregistrat la data de 
06.06.2012 şi vizează modul de constituire a S.C. [...] S.A. în luna iulie 2011. Prin urmare, instanţa 
apreciază că numai printr-o interpretare foarte largă aceste înscrisuri pot fi considerate ca fiind 
înscrisuri cu dată ulterioară dar care se referă la situaţii anterioare. 
 Cu toate acestea, chiar dacă s-ar considera că aceste înscrisuri îndeplinesc condiţia de a fi 
existat la data când a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere, instanţa consideră, contrar 
opiniei revizuentei, că aceste înscrisuri nu sunt determinante pentru cauza de faţă în sensul că dacă 
ar fi fost cunoscute de instanţă ar fi putut duce la pronunţarea altei soluţii. Aceasta pentru că nu este 
necesar ca înscrisul să fie relevant pentru a justifica apărările reclamantei ci trebuie să fie relevant 
pentru a stabili altă situaţie de fapt. Astfel, aşa cum au arătat şi intimaţii, aspectul privind existenţa 
sau nu a dreptului de proprietate asupra construcţiilor  aduse ca aport de Oraşul [...] la constituirea 
S.C. [...] S.A. nu avea relevanţă în analiza motivelor de nulitate invocate de reclamantă în acţiunea 
înregistrată sub nr. 6597/118/2012. Cu privire la acest aspect care nu a fost analizat de instanţa pe 
fond în sensul de a stabili cui aparține dreptul de proprietate asupra bunurilor aduce ca aport, s-a 
precizat în considerentele hotărârii că „aceste susţineri au relevanţă şi pot fi valorificate într-o 
acţiune petitorie în care să se examineze titlurile părţilor” şi că aspectul legat de aporturile aduce de 
acţionari este dovedit prin aportul în numerar al acţionarilor.  
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 Prin urmare, constatările Curţii de Conturi din cadrul verificărilor efectuate în cadrul 
auditului financiar pe anul 2014 cu privire la aporturile aduse de Oraşul [...] nu au caracter 
determinant în stabilirea situaţiei de fapt  sub aspectul motivelor de nulitate invocate.  
 De asemenea, instanţa apreciază necesar a reaminti că motivele de nulitate invocate în 
acţiunea înregistrată sub nr. 6597/118/2012 se refereau la art. art. 56 lit. b (fondatorii au fost 
incapabili), e (lipsa autorizării legale administrative de constituire a societăţii), f  (lipsa denumirii 
societăţii, a obiectului de activitate, a aporturilor asociaţilor sau a capitalului social subscris) şi g 
(încălcarea dispoziţiilor imperative privind capitalul social), precum şi art. 36 lit. c din Legea nr. 
31/1990 (lipsa dovezii sediului declarat şi a disponibilităţii firmei). 
 Aspectele reţinute de Curtea de Conturi s-au referit, pe lângă situaţia incertă a dreptului de 
proprietate asupra bunurilor aduse ca aport de către oraşul [...], şi la nerespectarea prevederilor 
legale privind proprietatea publică, aspecte care nu se regăsesc în motivele de nulitate invocate în 
acţiunea iniţială. Aşa cum s-a arătat anterior, prin intermediul revizuirii nu se pot invoca aspecte 
legate de remedierea erorilor de drept şi cu atât mai puţin completarea acţiunii iniţiale cu noi motive 
de nulitate a unei societăți ce nu au făcut obiectul acţiunii soluţionate prin hotărârea a cărei revizuire 
se cere.  

Prin urmare, şi din acest motiv aceste înscrisuri nu sunt determinante pentru că exced 
obiectului dedus judecăţii în acţiunea înregistrată sub nr. 6597/118/2012 vizând alte motive de 
nulitate decât cele invocate de reclamantă. 

Existenţa acestor neregularităţi este, într-adevăr, regretabilă dacă aceste înscrisuri nu vor fi 
anulate în cadrul acţiunii înregistrate sub nr. 577/36/2015 pe rolul Curţii de Apel Constanţa, dar 
acestea nu justifică încălcarea autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri definitive şi irevocabile şi 
anularea acesteia în lipsa îndeplinirii condiţiilor legale pentru admisibilitatea revizuirii. Astfel, aşa 
cum a reţinut şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, „dreptul la un proces echitabil în faţa unei 
instanţe judecătoreşti, garantat de art. 6 alin. 1, se interpretează conform preambulului Convenţiei, 
care enunţă supremaţia dreptului ca element din patrimoniul comun al statelor contractante. Unul 
dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor 
juridice, care implică, între altele, ca soluţia definitivă dată de instanţe cu privire la orice litigiu să 
nu mai fie repusă în cauză” (Cauza Brumărescu contra României, paragraful 61 şi Cauza Androne 
contra României, paragraful 44). 

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile de 
admisibilitate prevăzute de art. 322 pct. 5 Cod pr. civilă din 1865 în ce priveşte existența unui înscris 
determinant astfel că va admite excepţia inadmisibilității invocată de intimaţi şi va respinge cererea 
de revizuire de faţă ca inadmisibilă.”.  
 
 Împotriva acestei soluţii, în termen legal, a formulat apel  SC [...] SRL criticând-o  sub 
următoarele aspecte : 
 Instanţa de fond, în mod greşit şi cu o motivare sumară şi neconvingătoare, făcând referiri 
incomplete şi trunchiate la probatoriile administrate, a considerat că înscrisurile depuse nu sunt 
determinante pentru cauza de faţă în sensul că, dacă ar fi fost cunoscute de instanţă, ar fi putut duce 
la pronunţarea altei soluţii, aceasta pentru că nu este necesar ca înscrisul să fie relevant pentru a 
justifica apărările reclamantei, ci trebuie să fie relevant pentru a stabili altă situaţie de fapt, preluând 
în totalitate susţinerile intimaţilor. Din considerentele expuse rezultă însă cu certitudine două 
elemente esenţiale care trebuie a fi avute în vedere:  

- Instanţa de fond nu a primit principala apărare a pârâţilor intimaţi în sensul 
inadmisibilităţii cererii de revizuire pentru motivul că înscrisurile de care s-a prevalat în 
susţinerea cererii de revizuire  nu existau la data  judecării în fond a cauzei.  

Faptul că ele s-au concretizat ulterior face să fie pe deplin îndeplinite cerinţele prevăzute de 
art. 322 pct. 5 cod procedură civilă. 
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Cum niciuna dintre părţi nu a atacat sentinţa, această parte a hotărârii a trecut în puterea 
lucrului judecat, fiind fără echivoc că au fost considerate îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute 
de art.322 pct.5 cod procedură civilă, mai puţin cea referitoare la caracterul  determinant al 
dovezilor. 

Or,  aşa cum rezultă din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, a probatoriilor 
administrate, concluzia că înscrisurile noi nu ar fi hotărâtoare pentru o altă dezlegare a pricinii, este 
în mod evident greşită. 

De asemenea, urmează a se observa că motivarea sumară şi neconvingătoare nu face niciun 
fel de referire la rechizitoriul depus ca act nou la dosarul cauzei, şi în care existau comentarii ample, 
cu trimitere la  numeroasele  dovezi, la problema constituirii SC [...] SA. 

Singurele menţiuni ale instanţei învestite cu cererea de revizuire au în vedere exclusiv 
raportul Curţii de Conturi. 

Sub un prim aspect, sunt relevante pentru corecta soluţionare a cererii de revizuire 
împrejurările reţinute în Nota de Relaţii din 07.05.2015 a Curţii de Conturi a României - Camera de 
Conturi a Judeţului Constanţa, fiind menționate o serie întreagă de abuzuri, acte discreționare şi 
grave ilegalităţi, nu numai în legătură cu înființarea SC [...] SA.  

De asemenea, raportul de audit financiar privind auditul situaţiilor financiare pentru anul 
2014 la UATO [...] încheiat de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Constanţa la data 
de 15.05.2014, însoţit de Procesul-verbal de constatare având aceeaşi dată, a reţinut şi motivat 
participarea nelegală a UATO [...] la înfiinţarea SC [...] SA, concluzia  echipei de audit fiind în 
sensul că Oraşul [...] nu poate avea calitatea de acţionar al unei societăţi comerciale cu scop lucrativ 
şi care nu prestează un serviciu public. 
 În fine, înscrisurile depuse la dosaarul cauzei, emanând de la Parchet, completează 
incredibilul tablou de aabuzuri şi ilegalităţi comise la niveluul conducerii adminsitrative şi 
deliberative a Oraşului [...], îndeossebi înn ceea ce priveşte constituirea patrimoniului său imobiliar.  
 Aceste constatări ale Curţii de Conturi, materializate în înscrisul oficial de care se 
prevalează, aruncă o lumină cu  totul nouă şi aduc argumente în plus în sensul susţinerii nelegalităţii 
înfiinţării SC [...] SA, înscrisurile noi având un impact uriaş, fundamental, asupra situaţiei de fapt 
reţinute de instanțele de judecată.  
 Solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate în sensul admiterii cererii de 
revizuire şi, urmare a rejudecării în fond, admiterea cererii de chemare în judecată 
introductive.  
  

Faţă de apelul formulat, intimaţii CONSILIUL LOCAL [...] şi ORAŞUL [...] - PRIN 
PRIMAR au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului formulat ca nefondat.  
 
 Verificând în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către 
prima instanţă, conform art. 295 Cod procedură civilă, se constată că apelul formulat este nefondat, 
pentru următoarele considerente:  
 Cu titlul prealabil, se constată că instanţa de fond, contrar susţinerilor apelantului, nu a 
înlăturat apărările intimaţilor în sensul inadmisibilităţii cererii de revizuire pentru motivul că 
înscrisurile de care s-a prevalat în susţinerea cererii de revizuire  nu existau la data  judecării în fond 
a cauzei.  
 Astfel, analizând condiţia ca înscrisurile nou înfăţişate să fi existat la data pronunţării 
hotărârii, instanţa de fond a reţinut că, deşi textul de lege se referă la „descoperirea înscrisurilor 
doveditoare după darea hotărârii”, în doctrină şi în practica judiciară s-a realizat o interpretare 
extensivă reţinându-se că îndeplineşte această condiţie şi înscrisul care poartă o dată ulterioară dar 
se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente. Cu toate acestea, în referire la înscrisurile 
noi invocate -  nota de relaţii din 07 mai 2015 şi  Raportul de Audit Financiar privind Auditul 
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Situaţilor Financiare pentru anul 2014 la U.A.T. Oraşul [...] din 15.05.2015 întocmit de Curtea de 
Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa, instanţa de fond reţine că aceste înscrisuri se 
referă la anul 2014 şi, printre altele  şi la modul de constituire a societăţii intimate, S.C. [...] S.A. 
Dosarul soluţionat prin sentinţa nr. 1863/04.06.2014 a cărei revizuire se solicită în prezenta cauză 
a fost înregistrat la data de 06.06.2012 şi vizează modul de constituire a S.C. [...] S.A. în luna iulie 
2011. Prin urmare, instanţa apreciază că numai printr-o interpretare foarte largă aceste înscrisuri 
pot fi considerate ca fiind înscrisuri cu dată ulterioară dar care se referă la situaţii anterioare. ( 
s.n.).  

Împrejurarea că instanța de fond nu a reţinut înscrisurile ca îndeplinind condiția de  
admisibilitate de a fi existat la data pronunţării hotărârii/ se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri 
preexistente, este confirmată de paragraful următor al hotărârii apelate, în care instanţa de fond arată  
Cu toate acestea, chiar dacă s-ar considera că aceste înscrisuri îndeplinesc condiţia de a fi existat 
la data când a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere (s.n.), instanţa consideră, contrar 
opiniei revizuentei, că aceste înscrisuri nu sunt determinante pentru cauza de faţă în sensul că dacă 
ar fi fost cunoscute de instanţă ar fi putut duce la pronunţarea altei soluţii 

Astfel, chiar dacă  instanţa de fond a analizat şi condiţia ca înscrisul nou înfățișat să fie 
determinant, această analiză a fot realizată cu titlu subsidiar, fără a avea semnificaţia aprecierii ca 
fiind îndeplinită a primei condiţii de admisibilitate, ca înscrisul fi existat la data pronunţării 
hotărârii/ se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente.  

Cererea de revizuire formulată este nefondată, pentru următoarele :  
Potrivit art. 322 pct.5 cod procedură civilă:  Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în 

instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când 
evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: 5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit 
înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o 
împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a revizuit hotărârea unei instanţe penale sau 
administrative pe care ea s-a întemeiat. 

Textul legal impune, aşadar, existenţa mai multor condiţii pentru reţinerea acestei ipoteze: 
înscrisul să fie nou; înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi 
revizuită; înscrisul să nu fi putut fi produs în cadrul procesului în care s-a pronunţat hotărârea fie 
pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii; 
înscrisul să aibă forţă probantă prin el însuşi, fără să fie nevoie a fi confirmat prin alte mijloace de 
probă; înscrisul  să fie determinant, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia 
judecării fondului, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată; înscrisul  să fie depus de partea care îl 
invocă.  

Fiind vorba de condiţii distincte, ele urmează a fi analizat separat .  
Admiterea cererii de revizuire în temeiul art. 322 pct. 5 teza I Cod Procedură Civilă 

presupune în primul rând ca înscrisul invocat să fie nou, dar nu în sensul ca acesta să fie întocmit 
ulterior pronunțării a cărei revizuire se cere, ci să nu fi fost înfăţişat în cursul procesului în care s-a  
pronunţat respectiva hotărâre. Soluţia aleasă de legiuitor este firească întrucât, în măsura în care el a 
fost depus de partea interesată, a făcut obiectul cercetării de către instanţa de judecată, care a putut 
statua asupra valorii sale probatorii. 

În lipsa probei faptului pozitiv contrar – a folosirii înscrisurilor în dosarul nr. 6597/118/2012, 
înscrisurile invocate în prezenta cauză îndeplinesc această condiţie, de a nu fi fost folosite în cursul 
procesului, Raportul de Audit Financiar privind Auditul Situaţilor Financiare pentru anul 2014 la 
U.A.T. Oraşul [...] fiind întocmit chiar ulterior rămânerii irevocabile a sentinţei civile nr. 
1863/04.06.2014.  

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, înscrisul să fi existat la data când a fost pronunţată 
hotărârea ce se cere a fi revizuită, ea decurge tocmai din raţiunea avută în vedere de legiuitor 
amintită anterior. Formularea aleasă de acesta ("reţinută de partea adversă, sau care nu a putut fi 
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înfăţişată") conduce la concluzia că anterioritatea înscrisului a fost stabilită în termeni nesusceptibili 
de interpretare. 

Se constată că, analizându-se condiţia anteriorităţii înscrisurilor, atât instanţa  de fond cât şi 
intimaţii prin apărările lor, s-au raportat la data pronunțării sentinţei a cărei revizuire se cere - 
04.06.2014, şi nu  data rămânerii irevocabilă a acesteia, 13.05.2015.  

Sentinţa a cărei revizuire se cere nu a rămas definitivă prin neapelare, împotriva acesteia 
formulându-se apel, apel respins prin decizia nr. 349/16.12.2014 a Curţii de Apel Iași, iar împotriva 
deciziei nr. 349/16.12.2014 formulându-se recurs, respins prin decizia nr. 1328/13.05.2015 a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Chiar dacă în cauză se solicită revizuirea sentinţei civile nr. 1863/04.06.2014, anterioritatea 
înscrisurilor trebuie verificată prin raportare la data rămânerii irevocabile a acesteia.  

A se verifica anterioritatea înscrisurilor în raport de data la care prima instanță a soluţionat în 
fond cauza, în condiţiile în care procesul a cunoscut toate cele trei faze procesuale - fond, apel şi 
recurs, înseamnă a exclude fără temei acele înscrisuri ulterioare sentinţei primei instanţe  dar 
anterioare deciziei instanţei de recurs, care dacă ar fi fost cunoscute părţii interesate, ar fi putut fi 
înfăţişate instanței de judecată şi folosite în susţinerea/combaterea cererii cu  care a investit instanţa.  

 În egală măsură, condiţia ca înscrisul să nu fi putut fi produs în cadrul procesului în care s-a 
pronunţat hotărârea trebuie examinată prin raportare la proces cu toate fazele sale procesuale - fond, 
apel şi recurs, şi nu la faza procesuală finalizată prin hotărârea a cărei revizuire se cere, o 
interpretare contrară conducând la concluzia de neacceptat a admisibilităţii revizuirii chiar şi în 
ipoteza în care înscrisurile, ulterioare sentinţei primei instanţe, dar anterioare deciziei instanţei de 
apel, nu au fost înfăţişate, deşi partea interesată le cunoştea şi nu a fost împiedicată în a le produce. 
Dacă înscrisul exista şi putea fi produs în faţa instanței de apel, nu sunt îndeplinite condiţiile 
revizuire chiar dacă  înscrisul nu a putut fi înfăţişat în faţa instanţei de fond, fiind reţinut de partea 
potrivnică sau dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. 

Din această perspectivă, instanţa de apel reţine că la data rămânerii irevocabile a sentinţei 
civile nr. 1863/04.06.2014 existau Nota de relaţii din 07.05.2015, precum şi  Rechizitoriul întocmit 
la data de  27.11.2014 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

În ceea ce priveşte Raportul de Audit Financiar privind auditul situaţilor financiare pentru 
anul 2014 la U.A.T. Oraşul [...], acesta este întocmit la data de  15.05.2015, ulterior rămânerii 
irevocabile a sentinţei civile nr. 1863/04.06.2014.  

Cum corect a reţinut instanţa de fond, condiţia ca înscrisul nou trebuie să existe la data 
pronunţării hotărârii judecătoreşti a cărei revizuire se cere, a fost interpretată într-un sens mai 
extensiv larg de practică şi doctrină, în sensul că şi un înscris ulterior pronunţării hotărârii 
judecătoreşti supuse revizuirii poate fi considerat înscris nou" dacă se referă la situaţii anterioare 
atestate de alte înscrisuri preexistente, recunoscându-se a fi îndeplinită această condiţie în cazul 
înscrisului reprezentat de hotărârea judecătorească pronunţată ulterior hotărârii judecătoreşti supuse 
revizuirii, dar care a fost pronunţată pe baza unei cereri introduse în instanţă înainte de soluţionarea 
litigiului în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere, întrucât nu era cu putinţă părţii să 
determine pronunţarea sa la o dată anterioară spre a fi în măsură a se servi de ea. 

Întrucât Raportul de Audit Financiar, deşi întocmit la data de 15.05.2015, reprezintă 
documentul în care se consemnează procedura de verificare şi concluziile auditorilor publici externi 
urmare a controlului efectuat în perioada 01.04.2015 - 15.05.2015, controlul fiind început deci 
înainte de  rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 1863/04.06.2014, acest înscris poate fi primit 
ca înscris nou, chiar dacă nu exista la data rămânerii irevocabilă a sentinţei civile nr. 
1863/04.06.2014, părţile neputând determina finalizarea controlului şi redactarea Raportului la o 
dată ulterioară.    
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Din această perspectivă, instanţa reţine că înscrisurile invocate existau la data rămânerii irevocabile a 
hotărârii a  cărei revizuire se cere sau, întocmite ulterior, se referă la situației de fapt şi de drept anterioare, 
astfel încât caracterul lor de anterioritate nu poate fi pus în discuţie. 

Admisibilitatea  cererii de revizuire presupune, după cum s-a arătat, ca înscrisul să nu fi putut 
fi prezentat în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea 
adversă, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. Stabilirea întrunirii acestei condiţii se 
impune a fi făcută prin raportare la dispoziţiile art. 172 şi art.175 Cod Procedură Civilă. 

Admiterea soluţiei contrare ar duce la situaţia de neacceptat ca autoritatea de lucru judecat să 
depindă de diligenta pe care o manifestă părţile cu prilejul soluţionării cererii (obligaţie impusă în 
mod expres de art. 129 Cod Procedură Civilă) şi ca acestora să i se dea posibilitatea de a administra 
probaţiunea în mai multe cicluri procesuale. 

Prin interpretarea coroborată a acestor dispoziţii se ajunge la concluzia că este necesar nu 
numai ca înscrisul să nu fi fost depus la dosar în cadrul primului proces, ci şi ca existenţa şi 
conţinutul lui să nu fi fost cunoscut la acel moment. în măsura în care el a fost cunoscut de partea 
adversă, nimic nu o împiedică să solicite instanţei aplicarea măsurilor prevăzute de art. 172, art. 175 
Cod Procedură Civilă. 

În ceea ce priveşte condiţia ca cele trei înscrisuri să nu fi putut fi produse în cadrul m 
procesului, aceasta este cu evidenţă îndeplinită în ceea ce priveşte Raportul de Audit Financiar 
întocmit la data de 15.05.2015. În ceea ce priveşte celelalte două înscrisuri - Nota de relaţii din 
07.05.2015 şi  Rechizitoriul întocmit la data de  27.11.2014 de către Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, nu rezultă din înscrisurile cauzei că a fost cunoscută revizuentului 
existenţa acestor înscrisuri, necunoaştere ce este asimilabilă împrejurării mai presus de voinţa sa, 
care 1-a împiedicat a le depune la dosarul cauzei, fiind îndeplinită şi  această  condiţie. 

În ceea ce priveşte însă condiţia ca cele trei înscrisuri să  fie  determinante, se apreciază că 
această  condiţie nu este îndeplinită în prezenta cauză.  

Prin Nota de relaţii din data de 07.05.2015 emisă de Camera de Conturi a Judeţului 
Constanţa se solicită consilierilor locali din cadrul Consiliului local [...] a se da explicații cu privire 
la  deficienţele constatate de către auditorii Curţii de Conturi. În Nota de relaţii se descriu 
deficiențele constatate, din care unele se referă la modul de înfiinţare a S.C. [...] S.A. şi se solicită 
consilierilor locali explicaţii cu privire la baza legală a înfiinţării acesteia, şi transmiterii bunurilor 
din domeniul public şi privat al oraşului, considerentele care au condus la aprobarea participării 
UATO [...] la capitalul societății având ca aport toate clădirile şi terenurile societăţii şi acţiuni 
minoritare.  
 Consiliul Local [...] a răspuns acestei note de relaţii arătând că S.C. [...] S.A. a fost înființată 
în baza HCL nr. 152/28.07.2011, verificată pentru legalitate de către Prefectul Judeţului Constanţa şi 
contestată  de [...] în dosar nr. …/118/2012, prin decizia nr. 1568/CA/18.09.2013 fiind respinsă 
excepţia de nelegalitate a HCL nr. 152/28.07.2011.  
 Trebuie arătat în primul rând că această Notă de relaţii nu are caracterul decât al unui act 
preparator al Raportului de Audit Financiar întocmit la data de 15.05.2015. Astfel, această Notă  de 
relaţii nu are nici putere probantă prin sine însăşi şi nu este determinantă, întrucât constatările 
auditorilor cu privire la deficiențele prezentate nu au un caracter definitiv, tocmai pentru lămurirea 
acestora fiind solicitate relaţii persoanelor implicate. Pe de altă parte, răspunsul oferit întrebărilor 
adresate de către auditori nu conţine nici o recunoaștere a unei situaţii de fapt sau de drept care să 
poată fi apreciată ca aptă  a  fi determinat pronunţarea unei alte soluţii în dosarul nr.  …/118/2012. 

Prin Raportul de Audit Financiar privind Auditul Situaţilor Financiare pentru anul 2014 la 
U.A.T. Oraşul [...] întocmit de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanţa la data 
de 15.05.2016 (care are ca anexă  procesul-verbal de constatare din 15.065.2015) auditorii publici  
externi  apreciază în sensul participării nelegale a UATO [...] la înfiinţarea S.C. [...] S.A. în calitate 
de acţionar majoritar al unei societăţi comerciale cu scop lucrativ întrucât oraşul [...] nu poate avea 
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calitatea de acţionar al unei societăţi comerciale cu scop lucrativ şi care nu prestează un serviciu 
public, concluzie care reiese din cuprinsul prevederilor Legii nr. 215/2001. Astfel, construcţiile - 
aport la capitalul social al societăţii - din patrimoniul privat sau public al UAT, au fost înstrăinate 
definitiv către o societate comercială, în care Oraşul [...] nu deţine controlul, şi astfel, aceste bunuri 
nu mai pot fi recuperate iar acţionarul minoritar nu poate avea controlul asupra lor, cu atât mai mult 
cu cât acţionarul majoritar nu a vărsat capitalul social în numerar în termenul maxim de un an. 
Concluziile echipei de audit sunt în sensul necesităţii luării unor măsuri de repunere în situaţia 
iniţială a situaţiei juridice a bunurilor cu care UATO [...] a participat la înfiinţarea S.C. [...] S.A.  

 Nici  acest raport nu are valoare probantă prin sine însuşi. Faţă de raport conducătorul unităţii 
poate formula obiecţiuni iar după verificarea şi a obiecţiunilor formulate, actul prin care se 
realizează   comunicarea către conducerea entităţii controlate a existenţei unor erori/abateri de la 
legalitate şi regularitate care au determinat producerea unor prejudicii şi dispunerea către aceasta să 
stabilească întinderea prejudiciului şi să ia măsuri pentru recuperarea acestuia este Decizia 
reglementată la art. 174 şi urm. din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin 
Hotărârea Curţii de Conturi nr. 155/2014.  

Şi această  decizie este supusă contestaţiei care va fi soluţionată prin încheiere de  o comisie 
de soluţionare a contestaţiilor, iar la rândul ei încheierea pronunţată în soluţionarea contestației este 
supusă controlului instanței de contencios administrativ (art. 227, 228 din Regulament).  

Astfel, constatările auditorilor fiscali expuse în cele două înscrisuri înfăţişate în cererea de 
revizuire  nu au caracter definitiv.  

Mai mult, cele două înscrisuri nu fac decât să consemneze aprecieri ale auditorilor publici cu 
privire la fapte preexistente – înfiinţarea S.C. [...] S.A.  

Or, condițiile de presupusă nelegalitate a înfiinţării S.C. [...] S.A. au făcut obiectul 
examinării de către instanţele de judecată. Împrejurarea că alte persoane sau organe competente, 
analizând aceleiași situaţie de fapt şi de drept, ajung la o altă concluzie şi consemnează această 
concluzie într-un înscris nu poate fi echivalată descoperirii unui înscris nou apt a determina 
revizuirea hotărârii judecătoreşti. Înscrisurile respective consemnează aprecierile, punctul de vedere ale 
unor alte persoane asupra aceleiaşi situației de fapt şi de drept, fără ca legea să recunoască însă  acestora 
aptitudinea de a conduce la  revizuirea unei hotărâri care se bucură  de autoritatea de lucru judecat.  

Aceleaşi considerente sunt în egală măsură valabile şi în ceea ce priveşte Rechizitoriul 
întocmit la data de  27.11.2014 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Indiferent de constatările şi aprecierile procurorilor cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de către 
persoane din administrația publică locală a oraşului [...], rechizitoriul nu are putere probantă şi nu 
este determinant prin el însuşi în sensul că dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării 
fondului, soluţia ar fi fost alta decât cea pronunţată. Dacă hotărârea a cărei revizuire se cere a fost în 
temeiul unui înscris declarat fals de către o instanță penală, urmare a sesizării prin respectivul 
rechizitoriu, aceasta reprezintă o împrejurare care ar putea eventual determina o revizuire, dar în 
baza unui alt temei procedural.  

Dacă aprecierile şi concluziile organelor emitente ale celor trei înscrisuri depuse în susţinerea 
cererii de revizuire se întemeiază pe înscrisuri care nu au fost cunoscute în dosarul nr. 
6597/118/2012, atunci acele înscrisuri ar fi trebuit invocate şi depuse ca înscrisuri nou descoperite.  

Pentru considerentele arătate se constată că în mod legal instanța de fond a apreciat că cererea 
de revizuire nu îndeplinește condiţiile de admisibilitate cerute de lege, înscrisurile înfăţişate neavând 
aptitudinea de a fi determinat o altă hotărâre decât cea pronunțată cu  caracter irevocabil. 

Drept care urmează a respinge apelul formulat ca nefondat.   
Judecător redactor Andrea-Bianca Andruş 
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3. Conflict negativ de competență. Contestație la executare. Anulare titlu 
executor emis de către un organ fiscal. 

 
Art.2 lit. f din Legea  nr.554/2004 

Decizia ÎCCJ nr. XIV din 5 februarie 2007 (RIL) 
Art. 373 alin. 2 din Codul de procedură civilă 

 
           Prin Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 a ÎCCJ s-a admis recursul în interesul legii declarat de 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în aplicarea dispoziţiilor 
art.169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală (n.n. devenit art.172 alin.4 după ultima republicare), s-a 
stabilit că judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea este competentă să judece contestaţia, atât 
împotriva executării silite înseşi, a unui act sau măsuri de executare, a refuzului organelor de executare 
fiscală de a îndeplini un act de executare în condiţiile legii, cât şi împotriva titlului executoriu în temeiul 
căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă 
judecătorească sau de un alt organ jurisdicţional, dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură 
prevăzută de lege. 
          În cazul contestării executării silite ce se realizează de către organele administrativ-fiscale în baza 
unui titlu executoriu fiscal, dreptul comun este reprezentat de normele dreptului civil, material şi procesual, 
iar nu de normele de drept public cuprinse în Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ şi, 
respectiv, în titlul IX din Codul de procedură fiscală, care sunt aplicabile numai la soluţionarea acţiunii în 
anularea sau modificarea obligaţiei fiscale, ce constituie titlu de creanţă fiscală. 
 

     Decizia civilă nr. 7/16.03.2016 
        Dosar nr. 21313/212/2014* 

 
Prin cererea formulată la data de 07.07.2014 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa 

sub nr. …/212/2014, contestatoarea S.C. [...] S.R.L. a solicitat, pe calea contestaţiei la executare, în 
contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa anularea titlului executoriu nr. 
[...]/24.06.2014, a somaţiei nr. 13/30/1/2014/302697/24.06.2014, a înştiinţării privind înfiinţarea 
popririi nr. [...]/23.06.2014, precum şi a executării silite înseşi.  

Totodată, contestatoarea a solicitat întoarcerea executării silite în ceea ce priveşte suma 
executată prin poprire în cuantum de 18.318,08 lei, precum şi restituirea taxei judiciare de timbru 
aferente acţiunii promovate. 

Prin Sentinţa civilă nr. 3468/25.03.2015 a Judecătoriei Constanţa a fost admisă 
contestaţia la executare, dispunându-se anularea titlului executoriu nr.[...]/24.06.2014 emis de 
intimată şi executarea silită începută în dosarul de executare nr. [...]/13/30/1/2014/302697. 

A reţinut instanţa că se află în situaţia anulării unui titlu executoriu şi a actelor de executare 
emise în materie fiscală şi guvernate de dispoziţiile procedurale ale codului de procedură fiscală. În 
cauză titlul executoriu a fost emis în vederea executării sumelor datorate de SC [...] SRL cu titlu de 
amenzi civile către stat în cuantum de 20 de lei pe zi, conform art.5803 Cod procedură civilă, amenzi 
la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 22278/13.12.2011 pronunţată în dosarul nr. …/212/2011 
al Judecătoriei Constanţa până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu reprezentat de 
sentinţa civilă nr. 21086/24.11.2008 a Judecătoriei Constanţa.  
 Împotriva sentinţei menţionate a declarat apel intimata DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa, 
care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică, apel ce a fost înregistrat pe 
rolul Tribunalului Constanţa – Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 28.08.2015. 
 Prin Încheierea din data de 02.12.2015 Tribunalul Constanţa – Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei, iar cauza a fost 
trimisă spre soluţionare Secţiei  II-a  civile din cadrul Tribunalului Constanţa.   
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           Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de contencios administrativ a reţinut că, deşi creanţa care 
se execută este o creanţă fiscală în sensul art.21 Cod procedură fiscală, titlul executoriu în baza 
căruia a început executarea silită împotriva intimatului-contestator S.C. [...] S.R.L. este reprezentat 
de o hotărâre judecătorească pronunţată de instanţa civilă - sentinţa civilă nr.22278/13.12.2011 - 
pronunţată în dosarul nr.3964/212/2011 de Judecătoria Constanţa, 
 Astfel, se apreciază că soluţionarea căii de atac formulate împotriva sentinţei civile nr. 
3468/25.03.2015, prin care se solicită a se constata caracterul cert al creanţei fiscale ce are ca izvor 
această hotărâre judecătorească, este în competenţa secţiei corespunzătoare a tribunalului, întrucât 
prin contestaţia formulată se contestă executarea însăşi şi nu numai legalitatea actelor de executare 
din perspectiva îndeplinirii condiţiilor extrinseci de legalitate prevăzute de OG nr. 92/2003 – Codul 
de procedură fiscală, motive pentru care s-a constatat natura civilă a căii de atac formulate, 
dispunându-se înaintarea dosarului spre soluţionare la Secţia II Civilă a Tribunalului Constanţa.  
            Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei a II-a civile din cadrul Tribunalului Constanţa la 
data de 08.01.2016 sub nr.21313/212/2014*, iar instanţa a invocat din oficiu excepţia 
necompetenţei funcţionale. 
 Prin Încheierea nr. 94/21.01.2016 instanţa civilă a admis excepţia necompetenţei 
funcţionale şi a trimis cauza spre competentă soluţionare Secţiei de Contencios Administrativ 
şi Fiscal din cadrul Tribunalului Constanţa. 
 S-a reţinut că, în speţă, contestaţia la executare priveşte acte de executare efectuate în 
temeiul titlului executoriu nr.[...]/24.06.2014 emis de intimata DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa 
şi executarea silită începută în dosarul de executare nr.[...]/13/30/1/2014/302697, situaţie ce vizează 
anularea unui titlu executoriu şi a actelor de executare emise în materie fiscală şi guvernate de 
dispoziţiile procedurale ale codului de procedură fiscală.  
 S-a mai reţinut că, potrivit art.2 lit. f din Legea  nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 
noţiunea de contencios administrativ este definită drept 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. 

S-a apreciat că, în cazul de faţă, competenţa de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei la 
executare aparţine judecătoriei în raport de dispoziţiile art.168 Cod procedură fiscală, însă cauza are 
natură contencios administrativă, iar în calea de atac natura juridică a litigiului de fond determină 
instanţa competentă funcţional în soluţionarea acestuia.  

S-a considerat că faptul că anterior a existat o hotărâre judecătorească prin care 
contestatoarea a fost obligată la plata amenzilor civile în favoarea statului rămâne fără relevanţă în 
condiţiile în care creanţa este una fiscală, executarea se face potrivit codului de procedură fiscală, iar 
în cauză au fost contestate potrivit dispoziţiilor codului de procedură fiscală titlul executoriu fiscal şi 
actele de executare fiscală efectuate împotriva contestatoarei.  

Constatând ivit conflictul negativ de competenţă, instanţa civilă a trimis cauza spre 
soluţionarea acestuia secţiei a II - a civile, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de 
Apel Constanţa. 

Analizând cauza sub aspectul naturii juridice a acesteia şi, implicit, al competenţei 
funcţionale a instanţei în soluţionarea căii de atac exercitate împotriva hotărârii pronunţate, 
potrivit art.136 şi 135 Cod procedură civilă, Curtea reţine că obiectul pricinii îl constituie o 
contestaţie la executare prin care s-a solicitat anularea titlului executor emis de către un organ fiscal, 
precum şi a executării înseşi, contestaţie formulată în temeiul art.172 Cod procedură fiscală. 

Într-adevăr, elementul care determină stabilirea unei anumite competenţe funcţionale (secţii 
specializate) a tribunalului în soluţionarea căii de atac a apelului este natura juridică a litigiului de 
fond, iar principiul ce stă la baza calificării unei acţiuni ca fiind de contencios administrativ este 
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acela enunţat de art.2 lit. f din Legea  nr.554/2004, potrivit cu care contenciosul administrativ este 
definit drept 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, 
în timp ce litigiul de faţă – contestaţie la executare - nu poate fi calificat ca fiind de contencios 
administrativ întrucât nu se încadrează în normele speciale, derogatorii şi de strictă interpretare şi 
aplicare ale Legii nr.554/2004, respectiv nu are ca obiect un act administrativ ci un act de executare 
silită, efectuat într-adevăr de către organele fiscale, dar căruia legiuitorul nu îi recunoaşte natura 
juridică a unui act administrativ. 
           În acest sens, trebuie subliniat faptul că prin Decizia nr. XIV din 5 februarie 2007 a ÎCCJ 
s-a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în aplicarea dispoziţiilor art.169 alin. (4) din Codul de procedură 
fiscală (n.n. devenit art.172 alin.4 după ultima republicare), s-a stabilit că judecătoria în 
circumscripţia căreia se face executarea este competentă să judece contestaţia, atât împotriva 
executării silite înseşi, a unui act sau măsuri de executare, a refuzului organelor de executare 
fiscală de a îndeplini un act de executare în condiţiile legii, cât şi împotriva titlului executoriu 
în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată 
de o instanţă judecătorească sau de un alt organ jurisdicţional, dacă pentru contestarea lui nu 
există o altă procedură prevăzută de lege. 
           În stabilirea unei astfel de interpretări, instanţa supremă a reţinut că, potrivit art.169 alin. (1) 
din Codul de procedură fiscală, orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva oricărui 
act de executare efectuat, cu încălcarea prevederilor legale, de către organele de executare fiscale, 
precum şi împotriva refuzului acestora de a îndeplini un act de executare în condiţiile legii. 
           Totodată, s-a avut în vedere că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) al aceluiaşi articol, 
„Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită 
executarea, în cazul în care acesta nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt 
organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege”, iar 
în reglementarea competenţei şi a modului de soluţionare, în cuprinsul alin. (4) al aceluiaşi articol 
169 din Codul de procedură fiscală se mai prevede: „Contestaţia se introduce la instanţa 
judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.” 
          S-a considerat că, în lipsa unor proceduri exprese referitoare la instanţa judecătorească 
competentă, devin aplicabile, în această privinţă, dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Codul de procedură 
fiscală, în care se precizează că: „Unde prezentul cod nu dispune se aplică dispoziţiile Codului de 
procedură civilă.” Or, potrivit art. 400 alin. 2 din Codul de procedură civilă, „Contestaţia privind 
lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a 
pronunţat hotărârea ce se execută”, iar „Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce 
nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare”. 
           Din coroborarea acestor dispoziţii cu prevederea de la art. 373 alin. 2 din Codul de procedură 
civilă, care stabileşte că „Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face 
executarea, în afara cazurilor în care legea dispune astfel”, instanţa supremă a decis că este 
competentă să judece, atât contestaţia la executarea propriu-zisă, cât şi contestaţia la titlu, 
judecătoria în circumscripţia căreia se face executarea. 
          S-a apreciat că o atare soluţie se impune deoarece, în cazul contestării executării silite ce se 
realizează de către organele administrativ-fiscale în baza unui titlu executoriu fiscal, dreptul comun 
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este reprezentat de normele dreptului civil, material şi procesual, iar nu de normele de drept 
public cuprinse în Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ şi, respectiv, în titlul IX 
din Codul de procedură fiscală, care sunt aplicabile numai la soluţionarea acţiunii în anularea 
sau modificarea obligaţiei fiscale, ce constituie titlu de creanţă fiscală. 
          Instanţa supremă a statuat că o astfel de interpretare este conformă şi prevederilor art. 169 
alin. (2) din Codul de procedură fiscală, prin care se precizează că, în cazul contestaţiei menţionate, 
„Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială 
prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile”. 
          Din această interpretare, obligatorie pentru instanţe în temeiul art.330/7 alin.4 VCPC şi 
art.317 alin.4 NCPC, rezultă în mod evident că în cadrul contestaţiei la executare formulate 
împotriva titlului executor/executării înseşi efectuate de organele fiscale natura fiscală a creanţei ce 
se execută este lipsită de relevanţă, deoarece regulile de procedură şi normele de drept material 
aplicabile sunt cele civile, situaţie ce face ca intervenţia instanţei de contencios administrativ să fie 
exclusă, iar o astfel de natură a cauzei se păstrează şi în calea de atac, care va reveni spre 
soluţionare, de asemenea,  instanţei civile, iar nu celei de contencios administrativ. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
 

4. Contestație procedura insolvenței. Tardivitate formulare recurs de către 
contestatori. Respingere. Critici aduse sentinței primei instanțe ca urmare a 
nelegalității prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 Cod procedură civilă. 
Menținerea hotărârii primei instanțe ca legală și temeinică. 

 
          Potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.85/2006, în forma în vigoare la momentul introducerii cererii de 
intrare în insolvenţă şi a pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei, 
hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. 
          În cazul de faţă, sentința civilă nr. 1040/10.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost 
comunicată părţilor din proces potrivit dispoziţiilor art.7 alin.31 din Legea 85/2006, respectiv atât prin BPI, 
cât şi potrivit Codului de procedură civilă. 
          Din cuprinsul cererii de recurs se observă faptul că recurenţii au înţeles a critica sentinţa primei 
instanţe atât ca urmare a nelegalităţii impuse de art.488 alin.1 pct.6 Cod procedură civilă, când hotărârea 
nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine 
de natura cauzei, cât şi a celei prevăzute la pct.8, când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea 
greşită a normelor de drept material. 
          Motivele contradictorii pot fi dovedite de existenţa unei contradicţii între considerente şi dispozitiv, în 
sensul că motivarea hotărârii duce la o altă soluţie (în dispozitiv este indicată admiterea acţiunii, dar 
considerentele acesteia vizează soluţia de respingerea a acţiunii sau de admitere în parte a acesteia), dar şi 
de considerentele contradictorii (cererea de chemare în judecată este considerată întemeiată, dar şi cererea 
de intervenţie principală este considerată la fel, deşi având acelaşi obiect, ele se exclud reciproc). 

 
Art.12 alin.1 din Legea nr.85/2006 

Art.488 alin.1 pct.6 și 8 Cod procedură civilă 
 

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a Civilă 
sub nr. …/118/24.11.2014 contestatorii [...] şi [...] au solicitat în contradictoriu cu lichidatorul 
judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L, obligarea acestuia la încheierea convenţiei având ca obiect dreptul 
contestatorilor de a solicita Primăriei Oraşului [...] obţinerea tuturor documentelor necesare pentru 
intrarea în legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda …, situat în …, jud. Constanţa. 
          Motivează cererea în sensul că la data de 30.06.2009 a fost încheiat antecontractul de vânzare-
cumpărare autentificat de BNP [...] sub nr. … între SC [...] SRL (fostă SC [...] SRL) actuală SC [...] 
SRL în faliment, în calitate de promitentă vânzătoare şi reclamanţii în calitate de promitenţi 
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cumpărători. Obiectul acestei convenţii l-a reprezentat imobilele edificate la mansarda blocului …, 
situat în … pentru suma de 50.000 euro inclusiv TVA din care în baza antecontractului s-a achitat 
un avans de 15.000 euro, diferenţa de preţ urmând a fi achitată până la data de 15.07.2009 
reprezentând data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 
          Imobilele astfel contractate au fost executate de promitentul vânzător fără autorizaţie de 
construire, anterior încheierii antecontractului în prezent nefiind finalizate. 
          Urmare a neintrării în legalitate a promitentului vânzător cu privire la edificarea imobilelor, în 
baza antecontractului de vânzare-cumpărare, între părţi a intervenit cesiunea certificatului de 
urbanism autentificat sub nr…./20.08.2009 la BNP [...] la preţul plătit de 50.000 euro inclusiv TVA 
a tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acesta. 
          În aceste condiţii reclamanţii solicită a li se recunoaşte dreptul de a solicita Primăriei Oraş [...] 
obţinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea în legalitate cu privire la imobilele edificate. 
          Intimata, lichidator judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L., a formulat întâmpinare, prin care a 
solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată. 
          Prin întâmpinare au fost invocate excepţiile necompetenţei materiale a Tribunalului 
Constanţa, excepţia netimbrării acţiunii, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, excepţia 
tardivităţii formulării contestaţiei. 
          Pentru termenul din 19.01.2015, astfel cum le-a fost pus în vedere, contestatorii au formulat 
precizări cu privire la temeiul de drept şi obiectul acţiunii promovate, arătând că temeiul de drept îl 
constituie prevederile art. 3 pct. 28, art. 5 şi art. 21 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, iar obiectul acţiunii 
îl constituie contestaţie împotriva refuzului lichidatorului judiciar de a încheia convenţia având ca 
obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primăriei Oraşului [...] obţinerea tuturor documentelor 
necesare pentru intrarea în legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda …, situat în …, 
jud. Constanţa, şi constă în obligaţia de a face a lichidatorului judiciar [...] al S.C. [...] S.R.L., 
respectiv de a încheia convenţia solicitată. 
       Prin Sentinţa civilă nr. 486/23.02.2015 Tribunalul Constanţa - judecător sindic a respins 
contestaţia formulată de contestatori ca nefondată, precum şi excepţiile necompetenţei materiale, a 
netimbrării acţiunii, a prescripţiei, respectiv a tardivităţii formulării contestaţiei. 
      Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs [...] şi [...], criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie. 
     Prin decizia civilă nr.285/23.09.2015 Curtea de Apel Constanţa a admis recursul şi a dispus 
casarea în parte a hotărârii recurate şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru soluţionarea 
fondului. 
    Instanţa de control judiciar a reţinut că deşi la termenul de judecată din data de 19.01.2015, 
când au avut loc dezbaterile, instanţa de fond a pus în discuţia părţilor şi a rămas în pronunţare 
numai cu privire la excepţiile invocate de intimat prin întâmpinare, prin hotărârea recurată s-a 
pronunţat şi pe fondul cauzei, fără ca părţile prezente să fi avut posibilitatea să-şi susţină cererea 
dedusă judecăţii, încălcând principiul dreptului la apărare şi al contradictorialităţii. 
          În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2014*. 
 Prin sentinţa civilă nr. 1040/10.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, a fost 
respinsă contestaţia formulată de contestatorii [...] şi [...], în contradictoriu cu intimata [...], ca 
neîntemeiată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond, în baza materialului probator administrat 
în cauză a reţinut faptul că, 

Prin sentinţa civilă nr. 2333/18.06.2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul nr. 
…/118/2009 judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei 
S.C. [...] S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. …/29.05.2001 (fostă S.C. [...] 
S.R.L.). 
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         Prin prezenta cerere contestatorii [...] şi [...] au solicitat obligarea lichidatorului judiciar [...] 
la încheierea convenției având ca obiect dreptul contestatorilor de a solicita Primăriei Orașului [...] 
obținerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea în legalitate cu privire la imobilele edificate 
la mansarda …, jud. Constanța. 
        Cu privire la acest imobil instanţa a reţinut că la data de 30.06.2009, a fot încheiat 
antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. … la B.N.P. [...], între [...] S.R.L. (fostă [...] 
S.R.L.), actuală S.C. [...] S.R.L. în faliment, în calitate de promitentă - vânzătoare și contestatorii 
[...] şi [...], în calitate de promitenți - cumpărători. 
      Obiectul antecontractului l-a constituit vânzarea către contestatori a imobilelor edificate la 
mansarda …, situat în …., jud. Constanța, la prețul de 50.000 euro inclusiv T.V.A., din care, în baza 
antecontractului, s-a achitat un avans de 15.000 euro inclusiv T.V.A., diferența de preț urmând a fi 
achitată până la data de 15.07.2009, data încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică. 
      Ulterior, întrucât nu a mai fost posibilă încheierea contractului de vânzare-cumpărare în 
formă autentică deoarece promitenta-vânzătoare nu a obținut intrarea în legalitate cu privire la 
imobilele descrise, în conformitate cu convenția părților cuprinsă în antecontractul de vânzare-
cumpărare, între părți a intervenit contractul de cesiune de certificat de urbanism autentificat sub nr. 
…/20.08.2009 la B.N.P. [...], la prețul plătit de 50.000 euro inclusiv T.V.A., a tuturor drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din certificatul de urbanism eliberat pentru mansardarea …, situat în …, jud. 
Constanța. 
        Prin contractul de cesiune menționat, contestatorilor le-au fost conferite drepturile de a 
edifica/finaliza construcția cu destinație mansarde, situat în …, jud. Constanța, de a obține procesul 
verbal final de recepție a lucrării din partea Primăriei, de a înscrie imobilul în Cartea Funciară, de a 
înregistra construcția pe rolul fiscal. 
       Contestatorii au precizat că la data de 15.09.2014, conform procesului verbal din aceeași 
dată, au obținut acordul Asociației de Proprietari din bl. DATS, sc. B, privind autorizarea finalizării 
lucrărilor la mansardă de către Primăria Orașului [...].  
       Prin adresa nr. 38187/08.10.2014 Primăria Oraşului [...] a comunicat contestatorilor că nu 
poate elibera certificat de urbanism pentru imobilul indicat până la clarificarea situaţiei juridice a 
mansardelor a căror intrare în legalitate se solicită, iar prin adresa nr. 44598/11.12.2014 Primăria 
Oraşului [...] a comunicat lichidatorului judiciar [...] că la data perfectării contractului de cesiune de 
certificat de urbanism din 20.08.2009 certificatul de urbanism nr.385/30.05.2008 era expirat. 
       În atare situaţie, instanţa a reţinut că, deşi, contestatorii sunt interesaţi în obţinerea procesul 
verbal final de recepție a lucrării, aceştia nu au calitate în susţinerea acestui demers cât timp 
contractul de vânzare cumpărare nu a fost finalizat iar prin contractul de cesiune încheiat între părţi 
a fost cesionat un certificat de urbanism care era expirat. 
       În consecinţă, până la definitivarea aspectelor ce privesc situaţia juridică a imobilelor situate 
în …, jud. Constanța, instanţa a apreciat că prezentul demers al contestatorilor prin care se solicită 
obligarea lichidatorului judiciar [...] la încheierea convenției având ca obiect dreptul contestatorilor 
de a solicita Primăriei Orașului [...] obținerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea în 
legalitate cu privire la imobilele edificate, nu poate fi primit.           
       Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs contestatorii [...] şi [...], care au criticat-o 
pentru nelegalitate din perspectiva dispoziţiilor art.488 alin.1 pct.6 şi 8 C.pr.civ. 

Arată recurenţii că obiectul prezentei contestaţii nu îl reprezintă o contestaţie împotriva 
refuzului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele menţionate cum 
încearcă să inducă lichidatorul judiciar. Contestatorii nu au posibilitatea de a solicita lichidatorului 
judiciar, desemnat să conducă activitatea societăţii [...] S.R.L. (fostă SC [...] S.R.L., fostă [...] 
S.R.L.) şi să exercite atribuţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 85/2006 în cadrul procedurii 
falimentului, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la imobilele menţionate 
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întrucât aceste bunuri imobile nu au fost şi nu sunt în patrimoniul societăţii falite, toate drepturile 
asupra acestor imobile fiindu-le transmise contestatorilor, prin contractul de cesiune de certificat de 
urbanism autentificat sub nr. …/20.08.2009 la BNP [...]. 
 Consolidarea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise se face prin procedura 
administrativă de intrare în legalitate cu privire la imobilele edificate parţial, de finalizare a acestor 
imobile cesionate şi de obţinere a Procesului verbal final de recepţie a lucrării din partea Primăriei 
Oraşului [...]. La data depunerii de către contestatori a documentaţiei pentru intrarea în legalitate cu 
privire la imobilele descrise, Primăria Oraşului [...], întrucât avea cunoştinţă că imobilele fuseseră 
edificate parţial de către [...] S.R.L. din anul 2008, deci anterior încheierii Antecontractului de 
vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/30.06.2009 la BNP [...] şi Contractului de cesiune de 
certificat de urbanism autentificat sub nr. ../20.08.2009 la BNP [...] şi că această societate intrase în 
faliment, le-a solicitat un înscris de la lichidatorul judiciar raportat la această situaţie juridică cum că 
contestatorii au dreptul rezultat din actele încheiate cu societatea [...] S.R.L. de a solicita Primăriei 
Oraşului [...] obţinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea în legalitate cu privire la 
imobilele edificate la mansarda blocului …, situat în [...], …, jud. Constanţa. 
 Faţă de această solicitare a Primăriei Oraşului [...], contestatorii s-au adresat lichidatorului 
judiciar al societăţii [...] S.R.L., să încheie înscrisul solicitat, întrucât în contextul special al 
declanşării procedurii insolvenţei, debitoarea nu-şi mai poate executa obligaţiile, lichidatorul 
judiciar preluând aceste obligaţii, însă, lichidatorul judiciar nu a înţeles, în virtutea exercitării 
atribuţiilor sale, să dea curs solicitării formulate, refuzând întocmirea înscrisului necesar a fi 
prezentat Primăriei Oraşului [...]. 
 Consideră rea - credinţă şi încălcând atribuţiile conferite de lege, lichidatorul judiciar nu a 
încheiat înscrisul solicitat întrucât acesta are cunoştinţă de faptul că aceste bunuri imobile situate la 
mansarda blocului …, situat în [...], …, jud. Constanţa nu au făcut şi nu fac parte din patrimoniul 
societăţii falite. 

Am formulat prezenta contestaţie împotriva măsurii-omisiunii/refuzului lichidatorului 
judiciar de a încheia convenţia având ca obiect dreptul de a solicita Primăriei Oraşului [...] obţinerea 
tuturor documentelor necesare pentru intrarea în legalitate cu privire la imobilele edificate la 
mansarda blocului …, situat în [...], …, jud. Constanţa. 

De asemenea, au dovedit faptul că justifică un interes legitim în consolidarea dreptului de 
proprietate asupra imobilelor descrise şi debitoarea a intrat în procedura insolvenţei, fiind persoane 
interesate pentru proteguirea dreptului pe care îl au contestatorii. 

 Raportat la motivarea soluţiei expusă de către instanţa de fond, sub un prim aspect, respectiv 
că deşi contestatorii sunt interesaţi în obţinerea procesului verbal final de recepţie a lucrării, aceştia 
nu au calitate în susţinerea acestui demers cât timp contractul de vânzare cumpărare nu a fost 
finalizat, menţionează că este evident faptul că dacă contractul de vânzare cumpărare cu privire la 
imobile descrise ar fi fost finalizat, contestatorii nu s-ar mai fi adresat instanţei cu prezenta 
contestaţie întrucât dreptul de proprietate ar fi fost consolidat prin încheierea contractului de vânzare 
cumpărare. 
 Sub un alt aspect, respectiv că deşi contestatorii sunt interesaţi în obţinerea procesului verbal 
final de recepţie a lucrării, aceştia nu au calitate în susţinerea acestui demers cât timp contractul de 
vânzare cumpărare nu a fost finalizat, iar prin contractul de cesiune încheiat între părţi a fost 
cesionat un certificat de urbanism care era expirat, învederează instanţei că contractul de cesiune de 
certificat de urbanism autentificat sub nr. …/20.08.2009 la BNP [...] prin care i-au fost conferite 
următoarele drepturi: Dreptul de a edifica (finaliza) construcţia cu destinaţie de mansarde situată în 
[...], …, jud. Constanţa; dreptul de obţine Procesul verbal final de recepţie a lucrării din partea 
Primăriei; dreptul de a înscrie imobilul în Cartea Funciară; dreptul de a înregistra construcţia pe 
rolul fiscal, este perfect valabil, contestatorii având calitate în susţinerea acestui demers în virtutea 
contractului de cesiune încheiat, consolidarea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise 
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putându-se realiza doar prin procedura administrativă de intrare în legalitate cu privire la imobilele 
edificate parţial, respectiv: obţinerea unui nou certificat de urbanism, finalizarea acestor imobile 
cesionate, obţinerea Procesului verbal final de recepţie a lucrării din partea Primăriei Oraşului [...], 
înscrierea imobilelor finalizate pe rolul fiscal. 
 Pentru motivele arătate solicită admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate în 
sensul admiterii contestaţiei. 

Intimata [...], în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a depus la dosar 
întâmpinare. 

Pe cale de excepţie, a invocat tardivitatea formulării recursului de către contestatori, în raport 
de dispoziţiile art. 8 alin.2 din Legea nr. 85/2006. 

Pe fond a solicitat respingerea recursului declarat de contestatori ca nefondat şi menţinerea 
sentinţei pronunţată de instanţa de fond ca fiind legală şi temeinică, pentru motivele arătate pe larg 
în cuprinsul întâmpinării, cu precizarea că prezenta acţiune nu poate fi întemeiată pe prevederile art. 
21 alin.2 din Legea nr. 85/2006, ca temei juridic invocat nu are corespondent în realitate.  

Contestatorii nu au calitate de creditori, neformulând declaraţie de creanţă, deşi se consideră 
lezaţi în drepturi. 
          Respectând regula impusă de dispoziţiile art.248 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa va da 
prioritate în soluţionare excepţiei tardivităţii declarării căii de atac astfel cum a fost invocată prin 
întâmpinare. 
          Potrivit art.12 alin.1 din Legea nr.85/2006, în forma în vigoare la momentul introducerii 
cererii de intrare în insolvenţă şi a pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii simplificate a 
insolvenţei, hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. Ele pot fi atacate separat cu 
recurs. 
          Termenul special de recurs era reglementat de fostul art.8 în sensul că, 
   (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic în 
temeiul art. 11. 
    (2) Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.    
... 
          În cazul de faţă, sentința civilă nr. 1040/10.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa a fost 
comunicată părţilor din proces potrivit dispoziţiilor art.7 alin.31 din Legea 85/2006, respectiv atât 
prin BPI, cât şi potrivit Codului de procedură civilă. 
          Potrivit celor două dovezi de comunicare, hotărârea a fost comunicată la domiciliul procesual 
ales prin contestaţie la cabinetul avocat [...] la data de 27.05.2016. 
          Calculând cele 7 zile potrivit dispoziţiilor art.181 Cod procedură civilă, ultima zi a acestui 
termen este cea din 06.06.2016 - zi de luni, aceasta în condiţiile în care un astfel de termen nu se 
putea împlini în ziua de 4 iunie - zi nelucrătoare de sâmbătă, astfel încât prorogarea s-a realizat până 
în prima zi lucrătoare care urmează acesteia. 
          În condiţiile în care recurenţii contestatori s-au conformat comunicării realizate prin Codul de 
procedură civilă şi au înregistrat prezentul apel la data de 06.06.2016 direct la instanţă, devine 
excesivă impunerea unei soluţii de tardivitate din perspectiva unei comunicări bazate doar pe 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
          În ce priveşte fondul cauzei se observă faptul că recurenţii contestatori au învestit judecătorul 
sindic cu o contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.3 pct.28 care defineşte noţiunea de lichidator şi 
art.21 alin.2 din Legea nr.85/2006 care reglementează situaţia raportului lunar. 
          Potrivit acestei dispoziţii legale,  
     (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-
a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii 
sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la 
dosarul cauzei, iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă. La fiecare 120 de 
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zile judecătorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul 
judiciar va expune în sinteză măsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de 
activitate. 
     (2) 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.   
          În condiţiile în care petitul cererii de chemare în judecată este reprezentat de solicitarea de a fi 
obligat lichidatorul judiciar [...] al debitorului falit SC [...] SRL să încheie convenţia având ca obiect 
dreptul de a solicita Primăriei Oraş [...] obţinerea tuturor documentelor necesare pentru intrarea în 
legalitate cu privire la imobilele edificate la mansarda blocului …, situat în [...], …, jud. Constanţa, 
iar această solicitare nu se circumscrie condiţiilor formale ale art.21, pretenţia astfel formulată este 
nefondată. 
          Raportul lunar al lichidatorului presupune luarea sau îndeplinirea de către acesta a unor 
măsuri potrivit atribuţiilor conferite de lege, iar contestaţia la un astfel de raport presupune 
nemulţumirea creditorului, a debitorului persoană fizică, administratorului special sau orice 
persoană interesată cu privire la măsura luată, situaţie în care se poate efectua o cenzură a măsurii 
efectiv dispuse din perspectiva textului de lege presupus a fi încălcat. 
          În cazul de faţă recurenţii contestatori nu justifică decât calitatea de persoane interesate fără a 
face dovada existenţei unui raport lunar de activitate sau măcar a vreunei măsuri a lichidatorului 
judiciar. 
          Singurele acte juridice pertinente cu dosarul de faliment al debitorului SC [...] SRL (fostă SC 
[...] S.R.L., fostă [...] S.R.L.) sunt reprezentate de antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat 
de BNP [...] prin Încheierea nr…./30.06.2009 şi contractul de cesiune de certificat de urbanism 
autentificat de acelaşi notar prin Încheierea nr.1490/20.08.2009. 
          Nici unul din aceste acte juridice nu au fost folosite de recurenţii contestatori pentru a dobândi 
în prezenta procedură de faliment calitatea de creditori îndreptăţiţi să participe la procedura 
insolvenţei astfel cum este definită de dispoziţiile art.3 pct.8 din Legea 85/2006. 
          Dacă antecontractul nr…./30.06.2009 ar fi putut justifica o declaraţie de creanţă numai din 
perspectiva neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către părţi, atitudine care ar fi avut implicaţii 
directe asupra avansului plătit de 15.000 euro la momentul autentificării prezentului antecontract, 
contractul de cesiune a certificatului de urbanism nu poate avea aceiaşi valenţă deoarece prin acesta 
s-a transmis în sarcina recurenţilor contestatori obligaţii de „a face”, respectiv edificarea construcţiei 
cu destinaţia de mansarde, obţinerea procesului-verbal final de recepţie a lucrării din partea 
primăriei, de a se înscrie în cartea funciară şi pe rolul fiscal al serviciului din cadrul Primăriei [...]. 
          Operaţiunea juridică de intrare în legalitate cu privire la o construcţie presupune îndeplinirea 
mai multor obligaţii legale, situaţie în care acestea nu pot fi transpuse la nivelul Legii nr. 85/2006 
deoarece nu este îndeplinită condiţia esenţială reglementată de art.3 pct.1 în sensul că insolvenţa este 
acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 
          Mai mult, situaţia juridică a certificatului de urbanism (CU) este reglementată de art.6 din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar la alin.1 se arată faptul 
că acesta este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): 
    a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor 
urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după 
caz, avizate şi aprobate potrivit legii; 
    b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul 
amplasamentului; 
    c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 
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    d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului 
administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.  
          Totodată, la alin.5 se prevede faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a 
executa lucrări de construcţii. 
          Raportând situaţia de fapt la dispoziţia legală astfel prezentată se observă faptul că deţinerea 
unui astfel de certificat de urbanism chiar şi sub forma cesiunii sale nu conferă dreptul 
deţinătorului/lor de a executa lucrări de construcţii. 
          Acest drept este recunoscut de art.7 numai în situaţia deţinerii autorizaţiei de construire astfel 
că la alin.1 se prevede că: 
     (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente 
organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: 
    a) certificatul de urbanism; 
    b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, 
în cazul în care legea nu dispune altfel; 
    c) documentaţia tehnică - D.T.; 
    d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia; 
    d1) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite 
prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului 
şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele 
de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de 
distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi 
situate pe coridorul de expropriere; 
    e) *** Abrogată 
    f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire.  
          În condiţiile în care edificarea construcţiei cu destinaţie mansarde situată în … s-a realizat fără 
obţinerea unei autorizaţii de construire, legea impune procedura intrării în legalitate astfel cum este 
reglementată de dispoziţiile art.59 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
          Operaţiunea astfel reglementată nu necesită o analiză în cauza de faţă deoarece aceasta nu are 
nici o relevanţă din perspectiva dispoziţiilor speciale ale insolvenţei, astfel încât şi din această 
perspectivă contestaţia formulată a fost respinsă în mod corect de judecătorul sindic. 
          Din cuprinsul cererii de recurs se observă faptul că recurenţii au înţeles a critica sentinţa 
primei instanţe atât ca urmare a nelegalităţii impuse de art.488 alin.1 pct.6 Cod procedură civilă, 
când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii 
ori numai motive străine de natura cauzei, cât şi a celei prevăzute la pct.8, când hotărârea a fost dată 
cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 
          Articolul 425 alin.1 lit. b Cod procedură civilă stabileşte că hotărârea judecătorească trebuie 
să cuprindă considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, 
expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de 
drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele 
pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. 
          Pentru a se dispune nulitatea hotărârii, partea interesată va trebui să dovedească, în condiţiile 
art. 175 alin.1 Cod procedură civilă, existenţa unei vătămări, care nu poate fi înlăturată decât prin 
anularea hotărârii. 
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          Motivele contradictorii pot fi dovedite de existenţa unei contradicţii între considerente şi 
dispozitiv, în sensul că motivarea hotărârii duce la o altă soluţie (în dispozitiv este indicată 
admiterea acţiunii, dar considerentele acesteia vizează soluţia de respingerea a acţiunii sau de 
admitere în parte a acesteia), dar şi de considerentele contradictorii (cererea de chemare în judecată 
este considerată întemeiată, dar şi cererea de intervenţie principală este considerată la fel, deşi având 
acelaşi obiect, ele se exclud reciproc). 
          Deşi evocă trei ipoteze, motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod procedură civilă 
vizează de fapt aceeaşi chestiune, respectiv nemotivarea hotărârii, întrucât formularea unor 
considerente contradictorii sau străine de natura pricinii echivalează cu o nemotivare. 
          În criticile formulate recurenţii nu au indicat niciuna din cele trei situaţii, astfel încât analiza 
prezentului recurs s-a impus numai pe temeiul cazului de nelegalitate prevăzut la pct.8. 
          Din cele prezentate mai sus, Curtea consideră criticile formulate ca nefondate, recursul 
urmând a fi respins, cu consecinţa menţinerii hotărârii primei instanţe ca legală şi temeinică. 

Decizia civilă nr. 196/28 Septembrie 2016 
Judecător redactor Claudiu Răpeanu 

 
5. Contestație ce vizează creanța creditoarei înscrisă în tabelul definitiv 

rectificat. Respingere. Neincidența condițiilor speciale prevăzute de art. 75 din Legea 
nr. 85/2006. 
 

Art.75 din Legea nr. 85/2006 statuează asupra dreptului părţilor interesate de a face contestaţie 
împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al creditorilor, după 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut de art. 73 alin.2 şi până la închiderea procedurii, 
însă numai în anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existenţei unui fals, dol sau a unei erori esenţiale 
care a determinat admiterea creanţei sau a unui drept de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor 
titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

În condiţiile în care contestatoarea nu a invocat nici acte noi şi nici împrejurări noi, care să nu fi fost 
cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar încă de la data întocmirii tabelului preliminar, în cauză 
nu s-a făcut dovada existenţei unor erori esenţiale pentru a fi incidente condiţiile speciale prevăzute de art.75 
din Legea nr.85/2006.  

 
Art.75 din Legea nr. 85/2006 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 

24.07.2014 sub nr. …/118/2012/a5 şi ulterior precizată, contestatoarea SC [...] SRL prin 
administrator special a formulat contestaţie la tabelul definitiv rectificat al creanţelor asupra averii 
debitoarei SC [...] SRL solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa în contradictoriu cu 
intimaţii Tomis IPURL în calitate de administrator judiciar desemnat al debitoarei, DGRFP Galaţi 
prin AJFP Constanţa, Municipiul Cernavodă prin primar şi [...] să dispună  înlăturarea primelor două 
creditoare din tabelul definitiv rectificat motivat de faptul că aceste creanţe nu mai există, iar cu 
privire la creanţa [...] să se dispună reducerea acesteia. 

Intimata [...] SA a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei şi a solicitat respingerea acesteia ca nefondată, motivat de faptul că tabelul 
definitiv rectificat a fost întocmit la data de 16.06.2014, motiv pentru care este depăşit termenul de 5 
zile de la data întocmirii prev. de art. 73 alin, 2 din legea 85/2006, dar şi sub aspectul dis part 75 
alin. 1 din legea nr. 85/2006 dat fiind că prezenta contestaţie a fost formulată la 6 luni de la data 
întocmirii tabelului definitiv rectificat. Deşi art. 75 nu prevede un termen de exercitare a căii de atac 
acesta trebuie să fie rezonabil raportat la principiul celerităţii procedurii insolvenţei. Motivele de 
fond invocate sunt complet străine de natura cauzei, tabelul definitiv rectificat nr 4 cuprinzând 
creanţa din data de 13.01.2014, iar sumele diferite despre care se face vorbire sunt din data de 
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28.05.2014. De asemenea, convenţia de eşalonare din data de 29.07.2011 nu are legătură cu tabelul 
contestat.  

În cuprinsul completării la întâmpinare, debitoarea [...] a menţionat că în ce priveşte 
convenţia de eşalonare încheiată în cadrul dosarului de executare, dat fiind că debitoarea nu şi-a 
respectat obligaţia de plată a fost reluată executarea silită. În ceea ce priveşte dobânda aplicabilă s-a 
precizat faptul că prin convenţia de credit s-a convenit ca această să fie 15,5 % revizuibilă pe toată 
perioada de creditare, iar dacă apar întârzieri în rambursarea ratei , banca va percepe o dobândă 
penalizatoare al cărei nivel este egal cu dobânda creditului + 8% începând din ziua scadenţei, cea ce 
semnifică faptul că valoarea dobânzii era de 23,5 %. Una din facilităţile acordate clientului a fost 
aceea de a aplica o dobândă de 19%, motiv pentru care susţinerile contestatoarei sunt lipsite de 
suport probator. 

Prin Sentinţa civilă nr.461/26.02.2016 Tribunalul Constanţa a admis cererea formulată 
de expertul contabil desemnat de instanţă [...] de majorare a onorariului de expert, a dispus 
majorarea onorariului de expert contabil stabilit pentru expert [...] de la 800 lei la 1500 lei, a obligat 
pe contestatoare să achite dnei expert [...] diferenţa de onorariu de expert de 700 lei, a admis în parte 
contestaţia la tabelul definitiv rectificat al creanţelor privind pe debitoarea SC [...] SRL prin 
administrator special [...], a dispus diminuarea creanţei cu care a fost înscrisă contestatoarea [...] 
SA  în tabelul definitiv rectificat, urmând ca, în acest tabel contestatoarea să figureze cu o creanţă de 
142.768,92 lei, a dispus înlăturarea creditoarei DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa cu creanţa 
bugetară în valoare de 38829 lei, menţionată la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din 
Legea nr. 85/2006 şi a respins ca nefondat capătul de cerere privind creanţa creditoarei Municipiul 
Cernavodă prin Primar. 

Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a avut în vedere următoarele: 
Prin cererea introductivă de instanţă a fost investit judecătorul sindic cu o contestaţie la 

tabelul definitiv rectificat prin care au fost criticate creanţele invocate de creditoarele [...] SA, 
DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa şi Municipiul Cernavodă, în temeiul art. 75 din legea nr. 
85/2006. 

În ceea ce priveşte creanţa pretinsă de către creditoarea [...], criticile au vizat două aspecte, 
şi anume faptul că din cuantumul debitului nu au fost scăzute sumele obţinute ca urmare a executării 
silite a garanţilor şi faptul că a fost calculată o dobândă ce nu a fost convenită de către părţi. Ambele 
critici au fost considerate întemeiate de către judecătorul sindic, având în vedere că între părţi a fost 
încheiat contractul de credit nr 624 din 31.10.2007, în temeiul căruia creditoarea a acordat debitoarei 
SC [...] SRL un împrumut în valoare de 250000 lei, pe un termen de 120 luni, având ca destinaţie 
efectuarea de investiţii. Conform art. 3.1 din contract creditul a fost acordat cu un nivel al dobânzii 
de bază de 11,5% pe an, calculată la soldul creditului de la data punerii la dispoziţie, până la 
rambursarea integrală a acestuia. În art. 3.2. din contract se menţionează că pe parcursul utilizării şi 
rambursării creditului, Banca poate modifica dobânda în funcţie de evoluţia ratelor de dobândă de 
referinţă pe piaţa monetară şi/sau a costului resurselor de creditare, noul procent de dobândă 
aplicându-se de la data modificării acestuia, până la nivelul a 5 puncte procentuale. Conform art. 
3.6, dacă pe parcursul utilizării creditului, apar întârzieri la plata dobânzilor se vor percepe 
penalităţi, al căror nivel este egal cu dobânda creditului +8%, începând cu ziua înregistrării sumei 
neplătite.  

Pentru garantarea creditului incluzând toate dobânzile, comisioanele şi cheltuielile au fost 
constituite două garanţii, astfel: ipoteca de rang II asupra imobilului situat în localitatea [...], compus 
din teren în suprafaţă de 4792 mp şi construcţia C1, hala de producţie, proprietatea debitoarei, 
ipoteca  de rang II asupra imobilului situat în Galaţi, [...] proprietatea debitorilor garanţi Damian 
Stan şi [...], contract de garanţie reală imobiliară asupra conturilor curente, un bilet la ordin în alb 
emis de împrumutat în favoarea Băncii, averea personală sau patrimoniul avaliştilor [...] şi [...].  
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  Contractul de credit a fost modificat prin actul adiţional nr 624/1/15.01.2009, conform art. 
3.1 nivelul dobânzii de bază este de 15,5 % pe an, revizuibilă pe toată perioada de creditare, 
dobândă care se calculează de la data semnării acului adiţional până la data rambursării integrale a 
creditului. În cuprinsul acestui act adiţional s-a menţionat faptul că „prevederile art. 3 din contract se 
modifică şi vor avea următorul conţinut”, făcându-se vorbire despre nivelul dobânzii de bază de 15,5 
% pe an revizuibilă, despre posibilitatea Băncii de a modifica rata dobânzii pe parcursul derulării 
contractului, de modalitatea de aducere la cunoştinţă a modificărilor referitoare la nivelul dobânzii şi 
modul de calcul al acestora. În cadrul acestui act adiţional nu au mai fost reluate prevederile art. 3.6, 
conform cărora „dacă pe parcursul utilizării creditului, apar întârzieri la plata dobânzilor se vor 
percepe penalităţi, al căror nivel este egal cu dobânda creditului +8%, începând cu ziua 
înregistrării sumei neplătite”. În redactarea din cuprinsul actului adiţional, art. 3.6 a prevăzut 
obligaţia împrumutatului de a asigura disponibilul în cont în vederea alimentării acestuia, în niciunul 
dintre punctele contractului nefiind cuprinsă prevederea aplicării unei penalităţi procentuale asupra 
dobânzii în cazul  întârzierii în plata ratelor de credit.  

În consecinţă, instanţa a constat că apărările contestatoarei din acest punct de vedere sunt 
întemeiate, dat fiind că dobânda aşa cum reiese din actul adiţional este de 15,5 % pe an, fără 
posibilitatea majorării cu 8 puncte procentuale pentru întârzieri în restituirea debitului. Cât timp 
mențiunea din art. 3.6 din contractul iniţial nu a  fost reluată în cuprinsul art. 3 din actul adiţional, iar 
obiectul acestui act adiţional a fost modificarea art. 3, menţionându-se în articolul unic că 
prevederile art. 3 DOBÂNDA din contractul de credit menţionat se modifică şi vor avea următorul 
cuprins, rezultă că voinţa părţilor a fost aceea de a stabili o dobândă de 15,5 % fără posibilitatea 
aplicării penalităţilor în caz de întârziere.  

Este adevărat că la finalul actului adiţional se menţionează că celelalte prevederi ale 
contractului cu modificările şi completările ulterioare rămân neschimbate, însă această clauză 
vizează celelalte clauze ale contractului iniţial iar nu art. 3 din acesta care a fost modificat în sensul 
cuprins în actul adiţional. Cât timp se menţionează că art. 3 va avea cuprinsul din actul adiţional, 
pentru a stabili conţinutul acestuia nu se pot aplica atât prevederile contractului cât şi cele ale actului 
adiţional, neputându-se face o compilaţie. 

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză coroborat cu înscrisurile ataşate la dosar 
la data deschiderii procedurii din valoarea de 250000 lei a creditului era rambursată suma de 
92628,76 lei, soldul creditor fiind de 157371,24 lei, dobânzi neachitate în valoare de 45640,72 lei, 
total sold neachitat alţi debitori diverşi în valoare de 1551,71 lei şi comisioane bancare neachitate la 
data intrării în insolvenţă în valoare de 480,66 lei, totalul creanţei fiind de 205164,62 lei. Conform 
răspunsului la obiecţiunile la raportul de expertiză încuviinţate de judecătorul sindic, diferenţa dintre 
valoarea dobânzilor calculate de Bancă şi cele rezultate prin aplicarea procentului de 15,5 % în 
perioada 15.01.2009-30.04.2014 este în sumă de 28055,06 lei.  

La data de 31.12.2013 a fost valorificat în cadrul procedurii de executare silită imobilul 
situat în localitatea Galaţi, [...], către creditoare fiind rambursată suma de 76200 lei, care ar fi trebuit 
scăzută din valoarea creanţei pretinsă de Bancă, la fel ca şi suma care a făcut obiectul popririi, care 
aşa cum reiese din înscrisurile aflate la dosar este în valoare de 2040 lei, conform înscrisului aflat la 
dosar. Aceste sume nu au fost depuse de către bancă din creanţa cu care a solicitat a fi înscrisă în 
tabelul definitiv rectificat ca urmare a vânzării bunului ipotecat al debitoarei în cursul procedurii 
insolvenţei, împrejurare care poate fi considerată ca fiind o eroare în sensul art. 75 din Legea 
85/2006. 

Astfel, deşi debitul urmărit în cadrul procedurii insolvenţei a fost diminuat ca urmare a 
executării altor două garanţii asupra debitorilor garanţi, intimata creditoarea [...] a formulat 
declaraţia de creanţă la data valorificării bunului ipotecat în cadrul procedurii insolvenţei fără a 
scădea partea din creanţă recuperată ca urmare a valorificării bunului ipotecat al debitoarei garantate 
şi nici sumele obţinute în cadrul popririi. 
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În aceste condiţii, a menţionat expertul contabil faptul că valoarea creanţei deţinută de 
către intimata [...] la data vânzării imobilului situat în localitatea …, ţinând cont de rambursarea 
sumei reprezentând preţ al vânzării şi cele reţinute din popriri. Concluzionând această sumă a fost 
stabilită de către expertul contabil la suma de 143593,92 lei, având în vedere suma considerată de 
expert ca fiind achitată ca urmare a reţinerilor din veniturile nete ale debitorului poprit. Dat fiind că 
din probele administrate de către contestatoare şi anume adresa emisă de Casa Judeţeană de Pensii 
Galaţi şi cupoanele de pensii ale acestei debitoare garante, judecătorul sindic a constatat că suma 
reţinută este în realitate a fost mai mare decât cea menţionată în raportul de expertiză ridicându-se la 
o valoare de 2050 lei. În aceste condiţii, scăzând şi diferenţa de sumă care nu  a fost avută în vedere 
de către expert, instanţa a constatat că suma corectă a creanţei cu care ar fi trebuit să figureze 
creditoarea [...] este de 142.768,92 lei. 

Pentru aceste considerente, judecătorul sindic a admis contestaţia în legătură cu creanţa 
solicitată de [...] şi a dispus diminuarea creanţei cu care a fost înscrisă contestatoarea [...] SA  în 
tabelul definitiv rectificat, urmând ca, în acest tabel contestatoarea să figureze cu o creanţă de 
142.768,92 lei. 

Judecătorul sindic a omologat în cauză concluziile cuprinse în răspunsul al obiecţiunile la 
raportul de expertiză întocmit de expertul [...], dat fiind că prin acest răspuns la obiecțiuni au fost 
calculate dobânzile la creditul acordat în valoare de 15.5 % reţinute de instanţă ca fiind aplicabile 
pentru considerentele mai sus expuse, dar şi motivat de faptul că expertul tehnic [...] nu a răspuns la 
obiectivele încuviinţate de judecătorul sindic, făcând aprecieri care depăşesc limitele unei expertize 
şi care sunt de competenţa exclusivă a instanţei de judecată. Astfel, expertul era dator să stabilească 
sumele datorate în baza înscrisurilor depuse de părţi, fiind atributul judecătorului sindic să 
interpreteze actele încheiate de părţi şi să stabilească momentul până la care pot fi calculate dobânzi. 

În aceste condiţii, instanţa a admis şi cererea expertului contabil [...] de majorare a 
onorariului de expert la suma de 1500 lei, obligând pe contestator să plătească expertului contabil 
diferenţa de 700 lei, având în vedere volumul de muncă, timpul necesar întocmirii raportului de 
expertiză, inclusiv pentru a răspunde obiecțiunilor încuviinţate. 

Referitor la creanţa solicitată de creditoarea DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa, 
judecătorul sindic a constatat că această creditoare a fost înscrisă în tabelul definitiv rectificat cu 
suma de 38829 lei, iar după data deschiderii procedurii ca urmare a faptului pentru anumiţi debitori 
ai DC [...] SRL s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea acestora, debitoarea din 
prezenta cauză a solicitat ajustarea bazei de impozitare TVA. Prin decizia de impunere  privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite  nr 4713 din data de 5.05.2015 emisă de AJFP 
Constanţa s-a admis cererea formulată de debitoare şi s-a dispus rambursarea sumei de 48557 lei 
TVA aferent perioadei 01.10.2010 -30.12.2014.  

Astfel în cauză între cele două părţi a operat  compensaţie legală, în care nu este nevoie de 
acordul de voinţă al părţilor sau de o hotărâre judecătorească conform art. 1144 C. civ., dacă sunt 
îndeplinite  cumulativ următoarele condiţii: a) obligaţiile părţilor sunt reciproce, ceea ce înseamnă 
că obligaţiile există între aceleaşi persoane, fiecare având, una faţă de cealaltă, atât calitatea de 
creditor, cât şi pe cea de debitor; b) obligaţiile să aibă ca obiect prestaţia de a da sume de bani sau 
bunuri fungibile de aceeaşi natură (art. 1145 Cod civil); prin efectul compensaţiei, părţile raportului 
juridic obligaţional trebuie puse în aceeaşi situaţie în care s-ar afla dacă prestaţiile reciproce ar fi 
fost executate efectiv; c) creanţele să fie certe, lichide şi exigibile, ceea ce presupune ca ele să aibă 
caracter neîndoielnic, să fie determinate în întinderea lor şi să se poată cere executarea lor.  

În cauză, toate aceste condiţii legale sunt îndeplinite, în sensul că atât contestatoarea 
debitoare cât şi intimata creditor bugetar au în acelaşi timp reciproc calitatea de creditor şi debitor în 
temeiul raporturilor contractuale desfăşurate, creanţele deţinute de fiecare dintre părţi au ca obiect 
sume de bani, ele fiind totodată certe, lichide şi exigibile. 
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În consecinţă, dat fiind că după întocmirea tabelului definitiv rectificat al creanţelor a fost 
emisă decizia de rambursare TVA aferent perioadei 2010-2014 şi că o parte din aceste sume sunt 
anterioare deschiderii procedurii, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 75 
din legea 85/2006, dat fiind că pentru sumele respective a intervenit compensarea legală. Din aceste 
motive, instanţa a dispus înlăturarea creditoarei DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa cu creanţa 
bugetară în valoare de 38.829 lei, menţionată la ordinea de prioritate prev. de art. 123 pct. 4 din 
legea nr. 85/2006. 

Cu referire la cea de a treia creanţă contestată în prezenta cauză, judecătorul sindic a reţinut 
că prin cererea adresată primăriei Municipiului Cernavodă, debitoarea prin administrator special a 
solicitat recalcularea impozitului ca urmare a scoaterii din evidenţă a unor autoturisme casate, cât şi 
prin modificarea treptei de impozitare pentru cele calificate cu suspensie pneumatică pentru care 
impozitul se reduce la jumătate. Cererea a fost respinsă de către autoritatea publică, iar împotriva 
refuzului nejustificat de recalculare a impozitului a fost formulată o acţiune în contencios 
administrativ prin care s-a solicitat anularea în parte a deciziilor de impunere aferente anilor 2010 - 
2014 emise de DBCTI a Primăriei Cernavodă. Această acţiune a fost soluţionată de către instanţa de 
contencios administrativ prin sentinţa civilă nr. 1527/CA/12.11.2015 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosarul nr 941/118/2015 prin care s-a dispus admiterea excepţiei inadmisibilităţii 
capătului de cerere având ca obiect anulare decizii de impunere aferente anilor 2010-2013 şi 
respingerea acestui capăt de cerere ca inadmisibil, admiterea în parte a contestaţiei, anularea în parte 
a Deciziei nr. 2 din 18.08.201 şi Decizia de impunere aferentă anului 2014 privind stabilirea 
impozitului asupra mijloacelor de transport cu privire la bunurile remorca marca LAG GSA şi 
autotractor marca Roman şi a respins restul pretenţiilor ca nefondate.  

Obiectul prezentei contestaţii îl reprezintă sumele cu care intimata Oraşul Cernavodă a fost 
înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor asupra averii debitoarei, sume care au fost calculate pentru 
perioada anterioară deschiderii procedurii, adică pentru anii 2010-2012, dat fiind că procedura 
insolvenţei a fost deschisă la data de 07.12.2012. Reiese astfel că pentru sumele care fac obiectul 
cauzei soluţia instanţei de contencios administrativ a fost de respingere a contestaţiei ca 
inadmisibilă, reţinând că în fapt contestatoarea a avut cunoştinţă de ele cel mai târziu la data 
comunicării documentaţiei, fără a dovedi formularea contestaţiei administrative. 

Reiese astfel că pentru creanţa invocată de Oraşul Cernavodă susţinerile formulate de către 
contestatoare sunt nefondate, dat fiind că nu s-a făcut dovada că la momentul când au fost stabilite 
impozitele bunurile erau scoase din evidenţă sau au fost încadrate în altă categorie. Dat fiind că nu s-
a făcut dovada vreunuia din cazurile menţionate în art. 75 din legea nr. 85/2006 pentru creanţele 
solicitate de Oraşul Cernavodă, judecătorul sindic a respins contestaţia ca nefondată în 
contradictoriu cu această intimată. 

Împotriva Sentinţei civile nr.461/26.02.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa a 
declarat recurs creditoarea [...] S.A. prin sucursala Constanţa criticând-o ca fiind nelegală. 
 În motivarea recursului, sub un prim aspect recurenta arată că  hotărârea pronunţată de 
judecătorul-sindic a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii [motivul de modificare 
prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod Procedură Civilă]. 

Apreciază că în mod neîntemeiat a respins instanţa excepţia tardivităţii contestaţiei debitoarei 
invocată de recurentă şi a considerat instanţa că suntem în prezenta unei contestaţii în temeiul art.75 
şi nu art.73 din Legea nr.85/2006, respectiv "în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei 
erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţa, precum și în cazul 
descoperirii unor titluri hotărâtoare si pana atunci necunoscute". 

Tabelul definitiv rectificat a fost întocmit în data de 16.06.2014, în timp ce debitorul a 
formulat contestaţie după mai bine de o luna, depăşind astfel cu mult termenul prevăzut de art. 73 
alin 2. din Legea nr.85/2006. 
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Mai mult decât atât, nu suntem în prezenta unui fals, dol sau a unei erori esenţiale, pe care de 
altfel nici instanţa nu a motivat-o, reţinând doar ca temeiul de drept al contestaţiei îl reprezintă art.75 
din Legea nr. 85/2006. 

Actele ce au întemeiat formularea contestaţiei sunt aceleaşi cu cele ataşate la declaraţia de 
creanţă, ori în condiţiile în care acestea au fost cunoscute de către societatea debitoare, nefiind vorba 
de înscrisuri noi, nu se justifică formularea peste termenul legal de 5 zile a contestaţiei ce vizează o 
creanţă înscrisă iniţial în tabelul obligaţiilor debitoarei. A susţine contrariul înseamnă a se admite 
posibilitatea eludării dispoziţiilor legale ce impun formularea contestaţiilor cu respectarea unui 
termen imperativ de 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului obligaţiilor debitoarei.  

Pentru admisibilitatea unei astfel de contestaţii, este necesar deci ca înscrierea făcută în 
tabelul creditorilor să fie rezultatul existenţei unui fals, dol sau eroare esenţială, descoperită după 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar, şi care a stat la baza admiterii 
creanţei sau dreptului de preferinţă, aspecte cu rol hotărâtor în înscrierea în tabelul creditorilor. 

Un al doilea motiv de recurs este reprezentat de faptul că instanţa, interpretând greşit actul 
juridic dedus judecaţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia 
[motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 8 C. Proc. Civ] 

Astfel, arată recurenta că, instanţa a reţinut în mod total neîntemeiat în cuprinsul hotărârii că 
"în niciunul dintre punctele contractului nefiind cuprinsa prevederea aplicării unei penalităţi 
procentuale asupra dobânzii în cazul întârzierii în plata ratelor de credit". 

Este adevărat că Actul adiţional nr. I aduce modificări la capitolul Dobânda Art. 3, nivelul de 
dobânda s-a stabilit la 15,5% revizuibil pe toata perioada de creditare, însă la final se menţionează 
ca "celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate, iar în contractul de credit este prevăzut la 
art. 5 "Rambursarea creditului", articol care nu a fost modificat: „Dacă apar întârzieri in rambursarea 
ratei/creditului, BANCA va percepe o dobânda penalizatoare, al cărei nivel este egal cu dobânda 
creditului +8% începând cu ziua scadentei", adică la dobânda de 15,5% se mai adaugă şi dobânda 
penalizatoare de 8%, iar rezultatul este un procent de dobânda final de 23,5%. 

Calculul efectuat de expert cu dobânda de 15,5% chiar daca în esenţă ar fi corect, el nu 
corespunde cu prevederile contractului de credit, modificat prin act adiţional. 

Susţine recurenta că instanţa a respins în mod total neîntemeiat concluziile raportului de 
expertiza contabila întocmit de expertul contabil [...] prin care s-au stabilit următoarele: La data 
intrării în insolventa a debitoarei [...] SRL creanţa subscrisei era in cuantum total de 205.164,62 lei. 
La data valorificării apartamentului cu două camere din Galaţi, …, respectiv 31.12.2013, creanţa 
recurentei era în cuantum de 162.206, 42 lei. 
 Suma datorată băncii la data vânzării bunului ipotecat situat in localitatea …, jud. Constanta 
este cea indicata iniţial de expert în raportul de expertiză contabila şi anume : 171.648.27 lei. 
 Având in vedere argumentele expuse în cele ce preced, solicită respingerea suplimentului de 
expertiza contabilă şi păstrarea concluziilor iniţiale ale expertului, având drept rezultat admiterea 
recursului şi respingerea contestaţiei debitoarei ca neîntemeiată. 
 Prin notele de şedinţă depuse, intimata debitoare prin administrator special a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat. 
 Examinând cauza sub aspectul şi în limitele motivelor de casare arătate, Curtea constată 
că recursul este fondat, pentru următoarele considerente : 

În speţă, administratorul special a formulat, în numele debitoarei SC [...] SRL, contestaţie 
împotriva creanţelor înscrise în tabelul definitiv rectificat privind creditorii DGRFP Galaţi, prin 
AJFP Constanţa, Municipiul Cernavodă şi [...] SA, contestaţie întemeiată pe dispoziţiile art.75 alin.1 
din Legea nr.  85/2006. 

În raport de limitele investirii instanţei de control judiciar hotărârea judecătorului sindic 
va fi supusă examinării numai din perspectiva modului cum a fost analizată contestaţia ce are ca 
obiect creanţa creditoarei recurente. 
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Potrivit textului de lege mai sus enunţat „după expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată 
poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabel definitiv 
de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat 
admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri 
hotărâtoare şi până atunci necunoscute”. 

Aşa cum se observă din contestaţia sumar motivată rezultă că se contestă tabelul definitiv 
rectificat nr. 4/16.06.2014 prin care creanţa creditoarei [...] SA a fost diminuată la valoarea de 
162.206,42 lei conform precizărilor depuse la dosar la data de 16.01.2014. 

Argumentele aduse de contestatoare vizează împrejurarea că soldul principal la care au fost 
calculate accesoriile nu coincide cu soldul rămas în urma convenţiei de eşalonare încheiate în data 
de 29.07.2011 cu executorul bancar [...], precum şi pentru că nu există o modalitate de calcul a 
accesoriilor, cât şi o justificare privind suma de 2.580 lei obţinută din poprirea pensiei fidejusorului 
[...]. 

 Curtea constată că prin încheierea civilă nr 1543 din data de 7.12.2012 judecătorul sindic a 
admis cererea şi a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală faţă de SC [...]  SRL, 
fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CII [...] şi fixat termenul pentru depunerea 
declaraţiilor de creanţă la data de 22.02.2013. 

 Creditoarea recurentă a fost înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor cu suma de 
205.164,62 lei fără să  fi fost contestată calitatea sa de creditor îndreptăţit să participe la procedura 
insolvenţei sau creanţa sub aspectul întinderii sale. Mai mult, Curtea constată că în cauză chiar 
expertul contabil desemnat a arătat că la data deschiderii procedurii insolvenţei creanţa băncii era în 
sumă de  205.164,62 lei, ceea ce coincidea cu creanţa declarată iniţial de bancă. 

 Art.75 din Legea nr. 85/2006 statuează asupra dreptului părţilor interesate de a face 
contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv al 
creditorilor, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut de art. 73 alin.2 şi până 
la închiderea procedurii, însă numai în anumite cazuri, respectiv cel al descoperirii existenţei unui 
fals, dol sau a unei erori esenţiale care a determinat admiterea creanţei sau a unui drept de preferinţă, 
precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

 Pentru admisibilitatea unei astfel de contestaţii este necesar, deci, ca înscrierea făcută în 
tabelul creditorilor să fie rezultatul existenţei unui fals, dol sau eroare esenţială, descoperită după 
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar, şi care a stat la baza admiterii 
creanţei sau dreptului de preferinţă, aspecte cu rol hotărâtor în înscrierea în tabelul creditorilor.  

 Şi este firesc să fie aşa, întrucât împotriva tabelului preliminar se poate face contestaţie de 
către aceleaşi părţi, iar menirea art. 75 nu este aceea de a prelungi acest termen de contestaţii. 

 Curtea reţine că în condiţiile în care contestatoarea nu invocat nici acte noi şi nici 
împrejurări noi, care să nu fi fost cunoscute administratorului / lichidatorului judiciar încă de la data 
întocmirii tabelului preliminar, în cauză nu s-a făcut dovada existenţei unor erori esenţiale pentru a 
fi incidente condiţiile speciale prevăzute de art.75 din Legea nr.85/2006.  

Atât invocata lipsă a dovezilor privind achitarea sumelor contestate, cât şi lipsa unui calcul 
detaliat al penalităţilor şi dobânzilor existau încă de la data întocmirii tabelului preliminar, 
contestatoarea nefăcând dovada că aceste aspecte nu ar fi fost cunoscute de atunci. 

Aspectele legate de nededucerea unor sume încasate de bancă din popririle asupra veniturilor 
fidejusorului sau din vânzarea unui imobil ce aparţinea garanţilor ipotecari nu se circumscriu 
cerinţelor de contestare a unor creanţe înscrise în tabelul definitiv.  

Având în vedere faptul că trecerea în tabelul definitiv rectificat a creanţei [...] SA de către 
administratorul judiciar nu este rezultatul unui fals, dol sau erori esenţiale, în mod greşit tribunalul a 
admis contestaţia formulată de administratorul special. 
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Pentru considerentele arătate, Curtea în temeiul art.312 din VCPC va admite recursul şi va 
modifica în parte hotărârea în sensul că va respinge contestaţia vizând creanţa creditoarei [...], 
trecută în tabelul definitiv rectificat, ca nefondată. 

Decizia civilă nr.188/21.09.2016 
Judecător redactor Nastasia Cuculis 

 
6. Contract de factoring. Răspundere civilă contractuală. Plata contravalorii 

bunurilor livrate. Dovada stingerii obligațiilor contractuale reciproce. 
 

Legea nr.99/1999 
Art.121 din Legea nr.85/2006 

 
Potrivit clauzelor contractului de factoring, aderentul cedează factorului, cu titlu de vânzare, 

creanţele deţinute împotriva debitorilor acceptaţi (art.2.1.), aderentul se obligă să efectueze toate 
demersurile necesare în vederea obţinerii efectuării plăţilor facturilor acceptate, la data scadenţei acestora 
(art.8.4.), factorul este îndreptăţit să îşi exercite dreptul de regres asupra aderentului şi să solicite acestuia 
rambursarea imediată a sumelor, în situaţia în care creanţele nu sunt achitate de către debitori până la data 
expirării perioadei de graţie la regres sau au fost stornate sau compensate până la data recesionării, precum 
şi pentru creanţele care au devenit neeligibile din alte motive decât culpa factorului sau acre erau neeligibile 
chiar înainte de data acceptării lor şi acest lucru nu a putut fi cunoscut de către factor (art.9.1.). 

Procesul verbal de compensare nr.18/30.06.2013 a fost asumat de către aderent, prin semnătura 
reprezentantului său legal de la acel moment, administratorul statutar, compensarea convenţională a operat 
stingerea debitului, astfel că în cauză devin incidente prevederile clauzei contractuale inserate în art.9.1. din 
contractul de factoring, aderentul nemaifiind titularul dreptului de creanţă reclamat, în condiţiile vânzării 
acestuia. 
 

     Decizia civilă nr. 135/10.03.2016 
        Dosar nr. 2334/118/2015 

 
1. Prin sentinţa civilă nr.2146/06.10.2015, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, 

acţiunea formulată de reclamanta [...] SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] 
SRL în contradictoriu cu pârâta [...]. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Prin acţiunea înregistrată la data de 06.04.2015, astfel cum a fost precizată ulterior, 
reclamanta [...] SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC [...] SRL, a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta [...], obligarea acesteia la plata sumei de 469.712,31 lei, reprezentând 
contravaloare bunuri livrate de către reclamantă în perioada 2010 – 2013, în baza contractului de 
vânzare – cumpărare nr. [...]/31.09.2010, învederându-se că pârâta invocă cu rea credinţă 
compensarea datoriilor reciproce în baza procesului – verbal de compensare nr. 18/30.06.3013. 

Reclamanta a precizat că toate creanţele pe care SC [...] SRL le avea de recuperat de la 
pârâtă au fost cesionate către [...] în baza contractului de factoring nr. [...]/25.05.2011, astfel că 
banca a obţinut un privilegiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/1999, creanţele respective 
neputând face obiectul vreunei compensări. 

Pârâta [...] a formulat întâmpinare şi a invocat excepţiei lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei şi excepţia lipsei de interes, motivat de faptul că toate creanţele pe care SC [...] SRL le 
avea de recuperat de la pârâtă au fost cesionate către [...] SA, în baza contractului de factoring nr. 
[...]/25.05.2011, iar pe fond a arătat că suma solicitată de reclamantă a fost stinsă de părţi prin 
compensare, conform procesului – verbal de compensare nr. 18/30.06.3013. 

Prin Încheierea din data de 01.09.2015, Tribunalul Constanţa a respins excepţia lipsei 
calităţii procesuale active a reclamantei [...] SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
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[...] SRL şi excepţia lipsei de interes, reţinând că cele două contracte, respectiv contractul de vânzare 
– cumpărare nr. [...]/30.09.2010 invocat în susţinerea pretenţiilor reclamantei şi contractul de 
factoring nr. [...]/25.05.2011 sunt independente. Astfel, în baza contractului de factoring se schimbă 
doar titularul dreptului de a încasa creanţa, fără a fi afectate drepturile şi obligaţiile părţilor 
contractului de vânzare – cumpărare nr. [...]/30.09.2010, cărora le incumbă aceleaşi obligaţii şi le 
revin aceleaşi drepturi; 

Asupra fondului cauzei, instanţa a reţinut că procesul - verbal de compensare nr. 
18/30.06.3013 face dovada stingerii obligaţiilor reciproce ale părţilor izvorâte din derularea 
contractului de vânzare – cumpărare nr. [...]/31.09.2010 şi se bucură de prezumţia de validitate, 
îndeplinind condiţiile formale ale unui astfel de înscris. 

S-a constatat că reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile 
contractuale: existenţa unei fapte ilicite constând în neexecutarea unei obligaţii contractuale, 
existenţa unui prejudiciu patrimonial, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi vinovăţia 
autorului faptei ilicite, în persoana pârâtei, fiind reţinut că procesul - verbal de compensare nr. 
18/30.06.3013 a fost încheiat de părţi anterior deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoarea 
SC [...] SRL. 

A apreciat judecătorul fondului şi faptul că, învestit cu soluţionarea demersului judiciar de 
faţă, nu are competenţa funcţională de a analiza valabilitatea procesului - verbal de compensare din 
perspectiva invocată de reclamant, care putea uza, eventual, de calea specială a acţiunii în anulare 
prevăzută de dispoziţiile Legii cadru aplicabile în materie de insolvenţă – Legea nr. 85/2006. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat apel reclamanta [...] SPRL, lichidator 
judiciar al debitoarei SC [...] SRL, care a criticat soluţia primei instanţe pentru nelegalitate şi 
netemeinicie, astfel: 

Astfel cum rezultă din contractul de factoring nr.[...]/25.05.2011 şi notificarea cesiunii 
tuturor creanţelor datorate de [...], toate creanţele pe care SC [...] SRL le avea de recuperat de la [...] 
au fost cesionate către [...] SA, iar în aceste condiţii [...]a devenit debitor cedat. 

Se susţine că astfel, asupra creanţelor datorate de [...] către SC [...] SRL, [...] SA a dobândit 
un privilegiu în conformitate cu prevederile Legii nr.99/1999, creanţele neputând face obiectul unei 
compensări. 

Arată apelanta reclamantă că prin invocarea compensării, creditorul garantat [...] SA, care nu 
şi-a manifestat acordul cu privire la compensarea invocată, a fost prejudiciat, întrucât nu s-au 
respectat modalităţile de stingere a creanţelor, cum acestea sunt menţionate în Notificarea cesiunii. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea apelului, schimbarea sentinţei civile apelate, admiterea 
cererii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 469.712,31 lei, reprezentând contravaloare bunuri 
livrate de către [...] SRL în perioada 2010 – 2013, în baza contractului nr. [...]/31.09.2010, pentru ca 
ulterior, această sumă să fie distribuită către creditorul garantat [...] SA, conform art.121 din Legea 
nr.85/2006. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata pârâtă [...] a solicitat respingerea apelului, susţinând 
că acţiunea reclamantei nu este întemeiată, suma solicitată fiind stinsă de părţi prin compensare, 
conform procesului – verbal de compensare nr. 18/30.06.3013, proces – verbal încheiat anterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva [...] SRL. 

Susţine intimata că facturile în discuţie nu fac obiectul contractului de factoring, având în 
vedere art.10 din contract, care prevede că „vor fi considerate creanţe neeligibile: ( … ) creanţele 
pentru care debitorul cedat poate să invoce compensarea sau o altă modalitate de stingere totală sau 
parţială”. 

Potrivit intimatei pârâte, sunt incidente în cauză şi prevederile art.9.1 din contractul de 
factoring, astfel că  [...] SA s-a îndreptat împotriva aderentului şi s-a înscris la masa credală a  [...] 
SRL. 

În faţa instanţei de apel nu s-au administrat alte probatorii. 
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3. Apelul este nefondat. 
Prima instanţă a fost învestită cu acţiunea civilă patrimonială formulată de lichidatorul 

judiciar [...] SPRL,  pentru debitoarea falită SC [...] SRL, întemeiată pe răspunderea civilă 
contractuală şi având ca obiect plata contravalorii bunurilor livrate în perioada 2010 – 2013, de către 
vânzătorul [...] SRL, cumpărătorului [...], potrivit clauzelor contractuale. 

Se solicită, aşadar, executarea obligaţiei contractuale de plată a sumei de bani ce reprezintă 
contravaloarea bunurilor vândute, debitorul obligaţiei invocând stingerea debitului prin compensare 
convenţională, care a operat prin încheierea procesului – verbal de compensare nr. 18/30.06.3013, 
asumat prin semnătură de ambii contractanţi. 

Creditorul obligaţiei de plată înlătură efectul juridic al compensării convenţionale, apreciind 
că dreptul de creanţă despre care se pretinde că este stins prin compensare, fusese cedat către [...] 
SA, prin contractul de factoring nr.[...]/25.05.2011. 

Potrivit clauzelor acestui contract, aderentul [...] SRL cedează factorului [...] SA, cu titlu de 
vânzare, creanţele deţinute împotriva debitorilor acceptaţi ( art.2.1.), aderentul se obligă să efectueze 
toate demersurile necesare în vederea obţinerii efectuării plăţilor facturilor acceptate, la data 
scadenţei acestora (art.8.4.), factorul este îndreptăţit să îşi exercite dreptul de regres asupra 
aderentului şi să solicite acestuia rambursarea imediată a sumelor ( … ), în situaţia în care creanţele 
nu sunt achitate de către debitori până la data expirării perioadei de graţie la regres sau au fost 
stornate sau compensate până la data recesionării, precum şi pentru creanţele care au devenit 
neeligibile din alte motive decât culpa factorului sau acre erau neeligibile chiar înainte de data 
acceptării lor şi acest lucru nu a putut fi cunoscut de către factor (art.9.1.). 

Procesul verbal de compensare nr.18/30.06.2013 a fost asumat de către aderentul [...] SRL, 
prin semnătura reprezentantului său legal de la acel moment, administratorul statutar [...], 
compensarea convenţională a operat stingerea debitului [...] faţă de  [...] SRL, astfel că în cauză 
devin incidente prevederile clauzei contractuale inserate în art.9.1. din contractul de factoring, 
aderentul nemaifiind titularul dreptului de creanţă reclamat, în condiţiile vânzării acestuia. 

Reţinem, în consecinţă, că prima instanţă a analizat în mod corect probatoriul administrat şi a 
interpretat şi aplicat legal normele de drept material care reglementează modurile de stingere a 
obligaţiilor de plată, stabilind că prin procesul-verbal de compensare se face dovada stingerii 
obligaţiilor reciproce izvorâte din contractul nr. [...]/31.09.2010. 

În temeiul prevederilor art.480 alin.(1) NCPC, apreciind ca neîntemeiate criticile apelantei, 
Curtea va respinge apelul ca nefondat. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

7. Exequatur. Neconformitatea constituirii Tribunalului Arbitral cu convenția 
părților. Valabilitatea convenției arbitrale potrivit legii române. Competența exclusivă 
a instanței de contencios administrativ. Dispozițiile hotărârii arbitrale nu contravin 
ordinii publice de drept internațional privat român. Respingerea cererii reclamantului 
privind recunoașterea și încuviințarea executării silite pe teritoriul României a 
Hotărârii arbitrale pronunțate de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă 
Camera Internațională de Comerț. 

 
Decretul nr.186 din 24 iulie 1961 

Art.V par.1 lit.d.) din Convenţia de la New York 1958 
Art.1125 Cod procedură civilă 

Art.1129 alin.(1) lit.d.) Cod procedură civilă 
Art.1129 lit.b Cod procedură civilă 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.318 din 11 februarie 2016 
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La constituirea tribunalului arbitral nu a fost respectată convenţia părţilor cuprinsă în sub-clauza 
20.6 din Condiţiile Speciale ale Contractului, fiind incident în cauză motivul de refuz al recunoaşterii şi 
executării prevăzut de art.1129 lit.d.) Cod procedură civilă. 

Potrivit prevederilor art.1129 lit.b Cod procedură civilă, “Recunoaşterea sau executarea hotărârii 
arbitrale este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează existenţa 
uneia dintre următoarele împrejurări: ( … ) b.) convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii căreia 
părţile au supus-o sau, în lipsă de stabilire a acesteia, conform legii statului în care hotărârea arbitrală a 
fost pronunţată”. 

Litigiul derivând din contractul părţilor este un litigiu de contencios administrativ, care atrage 
competenţa exclusivă a instanţei de contencios administrativ. 

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ a intrat în vigoare ulterior realizării 
acordului de voinţă din cauza de faţă şi nu poate produce efecte retroactive. 

Astfel, clauza compromisorie a fost încheiată cu respectarea normelor legale în vigoare la 
data semnării contractului, motivul prevăzut de art.1129 lit.b Cod procedură civilă nefiind incident. 

Potrivit prevederilor art.1125 Cod procedură civilă, “Orice hotărâre arbitrală dintre cele prevăzute 
la art.1124 este recunoscută şi poate fi executată în România dacă diferendul formând obiectul acesteia 
poate fi soluţionat pe cale arbitrală în România şi dacă hotărârea nu conţine dispoziţii contrare ordinii 
publice de drept internaţional privat român. 

Astfel cum rezultă din dispoziţiile art.1133 Cod procedură civilă şi cum s-a statuat constant în 
literatura juridică de specialitate şi în jurisprudenţă, judecătorul naţional învestit cu o cerere de 
recunoaştere şi executare a unei hotărâri arbitrale străine trebuie să se limiteze la un control de regularitate 
a sentinţei arbitrale, el nu poate rejudeca fondul şi nu poate face niciun fel de analiză a raportului juridic 
dintre părţi. 

Poate însă verifica dacă hotărârea arbitrală respectă sau nu ordinea publică de drept internaţional 
privat român, respectiv toate principiile fundamentale de drept ale statului român, aplicabile în raporturile 
juridice cu elemente de extraneitate. 

     Decizia civilă nr. 348/16.06.2016 
 

A. Prin sentinţa civilă nr. 362/24.11.2015, Tribunalul Galaţi a respins ca nefondate 
excepţiile invocate de intimată potrivit cărora ”reclamantul nu a dovedit capacitatea procesuală şi 
calitatea de reprezentant a semnatarului acţiunii civile”, a admis cererea având ca obiect ”exequator” 
formulată de petenta [...] reprezentat convenţional de [...] în contradictoriu cu intimata Regia 
Autonomă „[...]” Galaţi, a recunoscut cu efecte depline în România şi a încuviinţat executarea silită 
pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale pronunţate de Curtea Internaţională de Arbitraj de pe 
lângă Camera Internaţională de Comerţ – Dosar nr. 14431/AVH/FM/GZ. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Galaţi a reţinut următoarele: 
 Instanţa a fost investită la data de 4.06.2015 cu cererea înregistrată sub nr. 2378/121/2015, 
formulată de [...] în contradictoriu cu [...] Galaţi având ca obiect acţiunea civilă privind 
recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale pronunţate 
de Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ ( I.C.C. ) în data 
de 11 iunie 2012 în cauza 14431/AVH/FM/GZ ( Hotărârea – Anexa 1 ). 

În motivarea acţiunii s-a arătat că litigiul soluţionat prin Hotărârea din 11 iunie 2012, a cărei 
recunoaştere se solicită în cauză, derivă din Contractul semnat la data de 4 octombrie 2004 între 
Consorţiu şi [...], în clauza compromisorie art. 20.6 din secţiunea ”Condiţii speciale” potrivit căreia 
competenţa de soluţionare a litigiilor dintre părţi revine tribunalului arbitral. 
 Precizează petenta că arbitrajul a fost soluţionat în urma cererii formulate de Consorţiu la 
data de 19 iunie 2006 pe rolul Curţii de Arbitraj organizate sub egida Camerei Internaţionale de 
Comerţ ( în originalul englez ”International Chamber of Commerce”) şi conform clauzei 
compromisorii şi documentului intitulat Termeni de Referinţă ( în originalul englez – Terms of 
Refference – Anexa 3 ), semnat de părţi în cadrul şedinţei de arbitraj din data de 7 mai 2007, 
procedura arbitrală s-a desfăşurat în conformitate cu Regulile de Procedură ale Curţii. 
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 Locul arbitrajului a fost stabilit, conform Regulilor de Arbitraj ale Curţii, la Zurich în 
Elveţia, iar tribunalul arbitral a fost alcătuit conform acordului părţilor, din trei arbitri, preşedintele 
completului de arbitraj fiind numit de către Curte. Procedura arbitrală s-a desfăşurat în limba 
engleză. Toate aceste determinări sunt conforme Contractului. 
 Litigiul a fost soluţionat definitiv la data de 11 iunie 2012, iar prin Hotărâre, Curtea a 
condamnat pârâta [...] la plata despăgubirilor către Consorţiu, a dobânzii aferente şi a cheltuielilor de 
judecată, în cuantumul indicat la paragrafele 6 – 14 din dispozitivul Hotărârii. 
 Hotărârea a rămas definitivă, nefiind contestată conform normelor aplicabile în statul a cărui 
jurisdicţie s-a desfăşurat procedura arbitrală, iar în urma Hotărârii, autorităţile române au recunoscut 
obligaţia de plată către Consorţiu, cu mai multe ocazii. Mai mult, executarea în cadrul procedurilor 
de exequator iniţiate pe rolul instanţelor competente din Belgia, Luxemburg, Regatul Unit şi Olanda 
în conformitate cu legislaţia UE aplicabilă, instanţele au confirmat caracterul executoriu al Hotărârii 
în statele respective. 
 În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1124, 1125, 1126 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 3 
şi 5 din Convenţia de la New York privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor străine semnată la 
10 iunie 1958, tratat la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat 186/1961. 
 S-a reţinut, de asemenea, că intimata [...], pe calea întâmpinării, a contestat capacitatea 
procesuală a reclamantului şi calitatea de reprezentant a semnatarului acţiunii civile, iar pe fondul 
cauzei a solicitat intimata respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
 S-a susţinut că reclamantul nu a dovedit capacitatea procesuală şi calitatea de reprezentant a 
semnatarului acţiunii civile, având în vedere că reclamantul este o asociere în baza Acordului de 
asociere între [...], [...] S.A., [...], asociere ce are un caracter contractual şi nu dă naştere unei 
persoane juridice, fiind constituită exclusiv în scopul realizării lucrărilor de extragere a epavei [...] şi 
guvernată de legile Regatului Unit şi care rămân în vigoare până la data finalizării contractului de 
lucrări şi desocotirea sumelor datorate în baza art. 20 din Acordul de asociere. 
 Finalizarea lucrărilor de extragere a epavei [...] a avut loc la data de 15.01.2006, iar 
plata/încasarea preţului contractual a avut loc pe data de 13 aprilie 2006, astfel încât în baza art. 20 
din Acordul de asociere, asocierea a încetat la data atingerii scopului pentru care a fost constituită şi 
a desocotirii sumelor aferente, dată de la care asocierea nu mai există. 
 Se arată şi că unul dintre membrii Asocierii [...] LLC a fost preluată la data de 05.10.2005 de 
o altă companie americană. 
 În ceea ce priveşte excepţia calităţii de reprezentant al semnatarului acţiunii, susţine intimata 
că împuternicirea avocaţială depusă la dosarul cauzei nu poate dovedi calitatea de reprezentant al 
avocatului semnatar al cererii de exequator atâta timp cât asocierea nu a transmis în mod valabil 
acest drept firmei de avocaţi ce se pretinde că a fost împuternicită, singurul organ al asocierii 
împuternicit să ia decizii în legătură cu introducerea unor cereri la instanţele judecătoreşti fiind 
Consiliul de supraveghere. 
 Pe fondul cauzei intimata a invocat prevederile art. 1129 litera d Cod procedură civilă, 
respectiv faptul că Tribunalul Arbitral care a soluţionat cauza a fost constituit de I.C.C. cu încălcarea 
convenţiei părţilor, convenţia arbitrală - clauza 20.6 din Condiţiile Particulare ale Contractului - 
prevede că litigiile izvorâte din executarea Contractului vor fi soluţionate prin arbitraj, iar arbitrii 
vor fi numiţi de Camera de Comerţ din România. 
 S-a invocat şi motivul prevăzut  de dispoziţiile art. 1129 litera b din Codul de procedură 
civilă, respectiv faptul că între părţi nu a existat o Convenţie arbitrală valabilă, raportat la 
dispoziţiile art. 20.6 din Condiţiile speciale ale contractului, în materie arbitrală nefiind o 
competenţă alternativă, clauza arbitrală este ineficace, litigiul în fapt urma să atragă spre competentă 
soluţionare instanţele de contencios administrativ. 
 Intimata a susţinut că Hotărârea Arbitrală este ineficace întrucât conţine dispoziţii contrare 
ordinii publice de drept internaţional privat ( art. 1125 Cod procedură civilă ), în argumentarea 
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acestei ipoteze arătând că s-a determinat o viciere a aplicării legii române cu consecinţa încălcării 
unor dispoziţii de ordine publică dat fiind că majoritatea arbitrilor din Tribunalul arbitral sunt arbitri 
străini, vicierea aplicării legii române a vizat reglementările referitoare la forţa obligatorie a 
contractului în sensul art. 969 din Codul civil de la 1864 şi reglementările privind prescripţia 
extinctivă din Decretul nr. 167/1998, în vigoare la momentul iniţierii litigiului arbitral. 
 Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a Civilă s-a pronunţat cu prioritate, în temeiul art.248 Cod 
procedură civilă, asupra excepţiilor procesuale invocate de intimată, excepţii pe care le-a respins, 
stabilind următoarele: 
 Excepţia lipsei capacităţii procesuale a reclamantei tinde în fapt la o nouă judecată în fond a 
cauzei, iar potrivit art. 1125 Cod procedură civilă, instanţa nu poate proceda la examinarea în fond a 
Hotărârii, ci doar la verificarea părţilor din Hotărârea Arbitrală pronunţată de Curtea Internaţională 
de Arbitraj de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ – cauza 14431/AVH/FM/GZ – rezultând 
că părţile sunt identice cu cele din prezenta cauză. 
 S-a apreciat că argumentele invocate în analiza excepţiei vizează aspecte anterioare 
pronunţării Hotărârii şi care au fost tranşate, în sensul respingerii de Tribunalul Arbitral în data de 
15.07.2008, pronunţând o Sentinţă provizorie comunicată părţilor în data de 21 iulie 2008. 
 În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarului acţiunii, instanţa a 
constatat că împuternicirea avocaţială îndeplineşte condiţiile formale de validitate, fiind aplicată 
ştampila petentei şi semnată de administratorul asocierii, reprezentată de domnul [...], precum şi 
semnătura şi ştampila firmei de avocatură, indicarea numărului contractului de asistenţă juridică, a 
datei precum şi activităţile – mandatul dat firmei de avocatură. 
 Asupra fondului cererii, instanţa Tribunalului Galaţi a reţinut: 
 Referitor la incidenţa prevederilor art. 1129 alin. 1 litera d Cod procedură civilă, referitoare 
la motivele de refuz ale recunoaşterii sau executării, raportat la clauza art. 20.6 din ”Condiţiile 
speciale ale Contractului”, Tribunalul a analizat clauza contractuală, potrivit căreia: „Exceptând 
cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care decizia CAD ( 
dacă există ) nu a devenit definitivă şi obligatorie va fi soluţionată definitiv prin arbitraj. Arbitrul(ii) 
va(vor) fi numit(ţi) de Sala de Comerţ a României. Dacă nu se stabileşte altfel de către ambele Părţi; 

a) Contracte cu antreprenori străini; 
 Toate disputele născute în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate definitiv în 
conformitate cu Regulile privind procedura de conciliere şi arbitraj ale Camerei de Comerţ 
Internaţional de către unul sau mai mulţi arbitri numiţi în conformitate cu respectivele reguli. 

b) Contracte cu antreprenori locali; 
 Orice dispută între Beneficiar şi un Antreprenor local născută în legătură cu prezentul 
Contract va fi supusă adjudecării sau arbitrajului în conformitate cu legile din ţara Beneficiarului. 
 Arbitrajul se va desfăşura în limba definită în subclauza 1.4 ( Lege şi limbă )”. 
 S-a constatat că Tribunalul Arbitral a fost constituit în temeiul clauzei compromisorii în sub-
clauza 20.6 litera a din contractul semnat între părţi în data de 4 octombrie 2004, acest text fiind pe 
deplin aplicabil litigiului dintre Reclamant – contractor străin şi [...], neavând legătură cu contractele 
încheiate cu antreprenorii locali. 
 Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că părţile şi-au desemnat arbitrii potrivit Regulilor ICC 
incidente în cauză, supra-arbitrul fiind desemnat de către ICC conform intenţiei părţilor, din partea 
pârâtei fiind numit arbitru dr. [...], fără obiecţiuni din partea reclamantei, neputând fi reţinut vreun 
aspect de ordin procedural care să conducă la lipsa de eficienţă a Hotărârii. 
 Intimata [...] a invocat ca motiv subsidiar de susţinere a tezei potrivit căreia acţiunea de faţă 
nu este admisibilă art.1129 litera b din Codul de procedură civilă potrivit căruia convenţia arbitrală 
nu era valabilă potrivit legii române. 
 Referitor la dispoziţiile art.1129 alin.1 litera b Cod procedură civilă, s-a reţinut de către 
Tribunal, că recunoaşterea sau executarea hotărârii arbitrale străine este respinsă de tribunal dacă 
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partea contra căreia hotărârea invocată probează existenţa uneia dintre următoarele împrejurări: 
convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii căreia părţile au supus-o sau, în lipsă de stabilire a 
acesteia, conform legii statului în care hotărârea arbitrală a fost pronunţată. 
 S-a constatat că în fapt, prin invocarea acestui motiv subsidiar de respingere, intimata susţine 
teza potrivit căreia litigiul dintre părţi urma să fie dedus judecăţii în faţa instanţelor de contencios 
administrativ, conform Legii 554/2004, motiv apreciat nefundat, având în vedere că între părţi a fost 
încheiat ”Contractul” la data de 4 octombrie 2004, iar Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 – Legea 
contenciosului administrativ a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 7 decembrie 2004, 
efectele juridice ale Contractului neputând fi înlăturate printr-o normă ulterioară încheierii acestuia. 
 În ceea ce priveşte aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 1125 Cod procedură civilă, 
Tribunalul a constatat că dispoziţia se regăseşte şi în art. V alin. 2 din Convenţia de la New York. 
 În raport de aceste prevederi, s-a reţinut şi că nu este admis ca analiza instanţei de exequator 
să vizeze modul în care Tribunalul Arbitral a soluţionat cererile pârâtei [...] privind interpretarea art. 
969 Cod civil de la 1864 şi prevederile Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, 
solicitarea intimatei bazată pe dispoziţiile art. 1125 teza finală Cod procedură civilă, fiind nefondată. 
 În consecinţă, s-a constatat că acţiunea este fondată, în temeiul prevederilor art. 1124, 1125 
Cod procedură civilă şi art. 3 din Convenţia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoaşterea 
şi executarea sentinţelor arbitrale străine, la care România a aderat prin Decretul nr. 186/24 iulie 
1961 publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 24 iulie 1961. 

B. Împotriva sentinţei civile nr.362/24.11.2015 a declarat apel pârâta [...], care a solicitat 
următoarele: 

- anularea sentinţei pronunţată de Tribunalul Galaţi Secţia a II-a civilă cu încălcarea 
competenţei funcţionale, prin încălcarea dreptului la apărare a pârâtei, fără motivare, cu consecinţa 
trimiterii cauzei spre competentă soluţionare la Tribunalul Galaţi, Secţia de Contencios 
administrativ şi fiscal; 

- pe fond, schimbarea în tot a sentinţei, în sensul respingerii cererii formultată de petenta [...]. 
În apelul formulat, apelanta pârâtă a susţinut următoarele: 
I. Soluţia în fond este pronunţată de o instanţă necompetentă funcţional, printr-o sentinţă 

nemotivată, cu încălcarea dreptului la apărare al apelantei pârâte.  
1. Secția a II-a civilă a Tribunalului Galaţi nu era competentă să soluţioneze cererea, având 

în vedere că în cauză, Contractul de lucrări, din care au izvorât pretențiile reclamantului, este unul 
de achiziţie publică în sensul art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 60/2001. Or, conform dispozițiilor de 
principiu ale art. 82 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (1) din O.U.G. nr. 60/2001 aplicabile în speță, 
orice litigiu legat de eventuale prejudicii izvorând dintr-un contract de achiziție publică se 
soluționează de secția de contencios administrativ a tribunalului, operând o prorogare de competență 
şi competența revenind Tribunalului Galați, Secția de Contencios Administrativ şi Fiscal.  

Apreciază apelantul că raportat la competenţa funcţională invocată, lipseşte practic motivarea 
instanţei, fiind încalcat astfel dreptul la apărare al pârâtei şi făcând imposibilă exercitarea unui 
control judiciar efectiv al legalităţii unei asemenea rezolvari, în lipsa indicării motivelor de fapt si de 
drept care o justifică. 

2. Instanţa a încălcat grav dreptul la apărare al pârâtei, întrucât a refuzat acordarea unui 
termen pentru studierea răspunsului la întâmpinare, însoţit de documente doveditoare, document ce 
a fost comunicat pârâtei în şedinţa din data de 05.11.2015, motivarea cererii de exequatur fiind 
practic realizată prin răspunsul la întâmpinare, în raport de şi urmare a apărărilor [...].  

Răspunsul la întâmpinare era însoţit de o serie de înscrisuri suplimentare ce trebuiau 
comunicate către [...], în vederea formulării apărărilor  şi pentru respectarea art. 6 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil.  

Se susţine, din aceeaşi perspectivă, şi că cererea introductivă nu a respectat exigenţele 
impuse de dispoziţiile art. 194 din Codul de procedură civilă, obiectul şi valoarea cererii nu au fost 
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individualizate de către reclamant, deşi acesta avea obligaţia să indice expres sumele ce urmează a fi 
executate, pentru a oferi posibilitatea pârâtei de a formula apărări pe acest aspect, în vederea 
cenzurării unor eventuale sume suplimentare.  

3. Hotărârea este nemotivată în ceea ce priveşte excepţia necompetenţei funcţionale a Secției 
II civilă a Tribunalului Galaţi şi motivele de refuz al recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a 
Hotărârii Arbitrale invocate potrivit art. 1129 alin. (1) lit. d) şi b) şi art. 1125 din Codul de procedură 
civilă. 

Se susţine că instanţa de fond a realizat o analiză superficială a cauzei deduse judecăţii, fără a 
se apleca asupra fiecărui motiv şi a fiecărei apărări în parte, a încălcat prevederile art. 425 lit. b) din 
Codul de procedură civilă şi art. 237 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă, precum şi 
jurisprudenţa CEDO, ce a stabilit că dreptul la un proces echitabil nu poate fi exercitat efectiv decât 
în situația în care instanța procedează la „un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor și 
elementelor de probă ale părților, cel puțin pentru a le aprecia pertinența”. 

II. În situaţia în care Curtea decide că secţia civilă este competentă funcţional să soluţioneze 
cauza, se solicită cenzurarea sentinţei pronunţate şi pe fond, respingerea cererii ca netemeinică şi 
nelegală întrucât: 

1. Intimata reclamantă nu are capacitate procesuală iar semnatarul acţiunii civile nu are 
calitate de reprezentant. 

Se învederează că situaţia premisă de la care a plecat instanţa în analizarea excepţiei lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă este greşită, având în vedere că excepţia nu vizează aspecte 
anterioare pronunţării Hotărârii arbitrale ci motive ce se raportează la situaţia actuală a capacităţii 
procesuale a Consorţiului, în calitate de reclamant creditor care solicită recunoaşterea hotărârii 
arbitrale străine reprezentând titlul său.  

Potrivit apelantei, reclamantul a luat naştere prin Acordul de asociere încheiat între [...], [...] 
S.A. şi [...], asocierea nu reprezintă o persoană juridică, fiind constituită contractual, exclusiv în 
scopul realizării lucrărilor de extragere a epavei [...], astfel că, independent de constatările din 
Hotărârea arbitrală pronunţată în Elveţia, se impunea ca instanţa de fond să verifice, în raport cu 
data introducerii acţiunii, în primul rând dacă reclamantul există (are capacitate procesuală potrivit 
legii sale naţionale în sensul art.1083 Cod de procedură civilă) iar în al doilea rând dacă este legal 
reprezentat, verificări ce nu au fost făcute. 

În ce priveşte capacitatea procesuală, se susţine că potrivit art.20 din Acordul de asociere, 
respectiva asociere încetează la data finalizării contractului de lucrări şi a desocotirii sumelor 
datorate, urmând a se constata că în lipsa probei contrare, asocierea a încetat în cursul anului 2006, 
fiind învederat şi faptul că asocierea poate exista numai atât timp cât cele trei societăţi asociate 
subzistă în forma şi structura iniţială, de la momentul încheierii Acordului de asociere.  

Se impunea o analiză temeinică şi a calităţii de reprezentant al semnatarului acţiunii, întrucât  
doar Consiliul de supraveghere poate acorda, prin decizie luată prin vot cu întrunirea cvorumului 
stabilit, mandat unei persoane care să întroducă o acţiune civilă sau să angajeze o firmă de avocaţi 
pentru a iniţia un proces în numele asocierii.  

În aceste condiţii, împuternicirea avocaţială depusă de RWRC a fost în mod greşit omologată 
de Tribunal, instanţa apreciind eronat că aceasta îndeplineşte condiţiile formale de validitate prin 
aplicarea ştampilei petentei şi semnarea acesteia de către dl. [...].  

Potrivit apelantei, atât timp cât două dintre cele trei societăţi componente ale asocierii nu au 
acordat mandat d-lui [...] pentru promovarea cererii de exequatur, acesta nu putea angaja în mod 
valabil societatea de avocaţi, în vederea reprezentării intereselor asocierii.  

2. Constituirea Tribunalului Arbitral nu a fost conformă convenției părților (art.1129 litera d. 
din Codul de procedură civilă). 

Prin hotărârea pronunţată, instanţa de fond a încălcat dispoziţiile art. 608 alin. (1) lit. c) şi 
cele ale art. 1129 lit. d) din Codul de procedură civilă, în cuprinsul cărora se menţionează expres că 
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nesocotirea clauzei arbitrale în ce priveşte numirea arbitrilor este sancţionată de legiuitor cu 
desfiinţarea hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului intern şi cu respingerea cererii de recunoaştere a 
hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului internaţional.  

Învederează apelanta pârâtă că prin clauza compromisorie se prevede incontestabil numirea 
arbitrilor de către Camera de Comerţ şi Industrie a României („CCIR”): 

 „20.6 Arbitrajul 
Se elimină Sub-clauza 20.6 în totalitate şi se înlocuieşte cu: 
Dacă nu s-a ajuns la o înţelegere pe cale amiabilă, orice dispută faţă de care decizia CAD 

(dacă există) nu a devenit definitivă şi irevocabilă, va fi soluţionată în final prin arbitraj. 
Arbitrul/arbitrii vor fi numiţi de Camera de Comerţ din România.”  

Potrivit apelantei, dispoziţia contractuală privind autoritatea competentă să numească arbitrii, 
ce are caracter imperativ şi este general aplicabilă oricărui tip de litigiu ce ar izvorî din contract, a 
fost încălcată în procedura arbitrală, arbitrii fiind numiţi de ICC, iar instanţa de fond a girat această 
încălcare cu nerespectarea art.1129 lit.d C.proc.civ.  

În mod eronat, instanţa de fond a considerat că Regulile de procedură ale ICC, prevăzute de 
teza a doua lit. (a) din clauza arbitrală, s-ar aplica în cauză şi ar antrena numirea arbitrilor de acest 
for.  

Se arată că, în timp ce autoritatea (forul instituţional) de numire a arbitrilor este specificat ca 
o regulă general valabilă, indiferent de naţionalitatea contractorului ce va sta în litigiu (teza I din 
clauza arbitrală), părţile au introdus o distincţie între contractorii străini şi cei români cu privire la 
regulile procedurale aplicabile arbitrajului (teza II din clauza arbitrală).  

Prin urmare, cu încălcarea gravă a contractului, instanţa de fond a ajuns la concluzia că odată 
cu convenirea unor reguli procedurale arbitrale aplicabile (regulile ICC), părţile au stabilit implicit şi 
o autoritate (for instituţional) de numire a arbitrilor (ICC), alta decât cea convenită în mod expres pe 
cale de regulă generală (CCIR).  

Contractul se bazează pe Condiţiile generale de contract pentru construcţii de clădiri şi 
lucrări inginereşti proiectate de Beneficiar – FIDIC prima ediţie 1999, ce fac parte integrantă din 
respectivul contract. Acolo unde părţile au simţit nevoia să modifice clauzele standard FIDIC din 
Condiţiile generale, au adus modificări sau completări prin Condiţiile particulare ale Contractului. 
Sub-clauza 20.6 din Condiţiile generale reglementează soluţionarea litigiilor apărute prin arbitraj 
conform regulilor arbitrale ale ICC, însă nu prevede o autoritate (for instituţional) de numire a 
arbitrilor în eventualitatea unei dispute.  

Întrucât părţile nu au fost de acord cu regulile din sub-clauza 20.6 din Condiţiile generale, 
prin Condiţiile speciale au eliminat-o în totalitate şi au înlocuit-o.  

Susţine apelanta că părţile nu au dorit ca litigiile să fie soluţionate de arbitri numiţi de ICC, 
întrucât în acest caz ar fi lăsat Sub-clauza 20.6 din Condiţiile generale nealterată. Noua sub-clauză 
20.6 din Condiţiile speciale introduce cu titlu de element de noutate numirea arbitrilor de CCIR, ce 
reprezintă aşadar voinţa reală a părţilor.  

Această interpretare, arată apelanta, este susţinută şi de argumentul că după ce părţile au 
stabilit forul instituţional de numire a arbitrilor (CCIR) şi înainte de a prevedea regulile procedurale 
specifice aplicabile diferenţiat, părţile au introdus sintagma „dacă ambele Părţi nu au convenit 
altfel”. Astfel, regulile de procedură stabilite ulterior acestei sintagme sunt aplicabile numai 
aspectelor asupra cărora părţile nu au stabilit în mod expres o altă regulă. Or, forul competent să 
numească arbitrii este stabilit printr-o normă deja convenită în mod necontestat. 

Se susţine, de asemenea, că intenţia fermă a părţilor de a lega soluţionarea diferendelor de 
CCIR (şi nu de ICC) rezultă şi din modul în care a fost reglementată procedura contractuală de 
soluţionare a litigiilor în etapa (prealabilă arbitrajului) a adjudecării de către Comisia de Adjudecare 
a Disputelor. Contractul de lucrări prevede, în cazul apariției unui diferend, soluţionarea într-o 
primă etapă de un for independent, constituit printr-o procedură proprie, numit Comisia de 
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Adjudecare a Disputelor, iar numai în situaţia în care o parte contestă soluţia acestui for, recurgerea 
la arbitraj. Conform documentului contractual intitulat Adendum nr. 1 ce conţine Anexa la Ofertă, 
Comisia de Adjudecare a Disputelor va fi numită tot de către Camera de Comerţ din România.   

Argumentul instanţei de fond, în sensul că [...] a acceptat competenţa arbitrajului ICC prin 
faptul că şi-a desemnat un arbitru (pe dl.[...]) în această procedură, fără vreo rezervă, este eronat. În 
urma primirii cererii de arbitrare prin care i s-a pus în vedere să îşi desemneze arbitru şi să 
formuleze întâmpinare, [...] a trimis Adresa înregistrată cu nr.19214/21.07.2006 Secretariatului 
Curţii Internaţionale de Arbitraj ICC, prin care a solicitat o prelungire de 60 de zile pentru a-şi 
pregăti apărarea şi a-şi angaja avocat specializat, a fost desemnat ca arbitrul Dr.[...], însă cu 
menţiunea: „[…] fără a aduce prejudiciu oricărei chestiuni care se va prezenta ulterior în apărarea 
noastră inclusiv problema valabilităţii acordului de arbitraj sau jurisdicţia CIC Curţii internaţionale 
de Comerţ în speţă, îl numim pe Dr.[...] […]”. 

În concluzie, arată apelanta, clauza privind numirea arbitrilor (constituirea tribunalului 
arbitral) de către CCIR este clară şi neechivocă, în România existând o singură instituţie arbitrală ce 
funcţionează pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.  

 
3. Instanţa de fond a dat o soluţie greşită motivului invocat de pârâtă potrivit căruia 

Convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii române (art. 1129 litera b din Codul de procedură 
civilă). 

Se arată că din perspectiva acestui motiv de respingere a cererii, pârâta a invocat faptul că 
maniera de interpretare a clauzei arbitrale de către reclamant nu poate fi omologată întrucât atrage 
ineficiacitatea acestei clauze, iar în ipoteza în care s-ar reţine că teza privind constituirea tribunalului 
arbitral de către CCIR nu îşi produce efecte pentru că ar intra în conflict cu clauza ce prevede 
aplicarea regulilor de procedură ale ICC, aşa cum susţine reclamantul, această interpretare nu poate 
duce decât la concluzia că în speţă nu a existat o convenţie arbitrală valabilă în sensul art. 1129 lit. 
b) din Codul de procedură civilă.  

Potrivit apelantei, în literatura de specialitate s-a stabilit că în situaţia în care printr-o clauză 
compromisorie sunt menţionate două instituţii arbitrale diferite, suntem în prezenţa unei clauze 
arbitrale alternative, ce are o natură patologică sau deficitară, adică nu poate produce efecte.  

Dintr-o altă perspectivă, se susţine că, întrucât Contractul de lucrări încheiat la 4 octombrie 
2004 are natura juridică a unui contract de achiziţie publică în sensul art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 
60/2001 privind achiziţiile publice, prin efectul intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ la data de 7 ianuarie 2005, acest contract a devenit ope legis un contract 
administrativ, orice litigiu derivând din executarea contractului atrăgând competenţa instanţelor 
specializate, de contencios administrativ. 

Învederează apelanta că nu a susţinut că prevederile Legii nr. 554/2004 se aplică clauzei 
arbitrale la momentul naşterii acesteia, ci că efectele acesteia au fost înlăturate la un moment 
ulterior, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004 care prevede competenţa instanţelor de 
contencios administrativ pentru litigiile de acest tip.   

4. Hotărârea Arbitrală este ineficace deoarece conţine dispoziții contrare ordinii publice de 
drept internaţional privat român (art.1125 din Codul de procedură civilă). 

Aspectele contestate de pârâtă vizează chestiuni imperative ce nu puteau fi ignorate de către 
instanţa de fond, consecinţă a faptului că Hotărârea arbitrală a fost pronunţată cu majoritate de 
arbitrii străini fără pregătire în drept român (arbitru [...] - Olanda şi supraarbitru [...] - Elveţia). 
Necunoaşterea prevederilor imperative ale dreptului material român incident în cauză a determinat 
încălcarea unor dispoziţii de ordine publică de drept internaţional privat român în sensul art.1125 
C.proc.civ. respectiv: 

- forţa obligatorie a contractului în sensul art. 969 din Codul Civil de la 1864 şi 
- reglementările privind prescripţia exctinctivă din Decretul nr. 167/1958, în vigoare la 
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momentul iniţierii litigiului arbitral. 
Se susţine că instanţa de fond nu a analizat apărările [...], în sensul că deşi părţile au prevăzut 

în scris că preţul contractului este ferm (4.999.000 Euro, conform art. 1 din Memorandumul de 
Înţelegere), iar la acesta nu se poate adăuga decât un contingent de maximum 1.000.000 Euro 
(conform art. III din Memorandumul de Înţelegere şi numai în condiţiile unor circumstanţe 
imprevizibile asociate cu executarea contractului), prin Hotărârea Arbitrală, Tribunalul arbitral a 
acordat sume suplimentare (debit şi dobânzi cumulate la acest moment) de peste 12 milioane Euro, 
şi a fost depăşit termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut imperativ de dreptul român în art. 3 din 
Decretul nr. 167/1958; în cursul arbitrajului, [...] a invocat faptul că, la nivelul anului 2009, prin 
Prezentarea Extensivă a Pretenţiilor, RWRC şi-a modificat o serie semnificativă de pretenţii, atât în 
ceea ce priveşte temeiul de drept, cât şi cuantumul acestora cu încăcarea reglementărilor imperative 
privind prescripţia exctictivă. 

Pe cale de consecinţă, faţă de motivele arătate, apelanta pârâtă [...] a solicitat trimiterea 
cauzei spre competentă soluţionare pe fond, cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale, către 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului, iar în situaţia rejudecării pe fond, 
schimbarea în tot a sentinţei civile apelate, în sensul respingerii cererii având ca obiect exequatur. 

C. Întâmpinarea intimatei reclamante [...]. 
Prin întâmpinarea formulată şi depusă la data de 01.02.2016, intimata reclamantă a solicitat 

respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea în tot a sentinţei apelate, iar în subsidiar, în 
eventualitatea admiterii apelului, trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, conform 
dispoziţiilor art.480 alin.(3) Cod procedură civilă. 

1. Referitor la motivul de apel legat de necompetenţa funcţională a Secţiei a II - a Civilă a 
Tribunalului Galaţi, intimata susţine că instanţa de fond a respins judicios excepţia invocată, ţinând 
cont de obiectul cererii de chemare în judecată, care vizează recunoaşterea şi încuviinţarea executării 
Hotărârii Arbitrale pronunţate de Curtea Internaţională de Arbitrai de pe lângă Camera 
Internaţională de Comerţ în data de 11 Iunie 2012 în cauza 14431/AVH/FM/GZ, în temeiul 
articolelor 1123 şi urm. din Codul de procedură civilă. 

Instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia, în drept, pe prevederile articolelor 1124-1133 din 
Codul de procedură civilă, care reglementează procedura de exequatur, norme reţinute de instanţă în 
încheierea de şedinţă din data de 05.11.2015, iar motivarea concisă a soluţiei de respingere a 
excepţiei lipsei competenţei funcţionale prin indicarea articolelor care reglementează cadrul juridic 
al procedurii de exequatur este justificată şi nu încalcă exigenţele articolului 425 din Codul de 
procedură civilă sau ale articolului 6 din CEDO. 

Se arată, de asemenea, că normele invocate de [...] în susţinerea excepţiei în discuţie, 
articolul 81 (1), 82 (2) din O.U.G. 60/2001, sunt de asemenea inaplicabile rationae temporis în 
prezenta speţă, argumente care au fost reţinute de instanţa de fond. 

Determinând obiectul cererii (recunoaşterea şi încuviinţarea unei hotărâri arbitrale străine) şi 
temeiul juridic al procedurii (articolele 1124-1133 din Codul de procedură civilă şi nu articolul 8(2) 
din Legea 554/2004), instanţa de fond a motivat corespunzător soluţia de menţinere a competenţei 
funcţionale a Secţiei Civile a Tribunalului Galaţi.  

2. Cu privire la dreptul la apărare al [...], intimata reclamantă învederează că răspunsul la 
întâmpinare a fost comunicat apărătorilor [...] la începutul şedinţei de judecată din data 05.11.2015, 
dezbaterile pe fondul cauzei au început la mai mult de 5 ore de la acest moment, toate înscrisurile 
anexate răspunsului la întâmpinare (3 anexe) erau cunoscute de [...], care deţinea documentele din 
cadrul arbitrajului ICC. 
 Mai mult, instanţa a amânat pronunţarea acordând un termen de două săptămâni, tocmai 
pentru a asigura [...] posibilitatea de a-şi dezvolta apărarea în considerarea răspunsului la 
întâmpinare şi pentru a formula eventuale noi argumente.  
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Potrivit intimatei, răspunsul la întâmpinare nu conţine decât contraargumentele Consorţiului 
la obiecţiunile invocate de [...] prin întâmpinare, obiectul acţiunii reglementate de articolele 1124-
1133 din Codul de procedură civilă este recunoaşterea şi autorizarea executării silite pe teritoriul 
României a unui titlu executoriu emis de o instanţă arbitrală străină şi nu obligarea pârâtului la plata 
unei sume de bani sau la executarea unei pretenţii care trebuie definite şi probate în faţa instanţei de 
judecată. 

3. Referitor la motivul de apel care vizează nemotivarea sentinţei apelate, intimata arată că 
hotărârea a fost motivată temeinic şi suficient de clar, critica apelantei este nefondată. Jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la contenciosul articolului 6 din CEDO nu impune 
instanţelor naţionale exigenţa de a răspunde fiecărui argument invocat de părţi. Pe de altă parte, în 
cazul procedurii speciale privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărârilor arbitrale 
străine, reglementată de articolele 1124-1133 din Codul de procedură civilă, instanţa învestită cu 
cererea de chemare în judecată verifică temeinicia argumentelor invocate de pârât numai în măsura 
în care aceste argumente pot fi încadrate în ipoteza articolelor 1125, respectiv 1129 punctele a) - f) 
Cod proc.civ. 
 4. Referitor la capacitatea procesuală de folosinţă a Consorţiului, se susţine că, astfel cum 
rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, examinate de instanţa de fond, Consorţiul a fost 
înfiinţat şi funcţionează conform legilor din Regatul Unit prin Contractul de parteneriat (asociere) 
din 23 August 2004, în originalul englez „Joint Venture Agreemenf - denumit în continuare „JVA". 
 
 Conform articolului 20 din JVA, asocierea care stă la baza Consorţiului va rămâne în vigoare 
până la plata către fiecare dintre părţi a tuturor sumelor datorate în temeiul JVA şi până când toate 
pasivele Consorţiului au fost stinse, or având în vedere că prezentul litigiu vizează tocmai 
executarea silită a unei creanţe a Consorţiului asupra [...], care odată încasată urmează să fie 
distribuită conform regulilor contractuale între părţi, şi fără de care JVA nu poate înceta, alegaţiile 
[...] privind dizolvarea/încetarea Consorţiului sunt absurde. 

În ceea ce priveşte situaţia societăţii [...], intimata arată că a intervenit numai o schimbare a 
acţionariatului [...], care nu afectează în nici un fel drepturile sau obligaţiile societăţii [...] derivate 
din JVA şi în nici un caz nu afectează drepturile şi obligaţiile Consorţiului în raporturile cu 
beneficiarul [...] derivate din contractul semnat în data de 4 Octombrie 2004 între Consorţiu şi [...]. 

Cu privire la calitatea de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată, se 
învederează că instanţa de fond a constatat corect că împuternicirea avocaţială a semnatarului cererii 
de chemare în judecată, avocat [...], este valabilă, fiind semnată de dl. [...], desemnat prin articolul 
7.05 din JVA drept reprezentant al liderului Consorţiului [...]., care conform articolului 8.01 din 
JVA, a fost împuternicit pentru efectuarea actelor de administrare a activităţii Consorţiului. 

Or, promovarea cererii privind recunoaşterea şi încuviinţarea Hotărârii este prin definiţie un 
act de administrare şi de conservare şi nu un act de dispoziţie aşa cum a susţinut [...] în faţa instanţei 
de fond şi în faţa instanţei de apel. 

5. Motivul de apel referitor la validitatea constituirii Tribunalului Arbitral este considerat de 
intimata reclamantă ca fiind neîntemeiat. 

Potrivit intimatei, argumentaţia invocată de [...] nu vizează modalitatea de numire/desemnare 
a membrilor Tribunalului Arbitral, ci competenţa ICC de a soluţiona litigiul. 

Tribunalul Arbitral a fost constituit în temeiul clauzei compromisorii cuprinse la articolul 
20.6 (a) din Contract, instanţa de fond a verificat încadrarea litigiului în ipoteza 20.6. litera a) din 
Contract şi, constatând că Hotărârea vizează un litigiu al beneficiarului [...] cu un contractor străin, 
şi că părţile, inclusiv [...] şi-au numit arbitrul potrivit regulilor ICC, a stabilit judicios că ICC a fost 
forul competent pentru soluţionarea diferendului şi că tribunalul arbitral a fost constituit potrivit 
clauzei compromisorii. 
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Arată intimata că prin clauza compromisorie se prevede limpede competenţa ICC pentru 
soluţionarea disputelor dintre [...] şi contractorii străini (aşa cum este Consorţiul) şi numirea 
arbitrilor conform regulilor de procedură ale ICC. Atât Consorţiul cât şi [...] şi-au numit arbitrii 
conform procedurii ICC, supra-arbitrul fiind desemnat de către ICC conform intenţiei comune a 
părţilor, componenţa completului de judecată fiind admisă explicit de ambele părţi prin semnarea 
Termenilor de Referinţă. 

Astfel, clauza 20.6 (a) conţine toate elementele impuse ad validitatem de norma în vigoare la 
data încheierii sale pentru constituirea valabilă a tribunalului arbitral (art. 3411, art. 3431, art. 3531 
din vechiul Cod de procedură civilă) - intenţia părţilor de a recurge la arbitraj, instituţia căreia îi este 
încredinţat arbitrajul, modalitatea de numire a arbitrilor. 

Este reluat conţinutul articolului 20.6 din Contract şi se concluzionează că această clauză 
compromisorie nu conţine dispoziţii neclare cu privire la problema de competenţă tranşată 
preliminar de Tribunalul Arbitral, care să justifice demersul [...] de a căuta o prezumtivă intenţie 
comună a părţilor, diferită de textul explicit al Contractului, iar tipul de examinare judiciară pe care 
o impune un asemenea demers, în condiţiile unei clauze compromisorii explicite şi complete, excede 
cadrul unei proceduri de exequatur. 

În contextul în care Contractul a fost încheiat între profesionişti, a căror competenţă şi 
experienţă în încheierea contractelor FIDIC trebuie prezumate, proba unei eventuale intenţii comune 
a părţilor, semnificativ diferite de cea care rezultă din textul Contractului, este supusă unui standard 
riguros, pe care [...] este departe de a-l fi satisfăcut. 

Se susţine că, în realitate, neconcordanţa de care [...] se prevalează pentru a contesta 
semnificaţia textului explicit al clauzei 20 6 (a), constituie o eroare materială în organizarea 
clauzelor Contractului: teza întâi a clauzei 20.6 vizează de fapt ipoteza prevăzută de articolul 20.6 
(b) - dispute cu contractori locali, ipoteză inaplicabilă în speţă în contextul în care, aşa cum am 
arătat, Consorţiul este o entitate străină, organizată şi înfiinţată conform dreptului Regatului Unit. 

Această neconcordanţa ar putea viza cel mult aplicarea clauzei compromisorii disputelor cu 
contractori locali şi modalitatea de numire a arbitrilor în această ipoteză, în nici un caz soluţionarea 
disputelor dintre [...] şi contractori străini, ipoteză reglementată limpede de articolul 20 (6) a din 
Contract. 

În opinia intimatei, interpretarea clauzei 20.6, astfel cum este făcută de către apelantă, ar 
priva de orice efect util sub-clauza 20.6 (a) din Contract („Contracte cu contractori străini”), teza 
[...] fiind neîntemeiată şi în considerarea regulii de interpretare contra proferentem (prevederile 
contractuale se interpretează împotriva celui care le-a propus), în contextul în care Contractul a fost 
propus integral de [...]. 

Principiul interpretării sistematice a contractului (art. 982 din vechiul Cod Civil), pe care [...] 
îl invocă în încercarea de a impune teza competenţei CCIR, este subsidiar principiului efectului util 
al actului juridic (in favorem validitatis) şi regulii contra proferentem (subordonarea rezultă chiar 
din ordinea dispunerii acestor norme în vechiul Cod Civil).  

6. Referitor la valabilitatea şi eficienţa clauzei compromisorii, intimata arată că instanţa de 
fond a constatat corect că prevederile articolului 1129 b) din Codul de procedură civilă sunt 
inaplicabile în speţă, şi că arbitrajul a fost iniţiat în temeiul unei convenţii arbitrale valide şi 
operante. 

Neconcordanţele legate de teza finală a primului paragraf a clauzei 20.6, invocate de apelantă 
atât în fond cât şi în apel, nu pot constitui un motiv de ineficacitate al clauzei compromisorii 
cuprinse la articolul 20.6 (a).  

Cu privire la argumentul subsidiar privind ineficienţa clauzei compromisorii prevăzute de 
articolul 20.6 din Contract, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 554/2004, se învederează că  
prevederile Legii 554/2004 sunt inaplicabile în speţă ratione temporis. Contractul şi implicit clauza 
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compromisorie cuprinsă la articolul 20.6 au fost încheiate la data de 4 Octombrie 2004, înainte de 
intrarea în vigoare a Legii 554/2004 (6 Ianuarie 2005). 

Instanţa de fond a constatat că în virtutea principiului neretroactivităţii legii civile [articolul 
15 (2) din Constituţia României, articolul 1 din (vechiul) Cod Civil], efectele juridice ale 
Contractului, în speţă competenţa instanţei arbitrale de a soluţiona litigiile derivate din Contract şi 
excluderea competenţei instanţelor de drept comun, nu pot fi înlăturate printr-o normă ulterioară 
încheierii Contractului.  

7. Cu privire la motivul de apel vizând încălcarea de către hotărârea arbitrală a ordinii 
publice de drept internaţional privat român, intimata susţine că Tribunalul Galaţi a constatat judicios 
că argumentele formulate de [...] în susţinerea pretinselor încălcări sunt in realitate critici care 
vizează fondul diferendului şi nu pot fi examinate în procedura de recunoaştere si încuviinţare a 
executării Hotărârii, conform articolului 1133 din Codul de procedură civilă. 

Instanţa sesizata cu o cerere de recunoaştere și încuviinţare a executării unei hotărâri arbitrale 
nu este chemata sa exercite un control judiciar asupra legalităţii sau temeiniciei acesteia, ci doar sa 
verifice întrunirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de lege. 

Potrivit intimatei, normele care potrivit [...] ar fi fost încălcate prin dispoziţiile Hotărârii nu 
fac parte din ordinea publică de drept internaţional privat român, Tribunalul Arbitral nu a soluţionat 
cauza în echitate, ci pe baza dreptului aplicabil fiecărei chestiuni deduse judecăţii.  

Ordinea publica de drept internaţional privat reprezintă un mijloc de înlăturare sau limitare a 
aplicării legii străine potrivit normei conflictuale care guvernează raportul juridic. Astfel, in 
soluţionarea conflictelor de legi apar situaţii in care aplicarea legii străine contravine ordinii publice 
a tarii forului, condiţii in care instanţa poate refuza recunoaşterea si încuviinţarea executării unei 
hotărâri arbitrale care a soluţionat in diferend in temeiul unei legi străine. 

Având in vedere că legea aplicabilă Contractului si in raport de care Tribunalul Arbitral a 
soluţionat diferendul este legea romana, iar ordinea publica de drept internaţional privat roman 
reprezintă un mijloc de înlăturare sau limitare a aplicabilităţii unei legi străine, arată intimata că în 
cauza nu se poate pune problema aplicabilităţii unei astfel de legi. 

Pentru toate motivele dezvoltate, se solicită respingerea apelului ca nefundat, cu consecinţa 
menţinerii in tot a sentinţei apelate, iar in subsidiar, in eventualitatea admiterii apelului, trimiterea 
cauzei spre rejudecare instanţei de fond, conform art.480 alin. 3 din Codul de procedura civila. 

D. Prin încheierea civilă nr.772/31.03.2016 pronunţată în dosarul nr.1090/1/2016, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererea şi a strămutat judecata cauzei de la Curtea de Apel Galaţi 
la Curtea de Apel Constanţa, dosarul păstrând acelaşi număr unic de înregistrare. 

E. În şedinţa publică din data de 26.05.2016, apelanta pârâtă [...] – prin reprezentantul său 
convenţional, avocat [...], a precizat că înţelege să nu mai susţină motivele de apel care vizează 
anularea sentinţei civile apelate, respectiv motivele de la punctele I.1. – necompetenţa funcţională a 
instanţei de fond; I.2. – încălcarea dreptului la apărare al pârâtei; I.3. – nemotivarea hotărârii; 
precum şi o parte din motivele care vizează netemeinicia sentinţei apelate, respectiv motivele de la 
punctul II.1. – greşita soluţionare a excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Consorţiului 
şi a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al semnatarului acţiunii. 

Dezbaterile publice au vizat motivele de apel susţinute la punctul II.2. – constituirea 
Tribunalului Arbitral nu a fost conformă convenţiei părţilor – motiv prevăzut de art.1129 lit.d Cod 
procedură civilă, punctul II.3. – convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii române – motiv 
prevăzut de art.1129 lit.b Cod procedură civilă, punctul II.4. – hotărârea arbitrală este ineficace 
deoarece conţine dispoziţii contrare ordinii publice de drept internaţional privat român – art.1125 
Cod procedură civilă. 

F. Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate din perspectiva motivelor de 
apel susţinute şi supuse dezbaterilor părţilor, Curtea de apel constată că apelul este întemeiat, sub 
următoarele aspecte: 
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 1. Motivul de apel susţinut la punctul II.2. – constituirea Tribunalului Arbitral nu a fost 
conformă convenţiei părţilor – motiv prevăzut de art.1129 lit.d Cod procedură civilă, este întemeiat. 

Hotărârea arbitrală pronunţată de Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera 
Internaţională de Comerţ în data de 11 iunie 2012 în cauza 14431/AVH/FM/GZ privind pe 
reclamanta [...] şi pârâta [...] este o hotărâre arbitrală străină, efectele acesteia fiind reglementate de 
convenţiile internaţionale în materia arbitrajului. 

Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine adoptată la New 
York în anul 1958, la carea România a aderat prin Decretul nr.186 din 24 iulie 1961, prevede în 
art.II că fiecare dintre statele contractante recunoaşte convenţia scrisă prin care părţile se obligă să 
supună unui arbitraj toate diferendele sau anumite diferende care s-au ivit sau ar putea să se ivească 
între ele privind un raport de drept determinat, contractual sau necontractual, referitor la o problemă 
susceptibilă de a fi reglementată prin arbitraj. 

În cuprinsul aceleiaşi convenţii internaţionale, în art.III se arată că fiecare dintre statele 
contractante va recunoaşte autoritatea unei sentinţe arbitrale şi va acorda executarea acestei sentinţe 
conform regulilor de procedură în vigoare pe teritoriul unde sentinţa este invocată în condiţiile 
stabilite de reglementarea uniformă. 

Art.V din Convenţia de la New York 1958 se referă la condiţiile care trebuie îndeplinite 
pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, cât şi cazurile în care recunoaşterea şi 
executarea pot fi refuzate. 

Se prevede, astfel, că recunoaşterea şi executarea hotărârii nu vor fi refuzate, la cererea părţii 
contra căreia este invocată, decât dacă aceasta face dovada în faţa autorităţii competente a ţării 
solicitante că există una din cauzele de nevaliditate enumerate în mod expres. În acest caz, sarcina 
probei este răsturnată, numai partea adversă trebuie să probeze că cerinţele de regularitate ale 
hotărârii arbitrale străine nu sunt îndeplinite, în caz contrar hotărârea reprezintă un titlu care prezintă 
deplină încredere. 

Printrea cazurile în care recunoaşterea şi executarea pot fi refuzate, enumerate expres şi 
limitativ de art.V al Convenţiei de la New York 1958, este şi cel prevăzut de par.1 lit.d.): 
constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a fost conformă cu acordul părţilor 
sau, în lipsă de convenţie, ea nu a fost conformă cu legea ţării în care a avut loc arbitrajul. 

Cazul neconstituirii valabile a tribunalului arbitral, ca şi motiv de natură să determine 
anularea hotărârii arbitrale străine, este prevăzut şi în Convenţia europeană de arbitraj comercial 
internaţional de la Geneva din 1961, în par.1 lit.d.), convenţie în care cauzele de anulare sunt 
limitate în raport cu cauzele de refuz al recunoaşterii şi executării din Convenţia de la New York. 

Regulile de procedură în vigoare pe teritoriul României, unde se solicită prezenta 
recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine, sunt cuprinse în Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, Cartea a VII – a, Titlul IV – “Arbitrajul internaţional şi efectele 
hotărârilor arbitrale străine”, art.1129 prevăzând, expres şi limitativ, în acord cu convenţiile 
internaţionale menţionate, “motivele de refuz al recunoaşterii sau executării”. 
 Potrivit prevederilor art.1129 lit.d Cod procedură civilă, “Recunoaşterea sau executarea 
hotărârii arbitrale este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează 
existenţa uneia dintre următoarele împrejurări: ( … ) d.) constituirea tribunalului arbitral sau 
procedura arbitrală n-a fost conformă convenţiei părţilor ori, în lipsa unui acord al acestora, legii 
locului unde a avut loc arbitrajul”. 
 Convenţia părţilor, la care face trimitere textul de lege, este reprezentată în cauza de faţă de 
clauza compromisorie prevăzută în sub-clauza 20.6 din “Condiţiile Speciale ale Contractului”, 
denumită “Arbitraj”, potrivit căreia ( în traducerea din limba engleză depusă de reclamanta [...] ): 
 “Se şterge în totalitate sub-clauza 20.6 şi se înlocuieşte cu: 
 Cu excepţia cazului în care este rezolvată pe cale amiabilă, orice dispută legată de faptul că 
decizia CAD ( dacă există ) nu este finală şi irevocabilă, va fi soluţionată prin arbitraj. Arbitrul(ii) 
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va (vor) fi desemnat(i) de Camera de Comerţ a României. Dacă nu este altfel decis de ambele Părţi: 
a.) Contractele cu contractori străini: 
Toate disputele apărute în legătură cu prezentul Contract vor fi soluţionate în conformitate cu 

Regulile de Conciliere şi Arbitraj ale Camerei de Comerţ Internaţionale, de către unul sau mai 
mulţi arbitri numiţi în concordanţă cu regulile menţionate. 

b.) Contracte cu contractori locali: 
Orice dispută apărută între Angajator şi un Contractor local în legătură cu prezentul Contract 
va fi trimisă pentru adjudecare sau arbitraj în conformitate cu legile existente în ţara 
Angajatorului. ( … )”. 
Stabilirea modului de constituire a tribunalului arbitral presupune în speţă, determinarea 

voinţei reale a cocontractanţilor la momentul realizării acordului de voinţă, prin interpretarea 
contractului conform prevederilor art.977 Codul civil de la 1864, potrivit cărora “Interpretarea 
contractelor se face după intenţia comună a părţilor contractante, iar nu după sensul literal al 
termenilor”, respectiv prin stabilirea înţelesului exact al sub-clauzei 20.6 din “Condiţiile Speciale ale 
Contractului” (parte integrantă din contractul încheiat la data de 04.10.2004) în raport cu voinţa 
juridică internă, respectiv cu ceea ce se înţelege prin cauză a actului juridic. 
 Or, principala apărare a apelantei pârâte [...] în interpretarea clauzei contractuale menţionate 
se referă la stabilirea voinţei reale, interne a părţilor în redactarea acordului lor privitor la arbitraj, în 
raport cu împrejurarea că această sub-clauza 20.6 din “Condiţiile Speciale ale Contractului” 
reprezintă o modificare agreată de comun acord a clauzei privind arbitrajul din “Condiţiile generale 
de contract pentru construcţii de clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de beneficiar – FIDIC prima 
ediţie 1999 (vol.III, Tribunalul Galaţi). 
 Astfel, contractul de lucrări încheiat la data de 4 octombrie 2004 între reclamanta [...], în 
calitate de contractor prestator al lucrării şi pârâta [...] în calitate de angajator beneficiar, are la bază 
contractul internaţional tip FIDIC, prima ediţie 1999, ce conţine Condiţiile Generale şi care este 
parte din acordul părţilor producător de consecinţe juridice. 
 Potrivit acordului părţilor, aceste condiţii pot fi modificate sau completate în “Condiţii 
Particulare ale Contractului”, de asemenea, parte integrantă a acordului de voinţă al 
cocontractanţilor. 
 Prin Condiţiile Speciale ale Contractului, părţile au modificat clauza 20.6 din Condiţiile 
Generale FIDIC, clauză care avea următorul conţinut: 
 “Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută pentru 
care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie va fi soluţionată prin arbitraj 
internaţional. Dacă nu se stabileşte altfle de către ambele părţi: 

(a) Disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de 
Comerţ, 

(b) Disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui 
Regulament, şi 

(c) Arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-clauza 1.4”. 
Cea mai importantă modificare a clauzei 20.6 din Condiţiile Generale prin Condiţiile 

Speciale este reprezentată de modalitatea de numire a arbitrilor, în sub-clauza 20.6 din Condiţiile 
Speciale ale Contractului făcându-se menţiunea expresă, în conţinutul alineatului care cuprinde 
regula generală a rezolvării disputei prin arbitraj că “Arbitrul(ii) va( vor ) fi desemnat(i) de Camera 
de Comerţ a României”. 

Poziţionarea în text a acestei menţiuni exprese, în cadrul ideii de început a sub-clauzei de 
arbitraj, enumerarea ulterioară a modalităţilor de rezolvare specifice a disputelor după sintagma 
“Dacă nu este altfel decis de ambele părţi: …”, faptul că părţile au prevăzut că “Se şterge în 
totalitate sub-clauza 20.6 şi se înlocuieşte cu: …”, urmând a fi trasat principiul stabilit în 
soluţionarea litigiilor, la care se adaugă chiar faptul că cea mai importantă modificare este aceea 
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care se referă la constituirea tribunalului arbitral, sunt elemente care conduc la concluzia clară că 
voinţa reală a părţilor, cauza acestei sub-clauze din Condiţiile Speciale ale Contractului, a fost aceea 
ca arbitrii să fie desemnaţi de către Camera de Comerţ a României. 

Întrucât aceasta este una dintre cele mai importante modificări din cadrul sub-clauzei 20.6, 
faţă de cum aceasta era prevăzută în Condiţiile Generale, raţiunea logică a acestei schimbări nu 
poate fi decât aceea a voinţei ca disputele părţilor să fie date tribunalului arbitral desemnat de CCIR. 

Nu poate fi îmbrăţişată susţinerea intimatei reclamante, în sensul că o astfel de poziţionare în 
text a menţiunii privind modul de desemnare a arbitrilor constituie o eroare materială în organizarea 
clauzelor contractului, în sensul că, în realitate, teza întâi a clauzei 20.6 vizează de fapt ipoteza 
prevăzută de art.20.6 b.) – dispute cu contractori locali, fiind evident că, dacă părţile ar fi dorit ca 
numai în cazul disputelor provenind din contractele cu contractori locali, tribunalul arbitral să fie 
desemnat de CCIR, ar fi inserat această menţiune după precizările referitoare la contractorii străini. 

Se constată că în cuprinsul sub-clauzei 20.6 din Condiţiile Generale se face referire, în cadrul 
aceleiaşi reguli generale de soluţionare a disputelor prin arbitraj, la arbitrajul internaţional, iar în 
sub-clauza 20.6 din Condiţiile Speciale este înlăturată menţiunea “internaţional”, nu pentru că un 
eventual litigiu nu ar fi putut fi unul de arbitraj internaţional, ci pentru că s-a urmărit ca în toate 
situaţiile arbitrii să fie desemnaţi de către CCIR. 

Această interpretare rezultă şi din faptul că părţile au stabilit, prin Addendumul nr.1 încheiat 
la data de 19 iulie 2004, ca sub-clauza 20.2 să fie modificată şi soluţionarea diferendelor în etapa 
prealabilă arbitrajului să fie făcută de o Comisie de Adjudecare a Disputelor, care să fie numită tot 
de Camera de Comerţ a României. 

Trebuie avut în vedere, în procesul interpretării clauzei compromisorii din perspectiva 
voinţei reale a părţilor, şi întreg contextul social şi istoric al încheierii acordului dintre părţi, faptul 
că obiectul contractului a fost reprezentat de “Îndepărtarea epavei [...] din Canalul Sulina, eliberarea 
căii navigabile fluviale şi restaurarea protecţiei malului”, navă scufundată în anul 1991, care a blocat 
o mare parte din Canalul Sulina pentru o perioadă de 15 ani şi pentru a cărei ridicare şi îndepărtare 
au mai fost utilizate alte modalităţi ce au presupus mijloace financiare ale statului român, acordul 
încheiat în anul 2004 fiind urmarea unei finanţări rambursabile din fonduri europene. 

Este astfel rezonabil a prezuma că s-a urmărit ca toate disputele să fie soluţionate de un 
tribunal arbitral numit de CCIR. 

Nu trebuie omis nici faptul că la momentul încheierii contractului, prevederile art.3431 din 
Codul de procedură civilă de la 1865 (aplicabil clauzei compromisorii încheiate în anul 2004) 
prevedea ca o condiţie de valabilitate a clauzei, indicarea numelor arbitrilor sau modalitatea de 
numire a lor, stabilirea clauzei conform cărora “Arbitrul(ii) va (vor) fi desemnat(i) de Camera de 
Comerţ a României”, răspunzând în totalitate prevederilor procedurale menţionate. 

Se constată, de altfel, întemeiată susţinerea apelantei referitoare la faptul că, prin desemnarea 
unui arbitru, în persoana dr.[...], în urma solicitării făcute în acest sens de către Secretariatul Curţii 
de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ prin adresa din data de 23 
iunie 2006, [...] nu a acceptat ca tribunalul arbitral să fie constituit de CIC, chestiunea fiind ridicată 
imediat după comunicarea confirmării ca arbitru a Prof. Dr. [...], respectiv prin “Răspunsul la 
cererea de arbitrare” depus la 25 septembrie 2006. 

Excepţia de necompetenţă a Tribunalului Arbitral CIC a fost invocată din cuprinsul 
răspunsului menţionat şi susţinută şi pe parcursul derulării procedurii, neputând fi opusă apelantei 
[...] o eventuală lipsă de diligenţă în acest sens. 

Faţă de toate aceste argumente, considerăm că la constituirea tribunalului arbitral nu a fost 
respectată convenţia părţilor cuprinsă în sub-clauza 20.6 din Condiţiile Speciale ale Contractului, 
fiind incident în cauză motivul de refuz al recunoaşterii şi executării prevăzut de art.1129 lit.d.) Cod 
procedură civilă. 

2. Motivul de apel susţinut prin punctul II.3. – convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit 
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legii române – motiv prevăzut de art.1129 lit.b Cod procedură civilă este apreciat de instanţa de apel 
ca neîntemeiat, pentru următoarele argumente: 

Potrivit prevederilor art.1129 lit.b Cod procedură civilă, “Recunoaşterea sau executarea 
hotărârii arbitrale este respinsă de tribunal dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează 
existenţa uneia dintre următoarele împrejurări: ( … ) b.) convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit 
legii căreia părţile au supus-o sau, în lipsă de stabilire a acesteia, conform legii statului în care 
hotărârea arbitrală a fost pronunţată”. 

Susţinerea apelantei este întemeiată atât pe interpretarea susţinută de intimată şi pe concluzia 
acesteia că nu se poate reţine teza privind constituirea tribunalului arbitral de către CCIR, pentru că 
ar veni în conflict cu clauza referitoare la aplicarea regulilor ICC, dar şi pe faptul că litigiul derivând 
din contractul părţilor este un litigiu de contencios administrativ, care atrage competenţa exclusivă a 
instanţei de contencios administrativ. 

Prima ipoteză nu poate fi avută în vedere întrucât, astfel cum am dezvoltat pe larg în 
argumentarea temeiniciei motivului anterior, clauza compromisorie cuprinsă în sub-clauza 20.6 din 
Condiţiile Speciale ale Contractului este clară în ceea ce priveşte modalitatea de constituire a 
tribunalului arbitral, iar stabilirea unei proceduri specifice Camerei de Comerţ Internaţionale, într-o 
situaţie particulară, accea a disputelor cu contractorii străini, nu este în contradicţie cu stabilirea 
desemnării arbitrilor de către Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

De altfel, în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României (decizia nr.318 din 
11 februarei 2016 pronunţată de Secţia I civilă) s-a statuat într-o speţă recentă că acea clauză 
compromisorie care are un caracter evident deficitar nu este nulă, ea urmând a fi interpretată 
conform regulilor generale de interpretare a contractelor. 

Nici cea de-a doua susţinere nu poate fi valorificată, fiind corectă aprecierea instanţei de fond 
referitoare la faptul că Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, invocată de apelanta 
pârâtă, a intrat în vigoare ulterior realizării acordului de voinţă din cauza de faţă şi nu poate produce 
efecte retroactive. 

Astfel, clauza compromisorie a fost încheiată cu respectarea normelor legale în vigoare la 
data semnării contractului, motivul prevăzut de art.1129 lit.b Cod procedură civilă nefiind incident. 

3. Motivul de apel susţinut la punctul II.4. – hotărârea arbitrală este ineficace deoarece 
conţine dispoziţii contrare ordinii publice de drept internaţional privat român – art.1125 Cod 
procedură civilă nu este întemeiat. 

Potrivit prevederilor art.1125 Cod procedură civilă, “Orice hotărâre arbitrală dintre cele 
prevăzute la art.1124 este recunoscută şi poate fi executată în România dacă diferendul formând 
obiectul acesteia poate fi soluţionat pe cale arbitrală în România şi dacă hotărârea nu conţine 
dispoziţii contrare ordinii publice de drept internaţional privat român. 

Susţine apelanta, din acest punct de vedere, că prin hotărârea arbitrală de faţă au fost 
încălcate norme imperative care fac parte din ordinea publică de drept internaţional privat român, 
respectiv normele care reglementează forţa obligatorie a contractului ( în raport cu suma pretenţiilor 
solicitate ) şi cele care reglementează instituţia prescripţiei extinctive. 

Astfel cum rezultă din dispoziţiile art.1133 Cod procedură civilă şi cum  s-a statuat constant 
în literatura juridică de specialitate şi în jurisprudenţă, judecătorul naţional învestit cu o cerere de 
recunoaştere şi executare a unei hotărâri arbitrale străine trebuie să se limiteze la un control de 
regularitate a sentinţei arbitrale, el nu poate rejudeca fondul şi nu poate face niciun fel de analiză a 
raportului juridic dintre părţi. 

Poate însă verifica dacă hotărârea arbitrală respectă sau nu ordinea publică de drept 
internaţional privat român, respectiv toate principiile fundamentale de drept ale statului român, 
aplicabile în raporturile juridice cu elemente de extraneitate. 

S-ar pune astfel problema în situaţia în care tribunalul arbitral internaţional ar fi aplicat o 
lege străină ale cărei prevederi ar fi ireconciliabile cu dreptul român intern, ceea ce nu este cazul în 
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situaţia de faţă, sentinţa arbitrală fiind pronunţată în baza legii române. 
Astfel, apreciem că atât principiul forţei obligatorii a contractului, reglementat de prevederile 

art.969 Cod civil de la 1864, cât şi instituţia prescripţiei extinctivă a dreptului material la acţiune 
reglementată de Decretul nr.167/1958, analizate de către instanţa de exequator, ar conduce la o 
reexaminare a hotărârii arbitrale, ceea ce nu este admisibil, instanţa învestită cu prezenta cerere 
nefiind o instanţă de control judiciar în raport cu tribunalul arbitral. 

În consecinţă, dezlegarea dată de judecătorul fondului cu privire la inaplicabilitatea 
prevederilor art. 1125 Cod procedură civilă este corectă. 

 
Faţă de toate considerentele de fapt şi de drept expuse, apreciind că este întemeiat motivul de 

apel care vizează greşita apreciere de către instanţa de fond a incidenţei motivului de refuz al 
recunoaşterii şi executării hotărârii arbitrale străine prevăzut de art.V par.1 lit.d.) din Convenţia de la 
New York 1958 şi de art.1129 alin.(1) lit.d.) Cod procedură civilă, în temeiul prevederilor art.480 
alin.(2) Cod procedură civilă, Curtea de apel va admite apelul şi va schimba în parte sentinţa civilă 
apelată, în sensul că va respinge cererea reclamantului [...] privind recunoaşterea şi încuviinţarea 
executării silite pe teritoriul României a Hotărârii Arbitrale din data de 11.06.2012 pronunţată de 
Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ în Dosar nr. 
14431/AVH/FM/GZ. 

Vor fi menţinute dispoziţiile referitoare la excepţiile procesuale invocate. 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
8. Pronunțare hotărâre care să țină loc de act de vânzare-cumpărare.  

 
În conformitate cu dispoziţiile art.304 pct.8 Cod procedură civilă, instanţa de apel a interpretat 

greşit actul juridic dedus judecăţii, deoarece construcţiile C2 şi C3 fac parte din anexele la contractul de 
leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare. 

În ceea ce priveşte neincluderea demisolului şi a etajului 10 al construcţiei Hotel, critica formulată 
de reclamantă este întemeiată în parte. 

Astfel, în baza probelor administrate rezultă că demisolul construcţiei a existat de la construirea sa, 
situaţie necontestată. 

În schimb, etajul 10 al clădirii nu exista la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
conform înscrisurilor existente la dosar. 

Acesta nu a fost menţionat în contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare 
nr.57/03.05.2000, în procesul verbal de predare-primire sau actele adiţionale. 

Susţinerea reclamantei că a fost identificat de expertul imobiliar cu ocazia efectuării raportului de 
expertiză, nu poate duce la concluzia transmiterii proprietăţii către aceasta. 
 

Art.304 pct.8 Cod procedură civilă 
 

 Prin cererea înregistrată sub nr. …/212/12.06.2012 pe rolul Judecătoriei Constanţa, 
reclamanta S.C. [...] [...] S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., să se constate 
intervenită vânzarea - cumpărarea între pârâtă, în calitate de vânzătoare şi reclamantă, în calitate de 
cumpărătoare şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare - cumpărare, pentru 
următoarele imobile situate în complexul Hotel „[...]”- staţiunea [...]: teren având suprafaţă de 
363,89 m.p., imobil - construcţie Hotel „[...]” demisol şi 10 etaje, construcţie punct termic, 
construcţie restaurant (grădiniţă), piscină şi amenajare parcare. Totodată a solicitat obligarea pârâtei 
la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii s-a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. [...] din 
20.12.2004 şi autentificat sub nr. … din 20.12.2004 la BNP [...] şi [...], S.C. [...] S.A., în calitate de 
vânzător a înstrăinat către cumpărătoarea S.C. [...]-[...] S.R.L. imobilul compus din construcţie - 
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Hotel „[...]” şi teren în suprafaţă totală de 3.904,37 m.p. compus din: 1.857,85 mp deţinut de 
vânzătoare în baza Certificatului seria …/ 10.07.2001, aferent construcţiei Hotel „[...]”, 121,30 mp 
deţinut de vânzătoare în baza Certificatului seria …/ 10.07.2001, aferent punctului termic, 438,50 
mp deţinut de vânzătoare în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. l 
177/11.12.2003 la BNP [...], aferent construcţie grădiniţă (restaurant), 1.608,02 mp deţinut de 
vânzătoare în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …/15.12.2003 la BNP 
[...], aferent construcţie piscină. În acest contract, susţine reclamanta, în art. 9  alin 2 se prevede că 
„anexele fac parte integrantă din prezentul contract", la anexa 1 fiind contractul de leasing imobiliar 
cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 57/2001, iar la anexa 2 actele adiţionale la acest contract cu nr. 
313/2002; 183/2004 şi 188/2004.  

Se mai arată că, de la momentul încheierii contractului de leasing imobiliar, reclamanta a 
avut în posesie şi folosinţă întreg complexul Hotel „[...]”, cuprinzând toate bunurile din petitul 
acţiunii, iar la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, voinţa reală a părţilor a fost 
să vândă, respectiv să cumpere, întreg complexul Hotel „[...]”compus din: imobil construcţie hotel 
„[...]” tip D+P+10 E, format din CI- hotel,   C2- recepţie hotel şi C3- bar, construcţie punct termic, 
construcţie restaurant (grădiniţă), piscină şi amenajare parcare. De asemenea, susţine reclamanta că 
preţul pentru toate aceste bunuri care au făcut obiectul vânzării-cumpărării a fost achitat anterior 
semnării contractului aşa cum rezultă din art. 2 şi 3 al contractului de vânzare cumpărare iar 
contractul a fost redactat în mod defectuos cuprinzând inexactităţi şi omisiuni în sensul că suprafaţa 
totală de teren consemnată în act este de 3.904,37 m.p. deşi suma  rezultată a  suprafeţelor care o 
compun ar fi de 4025,67m.p., obiectul vânzării nu include şi imobile care au făcut obiectul 
contractului de leasing imobiliar şi a actelor adiţionale la acesta deşi potrivit art. 9 din contract, 
acestea făceau parte integrantă din acesta. În plus, reclamanta a subliniat existenţa unor 
neconcordanţe între menţiunile existente în Cartea funciară nr…. (CF vechi …), cu nr. cadastral … 
unde figurează numai construcţia hotel tip P+9E, iar imobilul este în realitate D+P+10 fiind format 
din CI- hotel, C2- recepţie hotel şi C3- bar. Mai arată reclamanta că în Cartea funciară nr…. (CF 
vechi …), cu nr. cadastral ... este menţionată şi construcţia punct termic dar a fost omisă din 
contractul de vânzare cumpărare iar în Cartea funciară nr…. (CF vechi …) cu nr. cadastral … este 
menţionată construcţia grădiniţă restaurant, cu suprafaţa construită desfăşurată de 141 mp edificată 
în anul 1975, omisă din contractul de vânzare cumpărare. În Cartea funciară nr…. (CF vechi …), cu 
nr. cadastral .. nu este menţionată construcţia piscină fiind înscris numai dreptul de proprietate 
asupra terenului în suprafaţă de 1.608,02 mp. suprafaţa de 242,59 mp. În acelaşi sens, terenul cu 
destinaţia de parcare, deşi este menţionat în contractul de leasing imobiliar şi actele adiţionale 
acestuia, nu se regăseşte nici în contractul de vânzare cumpărare şi nu are nici carte funciară 
întocmită. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1073 C.civ., precum şi pe dispoziţiile 
art.1294-1369 C.civ. 
 În susţinerea cererii, reclamanta a depus, în copie, contractul de vânzare-cumpărare nr. [...] 
din 20.12.2004 încheiat între S.C. [...] S.A. şi S.C.  [...] -[...] S.R.L., anexele 1 şi 2 la contractul de 
vânzare-cumpărare nr. [...] din 20.12.2004, respectiv contractul de leasing imobiliar cu nr. 57/2001, 
actele adiţionale la acesta nr. 313/2002; 183/2004 şi 188/2004 încheiate între pârâtă şi subscrisa, 
extrase ale cărţilor funciare, listele de inventariere a mijloacelor fixe aferente imobilelor sus arătate 
şi predate de către pârâtă. 
 Prin întâmpinarea depusă la data de 29.11.2012, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii 
cererii, având în vedere motivele invocate, iar completarea obiectului contractului de vânzare-
cumpărare nu ar putea fi îndeplinită pe calea unei atare acţiuni. Pe fondul cererii, pârâta a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondată întrucât suprafeţele au fost trecute în mod corect în contractul de 
vânzare-cumpărare conform actelor de proprietate nefiind imputabilă pârâtei modalitatea în care au 
fost avizate lucrările cadastrale şi modalitatea în care au fost efectuate menţiunile în cartea funciară. 
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 Asupra excepţiei inadmisibilităţii formulării acţiunii instanţa de fond s-a pronunţat la 
termenul de judecată din data de 29.11.2012 în sensul respingerii. 
 
 Prin sentinţa civilă nr. 13411/12.11.2013, Judecătoria Constanța a admis excepția lipsei 
calității procesuale pasive a pârâtei invocată de aceasta la termenul de judecată din data de 
29.10.2013, respingând cererea ca atare. 
 Apelul formulat de reclamantă a fost admis prin decizia civilă nr. 158/03.06.2014 a 
Tribunalului Constanța –Secția a II-a Civilă în sensul anulării sentinței apelate și trimiterii cauzei 
spre rejudecare instanței inițiat învestite, reținând că reclamanta a formulat cererea de chemare în 
judecată în temeiul contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, a actelor 
adiționale aferente și a contractului de vânzare-cumpărare, care, în opinia reclamantei, a fost 
redactat defectuos, fără a exprima voința reală a părților astfel că având calitate de parte 
contractantă, are şi calitate procesuală pasivă, fără a prezenta relevanță din această perspectivă 
existența sau inexistența bunurilor în patrimoniul pârâtei. 
 Pe rolul Judecătoriei Constanța, cauza a fost înregistrată sub nr. …/212/2012*. 
 În rejudecare s-a administrat proba cu înscrisuri și proba cu expertiză tehnică imobiliară. 
 

Prin sentinţa civilă nr. 2351/03.03.2015, pronunţată de Judecătoria Constanţa, s-a respins 
acţiunea reclamantei ca nefondată. 

În considerentele hotărârii s-a arătat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru pronunțarea unei 
hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, pârâta transmițând reclamantei integral dreptul 
de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care ea însăși justifica calitatea de proprietar conform 
titlurilor depuse la dosarul cauzei: certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
seria …/10.07.2001 emis de Ministerul Turismului (pentru suprafața de teren de 121,30 m.p.),  
certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de 
Ministerul Turismului (pentru suprafața de teren de 1857,85 m.p.), contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...] (pentru suprafața de 1608,02 m.p. aferentă activului 
”piscină [...]”) și contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...] 
(suprafața de 438,50 m.p. aferentă activului ”grădiniță [...]”).  
 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat apel reclamanta, solicitând schimbarea în totalitate a 
sentinţei atacate iar pe fond admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. 
 În motivarea apelului s-a arătat că prin probatoriul administrat (contractele de vânzare-
cumpărare, anexele acestuia, contractele de leasing imobiliar, expertiza tehnică) a făcut dovada că 
pârâta şi-a asumat obligaţia de a înstrăina imobilele ce fac obiectul acţiunii şi a căror posesie o are 
din momentul încheierii contractelor de leasing astfel că asumându-şi această obligaţie s-a făcut şi 
dovada că aceste bunuri se aflau în patrimoniul pârâtei. Însă, între contractul de vânzare-cumpărare 
nr. …/2004 şi contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. …/2001 există 
diferenţe, fiind omise în actul de vânzare-cumpărare bunurile ce fac obiectul prezentei cauze. 
Susţine apelanta că reaua-credinţă a pârâtei este evidentă şi demonstrată prin înscrisurile existente la 
dosar, prin poziţia sa anterior promovării cauzei când a refuzat să dea curs notificării prin care 
solicita îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare. 
 În drept s-au invocat dispoziţiile art. 282 şi urm. C.pr.civilă, art. 1073 Cod civil preluat de 
art. 1516 NCC, art. 1294-1369 Cod civil, art. 1650-1745 NCC. 
 Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat la termenele de 
judecată. 
 Prin precizările depuse la dosar la data de 13.01.2016, apelanta a arătat că a solicitat prin 
acţiunea formulată pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare 
pentru următoarele imobile: 
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- Teren în suprafaţă de 121.3 mp reprezentând diferenţa dintre suprafaţa totală menţionată în 
contract şi suprafaţa rezultată din adiţionarea suprafeţelor enumerate în acesta, 

- Demisolul şi etajul 1 al imobilului Hotel „[...]” întrucât în contract şi în CF … s-a menţionat 
greşit P+9 deşi reala este D+P+10 etaje (etajul 10 retras), 

- Construcţia „Punctul termic” înscrisă corect în CF …, dar neprecizată în contract, 
- Construcţia „Restaurant (grădiniţă)” înscrisă corect în CF …, dar neprecizată în contact, 
- Construcţia „Piscină”, fiind înscris în CF …, doar terenul aferent acesteia fără construcţie 

care a fost omisă şi din contact, 
- Construcţia „Amenajare parcare acoperită” care apare în procesul verbal de predare-primire 

încheiat între părţi dar a fost omisă din contract şi nici nu a fost intabulată. 
 La data de 26.01.2016, apelanta a depus alte precizări prin care a reiterat precizările 
anterioare cu completarea imobilelor „C2 recepţie” şi „C23 Bar de zi”. 
 

Prin decizia civilă nr. 350/10.03.2016, Tribunalul Constanţa a admis apelul formulat de 
apelanta S.C.  [...]  [...] S.A. în contradictoriu cu intimata S.C. [...] S.A., împotriva sentinţei civile nr. 
2351/03.03.2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. …/212/2012* şi a modificat – 
în parte – sentinţa apelată astfel: 
 A admis în parte acţiunea formulată de reclamanta S.C.  [...] [...] S.A. în contradictoriu cu 
pârâta S.C. [...] S.A. 

A constatat că au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. … din 20.12.2004 
încheiat între S.C. [...] S.A. şi S.C. [...] - [...] S.A autentificat sub nr. …/20.12.2004 la B.N.P. [...] şi 
[...] şi următoarele imobile:  

- Teren în suprafaţă de 121,3 mp aferent construcţiei punctului termic, 
- Construcţie-activ „Punct termic”, 
- Construcţie-activ Grădiniţă (Restaurant) „[...]”, 
- Construcţie-activ „Piscină „[...]”, 
- Construcţie-activ „Amenajare parcare acoperită”. 

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. 
A obligat intimata la plata către apelanta a cheltuielilor de judecată în sumă de 17919,5 lei 

reprezentând taxa judiciară în fond şi apel, precum şi onorariu expertiză. 
 Prin contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 57/03.05.2000 s-a 
transmis de către locatorul-proprietar S.C. [...] S.A. către utilizatorul S.C. [...]-[...] S.R.L. dreptul de 
folosință asupra activului Hotel „[...]” pentru o durată de 7 ani cu menţiunea că pentru terenul 
suprafaţă construită de 2838 mp pentru care nu s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de 
proprietate se transmite doar folosinţa. Anexa 1 a acestui contract a reprezentat-o procesul-verbal de 
predare primire în care se menționează că activul Hotel „[...]”este compus din: Hotel „[...]” cu o 
capacitate de 678 locuri în 339 camere, piscină, grădiniță „[...]”și amenajare parcare. 

La data de 23.01.2002 s-a încheiat între aceleaşi părţi actul adițional la contractul de leasing 
imobiliar nr. 57/2000, înregistrat de pârâtă sub nr. 313/23.01.2002, prin care a fost transmis către 
reclamantă dreptul de folosinţă şi posesie a imobilului-teren în suprafață totală de 1979,15 mp din 
care teren în suprafaţă de 1857,85 m.p. aferentă activului ”Hotel [...]” și teren de 121,30 m.p. aferent 
activului „Punct termic și Platformă Complex hotel „[...]”, imobile deținute de pârâtă conform 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de 
Ministerul Turismului (pentru suprafața de teren de 121,30 m.p.) și certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de Ministerul Turismului 
(pentru suprafața de teren de 1857,85 m.p.) 

Ulterior, la data de 04.02.2004 se încheie actul adițional la contractul de leasing imobiliar nr. 
57/2000 înregistrat de pârâtă sub nr. …/04.02.2004, prin care a fost transmisă către reclamantă 
folosința imobilului-teren în suprafață de 438,50 m.p. aferent activului „Grădiniță [...]” cu destinaţia 
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„Restaurant” situat în zona de circulație cuprinsă între b-dul [...] și promenadă, între Hotel „[...]”și 
… din zona … – subzona … din Stațiunea [...], deținut de pârâtă conform contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...], încheiat cu Municipiul Constanța, în 
calitate de vânzător; 

Prin actul adițional la contractul de leasing imobiliar nr. 57/2000 înregistrat de pârâtă sub nr. 
…/04.02.2004, a fost transmisă către reclamantă folosința imobilului-teren în suprafață de 1608,02 
m.p. aferentă activului „Piscină [...]” din care 1053,12 m.p. reprezintă suprafața aferentă activității, 
spațiu verde și teren sub construcții și 554,88 m.p,. suprafață reprezentând spațiu verde, deținut de 
pârâtă conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/15.12.2003 de B.N.P. 
[...], încheiat cu Municipiul Constanța, în calitate de vânzător. 
 Instanţa a reţinut că la data de 20.12.2004 s-a încheiat între părți contractul de vânzare-
cumpărare nr. [...] autentificat sub nr. … din 20.12.2004 la BNP [...] şi [...], prin care S.C. [...] S.A., 
în calitate de vânzător a transmis către cumpărătoarea S.C.  [...] -[...] S.R.L. dreptul de proprietate  
asupra următoarelor imobile: 

- Imobilul - construcţie Hotel „[...]”situat în Staţiunea [...], 
- Imobil-teren în suprafaţă totală de 3.904,37 m.p. compus din: 1.857,85 mp deţinut de 

vânzător în baza certificatului seria …/ 10.07.2001, aferent construcţiei Hotel „[...]”, 121,30 
mp deţinut de vânzătoare în baza certificatului seria …/10.07.2001, aferent punctului termic, 
438,50 mp deţinut de vânzătoare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr. l …/11.12.2003 la BNP [...], aferent construcţie grădiniţă (restaurant), 1.608,02 mp 
deţinut de vânzătoare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
…/15.12.2003 la BNP [...], aferent construcţie piscină. 

 În art. 1.1 şi 1.2 din contract se prevede că predarea-primirea imobilului construcţie, a 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotarea Hotelului „[...]” s-a făcut în baza procesului-
verbal şi a listelor de inventar cu ocazia semnării contractului de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare nr. …/2000 iar predarea imobilului-teren cu ocazia semnării actelor 
adiţionale nr. …/2002, …/2004 şi …/2004. 
 Din Încheierea nr. …/15.08.2005 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanţa rezultă că s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea S.C. [...]  [...] S.R.L. asupra 
imobilului-teren în suprafaţă de 1857,85 mp, construcţie Hotel „[...]” P+9E, teren în suprafaţă de 
121,30 mp şi construcţie-punct termic, teren în suprafaţă de 438,50 mp şi grădinița, teren în 
suprafaţă de 1608,02 mp şi piscina. Această încheiere a fost rectificată prin Încheierea nr. 
15157/16.08.2005 (cu privire la nr. încheierii şi al dosarului ca fiind 15157 iar nu 9079) şi prin 
Încheierea nr.  9496/10.02.2012 (sub aspectul numărul actelor adiţionale). 
 La data de 07.07.2005 se întocmeşte documentaţia cadastrală pentru aceste imobile, 
respectiv Hotel „[...]”cu terenul aferent de 1858 mp (1857,85 din acte), Grădiniţa în suprafaţă 
construită la sol de 141,16 mp şi cu terenul aferent de 440 mp (438,5 mp din acte), Punctul termic 
în suprafaţă de 87,67 mp şi terenul aferent de 120 mp (din acte 121,3 mp), Piscina în suprafaţă de 
233,42 mp şi terenul aferent de 1609 mp (1608.02 mp din acte). 
 Din Încheierea nr. …/05.08.2011 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanţa rezultă că a fost radiată construcţia C1 sub B2 din cartea funciară … constând în 
construcţia piscină. 
 Din extrasul de carte funciară din data de 19.02.2013 comunicat primei instanţei de către 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa a rezultat că la acea dată reclamanta era 
înregistrată în cartea funciară cu următoarele bunuri:  construcţie tip P+9E şi terenul aferent de 
1857,85 mp, grădiniţă Restaurant în suprafaţă desfăşurată de 141 mp construită în 1975 şi terenul 
aferent de 438,5 mp, construcţie punct termic aferent Complexului „[...]” şi terenul aferent de 
121,30 mp, teren în suprafaţă de 1608,02 mp aferent unei construcţii radiate (piscina). 
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 Prin raportul de expertiză imobiliară efectuat în cadrul rejudecării, s-au constatat 
următoarele: erorile şi omisiunile ce au generat prezentul litigiu s-au datorat întocmirii incomplete a 
documentaţiei cadastrale de către [...] S.A la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare în 
sensul că nu a fost inventariată piscina, terenul aferent acesteia, punctul termic care deservește 
numai hotelul „[...]”, parcarea acoperită a acestuia, grădiniţa (restaurant) şi terenul aferent şi a 
calculat COT numai pentru regim de înălţime de D+P+9E considerând eronat că nu există etajul 10; 
Hotelul „[...]” înscris în CF 225973 cu regim înălţime P+9 E, real are D+P+10 etaje (etaj 10 retras); 
Punctul termic a fost înscris în CF …, dar nu s-a precizat construcţia în CVC; Grădinița Restaurant 
înscrisă în CF …, dar nu s-a precizat construcţia în CVC, deşi este precizată în PV de predare-
primire încheiat între părţi; în CF … este intabulat numai terenul aferent Piscinei fără a fi 
menţionată şi construcția, aceasta fiind omisă şi din CVC cu toate că era precizată în PV de predare-
primire însă în prezent cele două construcţii (piscina adulţi de 201,19 mp şi piscina copii de 32,23 
mp) au fost demolate conform Autorizaţiei de Desființare nr. 49/16.03.2009 şi în locul lor s-a 
construit o piscină nouă conform Autorizaţiei de construire nr. 60/07.01.2010; suprafaţa de teren 
aferentă construcţiei amenajare parcare şi construcţia amenajare parcare nu sunt precizate în CVC 
deşi construcţia amenajare parcare apare în PV de predare-primire încheiat între părţi. 

Instanţa a stabilit că, faţă de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 
[...]/20.12.2004, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile vechiului Cod civil având în vedere că noul Cod 
civil a intrat în vigoare la data de 01.10.2011 astfel că se aplică numai actelor şi faptelor încheiate, 
produse ori săvârşite după această dată, conform art. 6 alin. 5 Cod civil (nou).   

Astfel, potrivit art. 969 Cod civil, „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile 
contractante” iar potrivit art. 1073 Cod civil, „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea 
exacta a obligaţiei, si in caz contrar are dreptul la dezdăunare”. De asemenea, art. 1077 Cod civil 
prevede că „Nefiind îndeplinită obligaţia de a face, creditorul poate asemenea sa fie autorizat de a o 
aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului”. 

Art. 1294 Cod civil prevede că „Vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă 
între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui” 
iar art. 1295 alin. 1 că „Vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la 
cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra 
preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. 

Potrivit art. 1314 Cod civil „Predarea este strămutarea lucrului vândut în puterea şi 
posesiunea cumpărătorului” iar potrivit art. 1315, „Obligaţia de a preda imobilele se îndeplineşte 
din partea vânzătorului prin remiterea cheilor, dacă e vorba de o clădire, sau prin remiterea titlului 
de proprietate”. 

În al doilea rând, trebuie menţionat că deşi reclamanta nu a indicat ca temei de drept, 
vânzarea bunurilor ce fac obiectul prezentei cauzei s-a realizat în temeiul O.U.G. nr. 88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale modificată prin Legea nr. 99/1999 după cum rezultă 
din contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. …/03.05.2000.   

Astfel, potrivit art. 2 lit. b din O.U.G. nr. 88/1997, „Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică (…) vânzării de active ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale la care 
statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, inclusiv ale 
companiilor naţionale şi ale societăţilor naţionale ori ale celorlalte societăţi comerciale rezultate 
din reorganizarea unei regii autonome de interes naţional sau local”. 

De asemenea, în art. 3 lit. d se prevede că „active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri 
din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate să 
funcţioneze independent, distinct de restul activităţii societăţii sau regiei, cum ar fi unităţi şi 
subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii 
comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de 
acelaşi gen, inclusiv terenul aferent acestora”. 
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 Potrivit art. 24 alin. 1 din O.U.G. nr. 88/1997, „Societăţile comerciale la care statul sau o 
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde sau încheia contracte de 
leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunării generale a 
acţionarilor sau a consiliului de administraţie, după caz, în condiţiile stabilite prin normele 
metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă” iar potrivit alin. 5 „Prevederile 
prezentului articol se aplică şi în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la 
care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, dacă în 
contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel”. 

Mai trebuie precizat că dispoziţiile procedurale aplicabile sunt cele ale Codului de procedură 
civilă din 1865 faţă de data formulării acţiunii (12.06.2012), anterior intrării în vigoare a noului Cod 
de procedură civilă aplicabil, potrivit art. 3 din Legea nr. 76/2012 numai proceselor începute după 
data de 15.02.2013. 

Instanţa a reţinut că prima problemă care trebuie lămurită o constituie stabilirea concretă a 
obiectului acţiunii având în vedere că în apel apelanta a depus mai multe precizări ale acţiunii, 
precizări prin care fie a menţionat expres ce imobile vizează fie a adăugat unele construcţii pe care 
iniţial nu le indicase în cererea principală.  

Astfel, în cererea depusă la data de 12.06.2012 şi care a reprezentat actul de sesizare a 
instanţei şi în raport de care pârâta şi-a formulat apărările iar instanța s-a pronunţat prin sentinţa 
civilă nr. 13411/12.11.2013 şi nr. 2351/03.03.2015, s-a menţionat că se solicită constatarea vânzării-
cumpărării asupra terenului suprafaţă de 363,89 m.p., imobil - construcţie Hotel „[...]” demisol şi 10 
etaje, construcţie punct termic, construcţie restaurant (grădiniţă), piscină şi amenajare parcare. 
Ulterior, în precizările la cererea de apel din 26.01.2016 a menţionat că imobilele vizate sunt teren în 
suprafaţă de 121,3 m.p., demisol şi etajul 10 al imobilului Hotel „[...]”, C2 Recepţie şi C 3 Bar de zi, 
construcţie „Punct termic”, construcţie „Restaurant (grădiniţă), construcţie „Piscină” şi construcţie 
„Amenajare parcare”.  

Întrucât imobilele „C2 Recepţie şi C 3 Bar de zi” nu au fost menţionate în cererea principală, 
în apel nu se pot aduce completări acţiunii iniţiale şi nu se pot invoca alte motive sau mijloace de 
apărare, potrivit art. 292 C.pr.civilă din 1865 şi, în consecinţă, asupra acestor imobile instanţa de 
apel nu se va pronunţa. 

O altă problemă o reprezintă faptul că interesul reclamantei în acţiunea de faţă îl reprezintă 
îndreptarea unor erori materiale şi omisiuni strecurate în actul de vânzare-cumpărare, neregularităţi 
pe care pârâta nu a acceptat să le efectueze în mod amiabil prin prezentarea la notar aşa cum i s-a 
solicitat prin adresa nr. 263/21.12.2011 şi notificarea nr. 38/13.03.2012.  

Aşa cum în mod corect a arătat şi prima instanţă, pentru admisibilitatea acţiunii având ca 
obiect pronunţarea unei hotărâri care sa ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, trebuie să fie 
îndeplinite următoarele condiţii: să existe un antecontract valabil încheiat, refuzul unei părţi de a 
încheia contractul in forma autentică, partea reclamantă să îşi fi îndeplinit obligaţiile asumate prin 
antecontract, promitentul vânzător să fie proprietarul bunului pentru a putea opera transferul 
dreptului de proprietate, bunul să se afle încă în patrimoniul promitentului vânzător.  

Însă, în analiza îndeplinirii acestor condiţii, instanţa de fond a avut în vedere doar titlurile 
depuse la dosarul cauzei: certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria 
…/10.07.2001 emis de Ministerul Turismului (pentru suprafața de teren de 121,30 m.p.),  certificatul 
de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de Ministerul 
Turismului (pentru suprafața de teren de 1857,85 m.p.), contractul de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...] (pentru suprafața de 1608,02 m.p. aferentă activului ”piscină 
[...]”) și contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...] (suprafața 
de 438,50 m.p. aferentă activului ”grădiniță [...]”). Astfel, instanţa nu a avut în vedere specificul  



72 
 

procedurii de privatizare a societăţilor comerciale şi de reorganizare a unităţilor economice de stat în 
regii autonome şi societăţi comerciale. 

În acest sens, are relevanţă în cauză faptul că anterior încheierii contractului de vânzare-
cumpărare nr. [...]/20.12.2004, între părţi s-a încheiat contractul de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare nr. …/03.05.2000 în baza căruia s-a transmis pârâtei folosinţa activelor ce au 
reprezentat mijloacele fixe aflate în proprietatea societăţii comerciale privatizate, respectiv S.C. [...] 
S.A. Astfel, în lista de inventariere a mijloacelor fixe aflate la dosarul iniţial se menţionează clădirea 
hotelului „[...]”, parcarea, grădiniţa şi piscina. De asemenea, în procesul verbal de predare-primire  
ce a reprezentat anexa 1 se menționează că activul Hotel „[...]” este compus din: Hotel „[...]” cu o 
capacitate de 678 locuri în 339 camere, piscină, grădiniță „[...]” și amenajare parcare. 

Faptul că pârâta nu a depus la dosar actele de proprietate asupra construcţiilor menţionate în 
actele încheiate între părţi (contractul de leasing nr. …/2000, procesul verbal de predare-primire, 
contractul de vânzare-cumpărare nr. [...]/2004) nu înseamnă că pârâta nu era proprietarul acestor 
bunuri şi că nu putea transmite aceste bunuri către reclamantă. De altfel, nici pentru construcţia hotel 
nu s-a depus actul de proprietate, dar dreptul de proprietate asupra acestuia s-a transmis. 

Dovada dreptului de proprietate a rezultat din faptul că în cadrul  procesului de privatizare a 
societăţilor comerciale nu se poate realiza decât vânzarea activelor din patrimoniul societăţilor 
comerciale aşa cum se menţionează în art. 2 lit. b şi art. 3 lit. d din O.U.G. nr. 88/1997 iar dovada 
proprietăţii asupra acestora se realizează prin înscrierea lor ca mijloace fixe în evidenţele societăţii. 

Mai mult, în cartea funciară reclamanta a fost înscrisă cu dreptul de proprietate asupra 
construcţiei tip P+9E şi terenul aferent de 1857,85 mp, grădiniţă Restaurant în suprafaţă desfăşurată 
de 141 mp construită în 1975 şi terenul aferent de 438,5 mp, construcţie punct termic aferent 
Complexului „[...]” şi terenul aferent de 121,30 mp, teren în suprafaţă de 1608,02 mp aferent unei 
construcţii radiate (piscina) iar această înscriere nu a fost contestată de pârâtă astfel că potrivit art. 
27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 (în forma în vigoare la data efectuării înscrierii), înscrierile în cartea 
funciară devin opozabile faţă de terţi de la data înregistrării cererii.  

Având în vedere că în contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 
57/03.05.2000, în procesul verbal de predare-primire şi actele adiţionale la acesta se menţionează 
transmiterea şi a construcţiilor constând în construcţie „Punct termic”, construcţie „Restaurant 
(grădiniţă), construcţie „Piscină” şi construcţie „Amenajare parcare”, instanţa consideră că acestea 
au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr. [...]/20.12.2004 şi că au fost transmise din 
proprietatea vânzătorului în proprietatea cumpărătorului, preţul fiind achitat integral. Referitor la 
construcția „Piscină” trebuie precizat că aceasta a făcut obiectul vânzării-cumpărării dar ulterior ea a 
fost demolată şi construită o altă piscină dar instanţa va avea în vedere doar cea care a făcut obiectul 
vânzării-cumpărării în 2004 şi nu construcţia nouă din 2010. 

În ce priveşte demisolul şi etajul 10 al imobilului Hotel „[...]”, instanţa constată că acestea nu 
au fost menţionate în contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. 
57/03.05.2000, în procesul verbal de predare-primire şi actele adiţionale la acesta şi chiar dacă ele 
au fost identificate prin raportul de expertiză tehnică, instanţa nu poate considera că s-a transmis şi 
proprietatea asupra acestora atâta timp cât nu sunt evidenţiate în mod clar în aceste acte. 

Referitor la suprafaţa de teren de 121,30 mp, este evident că aceasta fost transmisă în 
proprietate şi că s-a făcut dovada existenţei în patrimoniul vânzătoarei prin certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de Ministerul Turismului atâta 
timp cât suprafeţele enumerate (de 1857,85 mp, 121,30 mp, 438,5 mp, 1608,02 mp) însumate dau 
4025,67 mp, iar nu 3904,37, cât s-a menţionat în contractul de vânzare-cumpărare nr. 
[...]/20.12.2004 ca fiind suprafaţa totală vândută. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a admis apelul şi a modificat în parte sentinţa apelată 
potrivit art. 296 C.pr.civilă din 1865 în sensul admiterii în parte a acţiunii şi  constatării transmiterii 
dreptului de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. [...]/20.12.2004 şi asupra 
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imobilelor constând în suprafaţa de teren de 121,30 mp (aferent de altfel, construcţiei punct termic), 
construcţie „Punct termic”, construcţie „Restaurant (grădiniţă), construcţie „Piscină” şi construcţie 
„Amenajare parcare”.  

Întrucât acţiunea a fost admisă, instanţa a obligat partea căzută în pretenţii, respectiv pârâta 
la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată efectuate în cauză, respectiv suma de 17919,5 lei 
constând în taxa de timbru (9916,5 lei în fond şi 6498 lei în apel), timbru judiciar (5 lei), onorariu 
expertiza (1500 lei). 
 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC  „[...]” [...] SRL, solicitând 
admiterea acestuia, pentru motivele prevăzute de art.304 pct.7, 8 şi 9 Cod procedură civilă şi 
modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul  de a se constata că au făcut obiectul contractului de 
vânzare cumpărare şi demisolul şi etajul 10 al imobilului Hotel „[...]”, precum şi construcţiile C2-
recepţie hotel şi C3 - bar. 

Referitor la motivul de casare prev. de art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă, arată că instanţa 
de apel motivează soluţia de menţinere a dispoziţiilor instanţei de fond, referitoare la demisolul şi 
etajul 10 al imobilului Hotel „[...]”, rezumându-se să arate că imobilul în cauză nu figurează în 
contractul de vânzare cumpărare nici în contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de 
vânzare şi drept urmare cererea nu poate fi admisă. 

În atare situaţie, consideră că, în ceea ce priveşte demisolul şi etajul 10 al imobilului Hotel 
„[...]”, hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se sprijină soluţia adoptată. 

Mai arată recurenta că, din moment ce a solicitat prin petitul acţiunii să se pronunţe o 
hotărâre care să ţină loc de act de vânzare cumpărare, pârâta având calitatea de vânzător, iar 
reclamanta calitatea de cumpărător pentru construcţia Hotel „[...]”, demisol şi 10 etaje, iar la pct. I 
din acţiune a arătat că „Imobil construcţie hotel „[...]” tip D+P+10 E; format din C1- hotel, C2- 
recepţie hotel şi C3- bar”, nu se poate aprecia, aşa cum a făcut instanţa de apel, că ar fi intervenit o 
completare a acţiunii în faţa instanţei de apel. 

Drept urmare, consideră că ne aflăm în prezenţa cazului prevăzut de art. 304 pct. 8. Cod 
procedură civilă. 

Cu privire la motivul de casare prev. de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, arată recurenta 
că toate argumentele folosite de instanţa de fond pentru a pronunţa hotărârea prin care s-a admis în 
parte apelul şi s-a constatat că au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. … din 
20.12.2004 încheiat între S.C [...] S.A. şi S.C [...] [...] S.R.L, şi următoarele imobile: Teren în 
suprafaţă de 121,3 m.p.; Construcţia „Punctul Termic”; Construcţia „Restaurant(grădiniţă)”; 
Construcţia „Piscină”; Construcţia „Amenajare parcare acoperită”, îşi găsesc aplicabilitatea, mutatis 
mutandis şi în cazul construcţiile C2-Recepţie şi C3-Bar de zi, precum şi a demisolul şi etajului 10 
al construcţiei Hotel. 

În cazul acestor ultime imobile, consideră recurenta, în mod inexplicabil instanţa de apel nu a 
mai făcut aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 lit. b şi art. 3 lit. d din OUG nr. 88/1997 „potrivit cărora 
dovada proprietăţii asupra acestora se realiza prin înscrierea lor ca mijloace fixe în evidenţele 
societăţii”. 

Toate aceste construcţii au făcut parte atât din contractul de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare nr. …/03.05.2000, cât şi din contractul de vânzare-cumpărare 
nr.[...]/20.12.2004, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în mod expres. Prin încheierea celor 
două contracte voinţa reală a părţilor a fost aceea de a vinde respectiv de a cumpăra întregul 
complex „[...]”, inclusiv construcţiile C2-Recepţie şi C3-Bar de zi, precum şi a demisolul şi etajul 10 
al construcţiei Hotel. 

Referitor la construcţiile C2-Recepţie şi C3-Bar de zi, acestea fac parte din anexele la 
contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare. 
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In ceea ce priveşte demisolul şi etajul 10 al construcţiei Hotel, existenţa acestora este 
dovedită cu schiţele existente din 1977 la … S.A., schiţe ce au fost puse la dispoziţia expertului în 
copii conforme cu originalul . 

Astfel, din raportul de expertiză efectuat în cauză de expert [...], necontestat de pârâtă, 
rezultă indubitabil că toate bunurile pentru care subscrisa solicită să se pronunţe o hotărâre care să 
ţină loc de act de vânzare cumpărare au făcut obiectul contractului de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare şi a actelor adiţionale la acesta, dar nu au fost evidenţiate în mod concret în 
actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1436 din 20.12. 2004 la BNP , [...] şi [...]. 

Precizează recurenta că, de la data încheierii contractului de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare şi până în prezent, toate aceste bunuri s-au aflat în posesia sa, iar pârâta nu a 
invocat vreun moment faptul că aceste bunuri nu au făcut obiectul celor două contracte, dimpotrivă 
a susţinut constant că a înstrăinat întregul complex „[...]”, încercând să paralizeze acţiunea noastră 
prin excepţii, invocând în acest sens excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei calităţii procesual 
pasive, motivat de faptul că s-a înstrăinat deja întregul complex „[...]”. 

In condiţiile în care activul Hotel „[...]” era format din demisol şi 10 etaje, precum şi din 
construcţiile C2-Recepţie şi C3-Bar de zi, iar potrivit actului de vânzare-cumpărare acesta are parter 
şi 9 etaje, iar din acest activ fac parte şi celelalte construcţii ( grădiniţă, piscină, punct termic, 
amenajare parcare), fără ca acestea să fie menţionate în actul de vânzare-cumpărare, nu se poate 
susţine că pârâta şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau potrivit contractului de leasing imobiliar cu 
clauză irevocabilă de vânzare şi a actelor adiţionale la acesta. 
 
 Analizând criticile formulate de recurent prin motivele de recurs în raport cu actele şi 
lucrările dosarului, Curtea constată următoarele: 
 Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. [...] din 20.12.2004 încheiat la BNP [...] şi [...], S.C. 
[...] S.A., în calitate de vânzător şi S.C. [...] S.R.L. s-a înstrăinat imobilul compus din construcţie - 
Hotel „[...]” şi teren în suprafaţă totală de 3.904,37 m.p.  

În art.9  alin.2 din contractul autentic de vânzare-cumpărare nr.[...]/20.12.2004 s-a prevăzut 
că anexele fac parte integrantă din acesta, respectiv contractul de leasing imobiliar cu clauză 
irevocabilă de vânzare nr. 57/2001 (anexa nr.1) şi actele adiţionale nr.313/2002; 183/2004 şi 
188/2004 (anexa nr.2). 
 Prin contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare nr. …/03.05.2000 s-a 
transmis de către locatorul-proprietar S.C. [...] S.A. către utilizatorul S.C. [...]-[...] S.R.L. dreptul de 
folosință asupra activului Hotel „[...]” pentru o durată de 7 ani cu menţiunea că pentru terenul 
suprafaţă construită de 2838 mp pentru care nu s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de 
proprietate se transmite doar folosinţa. Anexa 1 a acestui contract a reprezentat-o procesul-verbal de 
predare primire în care se menționează că activul Hotel „[...]”este compus din: Hotel „[...]” cu o 
capacitate de 678 locuri în 339 camere, piscină, grădiniță „[...]”și amenajare parcare. 

La data de 23.01.2002 s-a încheiat între aceleaşi părţi actul adițional la contractul de leasing 
imobiliar nr. 57/2000, înregistrat de pârâtă sub nr. 313/23.01.2002, prin care a fost transmis către 
reclamantă dreptul de folosinţă şi posesie a imobilului-teren în suprafață totală de 1979,15 mp din 
care teren în suprafaţă de 1857,85 m.p. aferentă activului ”Hotel [...]” și teren de 121,30 m.p. aferent 
activului „Punct termic și Platformă Complex hotel „[...]”, imobile deținute de pârâtă conform 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de 
Ministerul Turismului (pentru suprafața de teren de 121,30 m.p.) și certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …/10.07.2001 emis de Ministerul Turismului 
(pentru suprafața de teren de 1857,85 m.p.). 

Ulterior, la data de 04.02.2004 se încheie actul adițional la contractul de leasing imobiliar nr. 
57/2000 înregistrat de pârâtă sub nr. 183/04.02.2004, prin care a fost transmisă către reclamantă 
folosința imobilului-teren în suprafață de 438,50 m.p. aferent activului „Grădiniță [...]” cu destinaţia 
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„Restaurant” situat în zona de circulație cuprinsă între b-dul [...] și promenadă, între Hotel „[...]”și 
Teatrul de Vară din zona …- subzona … din Stațiunea [...], deținut de pârâtă conform contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/11.12.2003 de B.N.P. [...], încheiat cu Municipiul 
Constanța, în calitate de vânzător; 

Prin actul adițional la contractul de leasing imobiliar nr. 57/2000 înregistrat de pârâtă sub nr. 
188/04.02.2004, a fost transmisă către reclamantă folosința imobilului-teren în suprafață de 1608,02 
m.p. aferentă activului „Piscină [...]” din care 1053,12 m.p. reprezintă suprafața aferentă activității, 
spațiu verde și teren sub construcții și 554,88 m.p,. suprafață reprezentând spațiu verde, deținut de 
pârâtă conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/15.12.2003 de B.N.P. 
[...], încheiat cu Municipiul Constanța, în calitate de vânzător. 

Instanţa de apel prin Decizia civilă nr.350/10.03.2016 a constatat că au făcut obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare nr.2771/20.12.2004 încheiat între părţile în litigiu, următoarele 
imobile: 

- teren în suprafaţă de 121,3 m.p; 
- construcţia „Punctul Termic”; 
- construcţia „Restaurant (grădiniţă)”; 
- construcţia „Piscină”; 
- construcţia „Amenajare parcare acoperită”. 

Ca şi instanţa de fond s-a respins acţiunea privind capătul de cerere având ca obiect 
demisolul şi etajul 10 al Hotelului [...], C2 recepţie şi C23 Bar de zi. 

Argumentele instanţei de apel privind construcţiile C2 recepţie şi C3 Bar de zi, în sensul că 
nu au fost menţionate în cererea principală nu pot fi primite. 

În faţa instanţei de fond reclamanta în petitul cererii de chemare în judecată a solicitat 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare pentru imobilul construcţie 
Hotel [...] – Staţiunea [...], pentru ca la pct.1 să se refere la un „imobil construcţie Hotel [...], tip 
D+P+10 E, format din C1 – hotel, C2 recepţie hotel şi C3 bar”. 

În aceste condiţii în conformitate cu dispoziţiile art.304 pct.8 Cod pr.civilă, instanţa de apel a 
interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, deoarece aceste construcţii C2 şi C3 fac parte din 
anexele la contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare. 

În ceea ce priveşte neincluderea demisolului şi a etajului 10 al construcţiei Hotel, critica 
formulată de reclamantă este întemeiată în parte. 

Astfel, în baza probelor administrate rezultă că demisolul construcţiei a existat de la 
construirea sa, situaţie necontestată. 

În schimb, etajul 10 al clădirii nu exista la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 
conform înscrisurilor existente la dosar. 

Acesta nu a fost menţionat în contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare 
nr.57/03.05.2000, în procesul verbal de predare-primire sau actele adiţionale. 

Susţinerea reclamantei că a fost identificat de expertul imobiliar cu ocazia efectuării 
raportului de expertiză, nu poate duce la concluzia transmiterii proprietăţii către aceasta. 

Aşa fiind, în conformitate cu art.312 Cod pr.civilă se va admite recursul şi se va modifica în 
parte Decizia nr.350/10.03.2016 a Tribunalului Constanţa. 

Se vor menţine restul dispoziţiilor deciziei civile recurate. 
În conformitate cu dispoziţiile art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.146/1997 se va dispune către 

reclamantă restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.635 lei. 
Decizia civilă nr. 206/10.10.2016 

Judecător redactor Nicolae Stanciu 
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9. Respingerea obligării ORC la emiterea certificatului constatator al dreptului 
de proprietate asupra activelor rămase după radierea societății. Lipsa calității 
procesual pasive a ORC pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului. 
 

Art. 235, art. 237 alin. 13 din Legea nr.31/1990 
Art.28 şi urm. din Legea nr.7/1996 

 
         Certificatul constatator al dreptului de proprietate asupra activelor rămase după radierea societăţii şi 
distribuite asociaţilor se eliberează de către registrul comerţului doar în situaţia în care dizolvarea societăţii 
se face pe cale voluntară, iar asociaţii au convenit prin votul unanim modalitatea de împărţire a bunurilor, în 
caz contrar fiind urmată procedura de lichidare a acestora. 
         Procedura de înscriere în cartea funciară este reglementată de art.28 şi urm. din Legea nr.7/1996, fiind 
o procedură administrativă obligatorie, doar împotriva refuzului înscrierii partea având dreptul de a se 
adresa instanţei de judecată, în condiţiile art.31 alin.3 din lege, respectiv prin formularea plângerii 
împotriva încheierii registratorului-şef. 
         Prin urmare, partea nu poate solicita direct instanţei, fără a se adresa în prealabil cu cerere de 
înscriere oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară şi fără a exista un refuz de înscriere din 
partea acestuia, iar cererea făcută în faţa instanţei nu poate fi judecată decât în contradictoriu cu organul 
abilitat să facă înscrierea. 
 

     Decizia civilă nr. 108/02.03.2016 
        Dosar nr. 975/118/2015 

 
 Prin cererea formulată la data de 04.12.2012 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa 
sub nr.975/118/2015, reclamanţii [...] şi [...] au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa să se constate că la data radierii SC [...] 
SRL Mangalia, dispusă prin Sentinţa civilă nr.340/17.03.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosar civil nr.700/118/2014, în patrimoniul societăţii a rămas bunul imobil - teren în suprafaţă de 
25224 mp, situat în extravilanul Municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, parcela [...], cu număr 
cadastral [...] şi intabulat în Cartea Funciară nr. [...] a localităţii Mangalia.  
 Au mai solicitat reclamanţii obligarea pârâtei să emită un certificat constatator al dreptului de 
proprietate asupra bunului menţionat, în favoarea reclamanţilor şi să se dispună intabularea dreptului 
de proprietate asupra imobilului în favoarea reclamanţilor. 
 În motivarea acţiunii s-a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 340/17.03.2014 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr…./118/2014 s-a dispus radierea SC [...] SRL, ai cărei 
asociaţi erau reclamanţii, hotărârea fiind comunicată şi la ANAF şi ORC, iar la data de 17.06.2014 
societatea a fost radiată, fapt ce rezultă din certificarea nr. 14683/2014 emisă de ORC Constanţa. 
 Întrucât în patrimoniul societăţii a rămas un teren, a cărui situaţie juridică nu a fost lămurită,  
au susţinut reclamanţii că se impune admiterea acţiunii. 

În drept,  au fost invocate dispoziţiile art. 237 alin. 10 din Legea nr. 31/1990. 
 Pârâtul nu a formulat întâmpinare. 
 A fost încuviinţată reclamanţilor proba cu înscrisuri, instanţa solicitând, din oficiu, un extras 
de carte funciară pentru terenul ce face obiectul acţiunii. 

Prin Sentinţa civilă nr.1988/17.09.2015 Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea 
şi a constatat că, urmare radierii SC [...] SRL dispusă prin Sentinţa civilă nr. 340/17.03.2014 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr.700/118/2014, în patrimoniul societăţii a 
rămas bunul imobil constând în teren în suprafaţă de 25224 mp, situat în extravilanul 
Municipiului Mangalia, parcela [...], cu număr cadastral [...], intabulat în CF nr. [...] a 
localităţii Mangalia. 
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A dispus obligarea pârâtului să emită un certificat constatator al dreptului de 
proprietate asupra bunului imobil constând în teren în suprafaţă de 25.224 mp, situat în 
extravilanul Municipiului Mangalia, parcela [...], cu număr cadastral [...], intabulat în CF nr. [...] a 
localităţii Mangalia, în favoarea reclamanţilor [...] şi [...], dispunând şi intabularea dreptului de 
proprietate asupra imobilului în favoarea reclamanţilor [...] şi [...] în cartea funciară a 
imobilului. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii [...] (11 părţi 
sociale) şi [...] (9 părţi sociale) au deţinut calitatea de asociaţi ai SC [...]SRL, astfel cum rezultă din 
certificatul constatator aflat la dosar. 
 Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. [...]/09.12.2006  la BNP [...], SC 
[...] SRL a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în extravilanul localităţii Mangalia, 
judeţul Constanţa, în suprafaţă de 25224 mp, parcela [...], cu număr cadastral [...] şi intabulat în 
Cartea Funciară nr. [...] a localităţii Mangalia. 
            Din extrasul de carte funciară nr. [...]/22.06.2015 trimis la dosar de OCPI Constanţa – BCPI 
Mangalia a rezultat că dreptul de proprietate asupra imobilului terenului este intabulat şi la acest 
moment în favoarea SC [...] SRL. 

A constatat instanţa că SC [...] SRL a fost radiată din Registrul comerţului prin Sentinţa 
civilă nr. 340/17.03.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. 700/118/2014, 
astfel că se impune stabilirea regimului juridic al bunurilor care se aflau în patrimoniul societăţii. 
 A reţinut instanţa de fond că, potrivit dispoziţiilor art.235 alin.3 din Legea nr. 31/1990, 
transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la 
data radierii societăţii din registrul comerţului, iar potrivit prevederilor  art. 237 al.10 din acelaşi 
act normativ, bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului în 
condiţiile alin. 8 şi 9 revin acţionarilor. 

În raport de dispoziţiile legale menţionate, instanţa de fond a apreciat întemeiată acţiunea 
formulată, constatând că, urmare radierii SC [...] SRL dispusă prin sentinţa civilă nr. 340/17.03.2014 
pronunţată în dosarul civil nr.700/118/2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în patrimoniul 
societăţii a rămas bunul imobil constând în teren în suprafaţă de 25.224 mp, situat în extravilanul 
Municipiului Mangalia, parcela [...], cu număr cadastral [...], intabulat în CF nr. [...] a localităţii 
Mangalia. 

Urmare admiterii capătului de cerere principal, instanţa a dispus şi obligarea pârâtei să emită 
un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra bunului  imobil  constând în teren în 
suprafaţă de 25.224 mp, situat în extravilanul Municipiului Mangalia, parcela [...], cu număr 
cadastral [...], intabulat în CF nr. [...] a localităţii Mangalia, în favoarea reclamanţilor [...] şi [...]. 

Totodată, în raport de dispoziţiile art. 24 alin.3 din Legea nr.7/1996, potrivit cărora „Dreptul 
de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe 
baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moştenitor, încheiate de un notar public în 
funcţie în România, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act 
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au 
constituit ori transmis în mod valabil”, s-a dispus şi intabularea dreptului de proprietate asupra 
imobilului în favoarea reclamanţilor [...] şi [...] în cartea funciară a imobilului, la momentul 
rămânerii definitive a sentinţei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală şi 
netemeinică.  

Susţine apelantul că hotărârea apelată este parţial nelegală şi netemeinică, în sensul că 
instanţa de fond nu a luat în considerare caracterul strict administrativ al emiterii certificatului 
constatator al dreptului de proprietate prevăzut de art.235 alin.4 din Legea nr.31/1990, republicată, 
cu modificările ulterioare, denumit de lege certificat, care se poate obţine doar în urma derulării 
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procedurii prevăzute de lege la art. 235 şi se aplică doar procedurilor de dizolvare/lichidare 
voluntară, procedură în cadrul căreia se depun inclusiv înscrisurile doveditoare ale bunurilor mobile 
sau imobile din patrimoniul societăţii, alături de  dovezile de îndeplinire şi parcurgere a procedurii 
legale din punct de vedere al opozabilităţii faţă de terţi. 

În speţă, susţine apelantul, dizolvarea societăţii SC [...] SRL s-a produs pe cale judiciară, ca 
urmare a dizolvării, în baza art.237 lit. b din Legea nr.31/1990 republicată cu modificări. 

Apelanta apreciază că acestei situaţii de fapt îi corespunde înscrierea dreptului de proprietate 
al intimaţilor reclamanţi în cartea funciară a imobilelor respective în temeiul strict al hotărârii 
judecătoreşti rămase definitive în conformitate cu prevederile art.24 alin.3 din Legea nr.7/1996, fără 
a mai fi necesară emiterea certificatului constatator  prevăzut de  art.235 alin.4 din legea societăţilor 
comerciale. 

În concluzie, solicită admiterea apelului cu consecinţa modificării în parte a sentinţei apelate, 
în sensul eliminării din cuprinsul acesteia a obligaţiei apelatului de a emite certificatul constatator al 
dreptului de proprietate asupra imobilelor aflate în patrimoniul SC [...] SRL. 

Prin întâmpinare intimaţii reclamanţi [...] şi [...] au solicitat respingerea apelului ca 
nefundat, cu consecinţa menţinerii ca temeinică şi legală a sentinţei apelate, apreciind că în mod 
corect instanţa de fond a dispus obligarea apelantului să emită certificatul constatator al dreptului de 
proprietate asupra terenurilor în favoarea lor, în vederea înregistrării dreptului de proprietate în 
evidenţele Cărţii funciare. 

Prin precizările depuse la solicitarea instanţei de apel la data de 29.02.2016, intimaţii 
reclamanţi au învederat instanţei că deţin terenul în discuţie în coproprietate, în cotele de 55% - [...] 
şi 45 % - [...], astfel cum rezultă din declaraţia autentificată la data de 19.02.2016, dată în faţa 
notarului [...] din Lourmarin, Franţa. 

În ceea ce priveşte calitatea procesuală a ORC Constanţa cu privire la capătul de cerere 
privind intabularea dreptului de proprietate, consideră intimaţii reclamanţi că acesta nu are calitate 
procesuală în referire la acest capăt de cerere. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate de apelant, precum şi în raport de 
dispoziţiile legale incidente şi de probele administrate în apel, Curtea constată că apelul este 
fondat. 
           Astfel, prin sentinţa civilă nr.340/17.03.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr.700/118/2014 s-a dispus radierea SC [...] SRL Mangalia, în condiţiile art. 237 alin. 8 şi 9 din 
Legea nr. 31/1990, hotărârea fiind rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac a apelului. 
          Potrivit art. 237 alin. 13 din Legea nr.31/1990, „Bunurile rămase din patrimoniul persoanei 
juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8) - (10), le revin 
acţionarilor/asociaţilor.” 
          De asemenea, art.235 din aceeaşi lege prevede că în societăţile în nume colectiv, în comandită 
simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, odată cu dizolvarea, cu cvorumul şi 
majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci 
când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură 
stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii; prin votul unanim al asociaţilor se 
poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite 
între asociaţi, în lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura 
lichidării prevăzută de prezenta lege; transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase 
după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului; registrul va elibera 
fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în 
baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară. 
         Din dispoziţiile citate rezultă că certificatul constatator al dreptului de proprietate asupra 
activelor rămase după radierea societăţii şi distribuite asociaţilor se eliberează de către registrul 
comerţului doar în situaţia în care dizolvarea societăţii se face pe cale voluntară, iar asociaţii au 
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convenit prin votul unanim modalitatea de împărţire a bunurilor, în caz contrar fiind urmată 
procedura de lichidare a acestora. 
        Curtea consideră că eliberarea certificatului constatator reprezintă o procedură administrativă, 
necontencioasă, care exclude intervenţia instanţei de judecată, iar actul astfel emis are rolul de a 
constata transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul societăţii radiate în 
patrimoniul asociaţilor, fiind actul în baza căruia se poate proceda la înscrierea dreptului în cartea 
funciară. 
         Prin urmare, atâta timp cât societatea nu a fost dizolvată în mod voluntar, ci dizolvarea s-a 
dispus pe cale judecătorească, la fel şi radierea societăţii din registrul comerţului, iar asociaţii au 
înţeles să învestească instanţa cu o cerere de constatare a transmiterii dreptului de proprietate, este 
evident că Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa nu este ţinut să elibereze 
certificatul constatator prevăzut de art. 235 alin.4 din Legea nr.31/1990, o astfel de acţiune fiind 
lipsită de finalitate în condiţiile în care scopul ei este doar acela de a dubla efectele hotărârii 
judecătoreşti prin care se constată transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului de la 
societate la asociaţi, iar înscrierea în cartea funciară poate fi cerută în baza acestei hotărâri 
judecătoreşti, conform art.24 alin.3 din Legea nr.7/1996. 
         Mai mult, se observă că, deşi a constatat transmiterea dreptului de proprietate către asociaţi, 
instanţa de fond nu a stabilit cotele de coproprietate, acestea fiind precizate abia în faţa instanţei de 
apel prin depunerea declaraţiei autentificate la data de 19.02.2016, declaraţie dată în faţa notarului 
[...] din Lourmarin, Franţa. 
         În egală măsură, se constată că instanţa a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra 
bunului în favoarea reclamanţilor, cererea fiind judecată în contradictoriu cu ORC de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, pârât care nu justifică legitimare procesuală pasivă pentru acest capăt de 
cerere. 
         Curtea reţine că procedura de înscriere în cartea funciară este reglementată de art.28 şi urm. 
din Legea nr.7/1996, fiind o procedură administrativă obligatorie, doar împotriva refuzului înscrierii 
partea având dreptul de a se adresa instanţei de judecată, în condiţiile art.31 alin.3 din lege, respectiv 
prin formularea plângerii împotriva încheierii registratorului-şef. 
         Prin urmare, partea nu poate solicita direct instanţei, fără a se adresa în prealabil cu cerere de 
înscriere oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară şi fără a exista un refuz de înscriere 
din partea acestuia, iar cererea făcută în faţa instanţei nu poate fi judecată decât în contradictoriu cu 
organul abilitat să facă înscrierea. 
        Faţă de cele reţinute şi având în vedere disp. art.480 alin.6 Cod procedură civilă, urmează a 
admite apelul şi, anulând sentinţa civilă nr.1988/2015 a Tribunalului Constanţa, instanţa va reţine 
procesul spre rejudecare. 
         În temeiul art. 237 alin. 13 din Legea nr.31/1990, instanţa va admite în parte acţiunea şi va 
constata că, urmare a radierii SC [...] SRL, dispusă prin sentinţa civilă nr.340/17.03.3014 pronunţată 
în dosarul civil nr. 700/118/2014 al Tribunalului Constanţa, în patrimoniul societăţii a rămas bunul 
imobil constând în teren în suprafaţă de 25224 mp situat în extravilanul municipiului Mangalia, 
parcela [...], cu nr. cadastral [...] intabulat în CF nr.[...] a localităţii Mangalia, bun ce revine 
asociaţilor, în următoarele cote: 55% asociatului [...] şi 45% asociatului [...].  
          Pentru motivele arătate mai sus, se va respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea 
pârâtei la emiterea certificatului constatator şi se va admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive 
a pârâtului ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru capătul de cerere privind intabularea 
dreptului de proprietate asupra imobilului, cu consecinţa respingerii acestui capăt de cerere ca fiind 
formulat împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.  

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
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10. Solicitare recunoaștere drept de proprietate asupra unui teren situat în 
Portul Midia. Înscriere teren în Cartea Funciară a orașului Năvodari. Radiere 
mențiuni privind dreptul de proprietate al Statului Român asupra aceleiași suprafețe 
de teren. Caracterul inalienabil al terenurilor care fac parte din domeniul statului. 
 

Art.14 şi 15 din Legea nr.213/1998 
Art.5 şi 20 din Legea nr.15/1990. 

Art.3 din H.G. nr. 834/1991 
 

 În conformitate cu disp.art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990, „bunurile din patrimoniul societăţilor 
comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu acest titlu”. 
 Ca excepţie de la regula mai sus-menţionată o constituie H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi 
evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. 

Terenurile ce fac parte din domeniul statului au un caracter inalienabil, astfel că nu se pot constitui 
dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. 

În Legea nr.213/1998 (art.14 şi 15) s-a prevăzut modalitatea în care reclamanta îşi poate valorifica 
cele solicitate în prezenta acţiune, respectiv prin încheierea unui contract de închiriere. 
 

     Decizia civilă nr. 686/17.12.2015 
        Dosar nr. 515/36/2015 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta la data de 19.08.2013 reclamanta SC 

[...] SA a chemat in judecata pe parata [...] SA si Statul Roman, prin Ministerul  Finanțelor Publice, 
solicitând instanței, in principal, recunoașterea dreptului de proprietate al reclamantei asupra 
suprafeței de 167.879 mp situata in Portul Midia si dispunerea înscrierii in Cartea Funciară a 
orașului Năvodari a dreptului de proprietate asupra terenului indicat si radierea corespunzătoare a 
mențiunilor privind dreptul de proprietate al Statului Roman asupra aceleiași suprafețe de teren. 

In subsidiar, reclamanta a solicitat recunoașterea unui drept de superficie asupra terenului 
aferent construcțiilor – proprietatea sa, edificate in zona Portului Midia si a unui drept de servitute 
legala de trecere pietonala si auto pentru accesul la construcțiile aflate in proprietatea acesteia. 

In motivarea cererii reclamanta a arătat că [...] a fost edificată începând cu anul 1983, 
conform autorizației nr…./06.05.1983 al fostului Sfat Popular al Municipiului Constanta. 

Investiția a fost aprobata prin Decret al Consiliului de Stat si a fost realizata pe o platforma 
de aproximativ 24,6 Ha recuperate din mare cu ajutorul lucrărilor de îndiguire si umplutura. Din 
acestea, 16,7 ha sunt îngrădite și destinate exclusiv deservirii [...], fiind absolut necesare  
funcționarii acesteia. 

Beneficiarul lucrărilor a fost [...] – București, acestea trecând in administrarea directa a 
acesteia, așa cum rezulta din anexele la Decretul Consiliului de Stat prin care s-a decis demararea 
investiției. 

Potrivit Legii 15/1990, [...] s-a transformat in societate comerciala pe acțiuni, cu capital de 
stat, prin Hotărârea 1320/1990. In baza art.20 alin.2 din aceasta lege, dreptul anterior de 
administrare s-a transformat in drept de proprietate asupra bunurilor aflate in patrimoniul societății. 

Terenul aferent [...], proprietatea [...] nu este aferent domeniului public. 
Potrivit Constituției României, reprezintă domeniul public numai “bogățiile de interes public 

ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, 
marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte 
bunuri stabilite de legea organica”. 

De asemenea, Legea nr. 218/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, 
pct.22 din lista anexă, identifică ca fiind de domeniul public numai construcțiile hidrotehnice 
portuare pentru acostarea navelor si pentru alte activități din navigația civila. Ori, terenul aferent [...] 
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nu are funcționalitatea prevăzută de legea privind proprietatea publica si nu se încadrează in 
prevederile acesteia. Construcțiile hidrotehnice portuare sunt construcțiile edificate  in scopul 
realizării transporturilor pe ape si se compun din bazine portuare, cheiuri de acostare a navelor si 
digurilor de protecție. 

Nici HG 393/1992 privind trecerea unor construcții hidrotehnice in administrarea Regiei 
Autonome  [...] Constanta nu conduce la concluzia ca terenul ce deservește [...] ar aparține 
domeniului public, deoarece noțiunea de construcție hidrotehnica este clar definita, in timp ce baza 
aflata in proprietatea reclamantei este una compusa din construcții  zootehnice (hale pentru 
adăpostul si hrănirea animalelor, depozitele de furaje, padocuri), platforme pietruite si betonate, 
toate acestea neputând fi  incluse in domeniul public si nu intra in categoriile ce atrag domenialitatea 
publică. 

De altfel, [...] nu a fost inclusa in anexa  2 la HG nr.517/1998 privind delimitarea bunurilor 
proprietate publica aflate in administrarea RA [...] Constanta, nefiind construcție hidrotehnica. 

 SC [...] SA a aportat  [...] (construcții si teren in suprafață de 16,7 ha) ca participație la 
societatea [...] SA in anul 1992, la înființare si in 1994, prin majorare de capital social prin aport in 
natura. 

Terenul in cauza, care deservește [...] este evidențiat in situația de predare a mijloacelor fixe 
constituite de SC [...] SA ca aport in natura la momentul majorării capitalului social  al SC [...] SA, 
fiind menționat sub denumirea “sistematizare pe verticala”, sub aceeași denumire figurând si in 
inventarul contabil al SC [...] SA. 

Intemeindu-se pe aparența ce decurge din amplasarea [...] in zona Portului Midia, [...] SA 
Constanta a intabula in CF dreptul de proprietate asupra suprafeței de 16,7 ha, considerând in mod 
greșit ca terenul in cauza ar fi domeniul public, proprietate publica a statului roman.  

In subsidiar, arata reclamanta, daca se ajunge la concluzia ca terenul este proprietate publica, 
trebuie recunoscut in favoarea reclamantei un drept de superficie, in calitate de titulara a dreptului 
de proprietate asupra construcțiilor. 

Construcțiile s-au realizat in contextul in care beneficiarul era [...], agent economic de stat. 
La acel moment statul era indiscutabil proprietarul ambelor elemente – teren si construcții, astfel 
încât nu ne aflam in ipoteza construcțiilor edificate pe terenul altuia. Soluția este conforma 
dispozițiilor art.693 alin.2 NCC, dar si potrivit practicii judiciare instituite sub imperiul Codului 
civil de la 1864. 

In drept s-au invocat dispozitiile Legii 15/1990, art.963 NCCiv si art.617 si urm. NCCiv. 
Prin intampinare, parata [...] SA Constanta a indicat ca titular al dreptului litigios Statul 

Roman. 
Se arata in motivare ca, prin Sentința civila nr.89/CA/19.04.2011 Curtea de Apel Constanta a 

dezlegat in mod irevocabil problema de drept in sensul ca a stabilit ca cele 16,6 ha care fac obiectul 
prezentei cereri se supun prevederilor HG nr.393/1992, in sensul ca acestea au caracter de domeniu 
public. 

Intreaga infrastructura portuara face parte din categoria bunurilor proprietate publica a 
statului, asa cum acestea sunt prevăzute in mai multe acte normative: Constituția României – 
art.136, Legea 213/1998 – art.3 alin.2, Legea fondului funciar 18/1991 – art.5. 

Intreaga infrastructura portuară, reprezinta bunuri aparținand domeniului public al statului, 
fiind cuprinse si mentionate in HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului. Conform acestei hotarari de guvern, suprafata de 210 ha 
din Portul Midia, reprezintă teritorii castigate asupra marii, avand alocat nr. MF 3397 iar terenul de 
7.991 mp reprezinta teritoriu aferent construcțiilor de acostare avand alocat nr. MF 33975. 

In baza HG 517/1998 privind înființarea [...] Constanta SA si a OUG 54/2006 [...] SA 
Constanta a preluat in administrare aceste terenuri, având insă obligația de a indica titularul 
dreptului -  respectiv Statul Roman. 
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Pârâta a invocat exceptia lipsei calității procesual active a reclamantei, motivat de 
imprejurarea că, prin sentinta civila nr.89/CA/19.04.2001 Curtea de Apel Constanta a dezlegat in 
mod irevocabil problema de drept in sensul ca a stabilit ca cele 16,7 ha care fac obiectul prezentei 
cereri  se supun prevederilor HG nr.393/1992, in sensul ca acestea au caracter de domeniu public.  

In raport de aceeași sentință, parata a invocat si excepția puterii de lucru judecat, in sensul ca 
instanța a statuat anterior asupra acestei probleme de drept. 

De asemenea, parata a invocat excepția inadmisibilității in ceea ce privește recunoașterea 
dreptului de superficie, in raport de dispozițiile art.136 din Constituția României, conform cărora 
bunurile proprietate publica sunt inalienabile, iar ca urmare a acestui caracter devine si insesizabil. 

Mai mult decât atât dreptul de superficie invocat de reclamanta nu se întemeiază pe nici unul 
din modurile prevăzute de lege pentru nașterea acestui drept. 

Prin regulator de competenta, respectiv prin sentinţa civila nr.1/MF/12.05.2014, Curtea de 
Apel Constanta a stabilit competenta de soluţionare a acestei cauze in favoarea Sectiei a II-a 
civile a Tribunalului Constanta. 

Prin sentinţa civilă nr. 780/20 martie 2015, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
lipsei calităţii procesual active a reclamantei, a respins cererea principală având ca obiect 
revendicare imobiliară formulată de reclamanta SC [...] SA, în contradictoriu cu pârâţii [...] SA şi 
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, REPREZENTAT DE 
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA şi GUVERNUL 
ROMÂNIEI PRIN SECRETARIATUL GENERAL, ca fiind formulată de o persoană  fără 
calitate procesual activă; a admis excepţia inadmisibilităţii capătului subsidiar şi a răspuns capătul 
de cerere subsidiar ca inadmisibil. 

In temeiul art.248 NCPC, instanţa s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiilor invocate. 
Astfel, instanța a constatat, ca premisa necesara soluționării excepțiilor invocate, ca suntem 

in prezenta unei acțiuni in revendicare.  Deși reclamanta nu a folosit acest termen, având in vedere, 
așa cum reiese din susținerile părților, ca o buna perioada de timp a avut folosința nestingherita 
asupra acestui teren, cel puțin pana la momentul litigiului ce a făcut obiectul dosarului 170/CA/2001 
al Curții de Apel Constanta, in prezent reclamanta nu are decât o detenție asupra acestui teren, așa 
cum ea însăși a afirmat, fiind nevoita sa încheie un contract de închiriere a terenului cu parata [...] 
SA Constanta. 

Pentru analiza dreptului de proprietate al reclamantei trebuie plecat de la legile care au 
reglementat transformarea societăților de stat in societăți comerciale si dreptul de proprietate pe care 
acestea l-au dobândit asupra diverselor bunuri. 

Conform art.20 alin.2 din Legea 15/1990 “Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale 
sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu.” 

Așadar legiuitorul a prevăzut, ca regula, trecerea in proprietatea societăților înființate prin 
aceasta lege a bunurilor aflate in inventarul acestora la momentul constituirii, drept ce urma sa 
constituie capitalul social al acesteia si, ca excepție, dobândirea altor drepturi asupra unor categorii 
de bunuri. 

Excepția principala de la aceasta regula a fost tocmai dreptul de proprietate asupra terenului, 
care a primit o reglementare separata, prin HG 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri 
deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. 

Potrivit art.1 din HG 834/1991 „Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu 
capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de 
activitate, se determină, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, de către 
organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile 
comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea 
administrativă publică judeţeană.” 
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Din interpretarea acestui text de lege, coroborat cu art.5 din acelaşi act normativ,  rezulta ca 
societăţile comerciale înființate in baza Legii 15/1990 nu dobândeau dreptul de proprietate asupra 
terenului in baza art.20 alin.2 din lege, ci numai după parcurgerea procedurii prevăzute de HG 
834/1991, prin eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate si exclusiv asupra 
terenului necesar desfășurării obiectului de activitate. 

In cauza, autoarea reclamantei – SC [...] SA, care, pretinde reclamanta, a adus ca aport in 
natura la constituirea si, respectiv, la majorarea capitalului sau social, dreptul de proprietate asupra 
construcțiilor menționate in acțiune si asupra terenului in litigiu, nu a obținut un astfel de atestat al 
dreptului de proprietate. 

Potrivit art.3 din HG 834/1991 „Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile 
legii, fac parte din domeniul public”. 

Opunându-i-se acest text de lege, precum si cele care stabileau domeniul public al statului, 
societatea SC [...] SA a fost nevoită să promoveze o acțiune in grănițuire in contradictoriu cu aceiași 
pârâți ca și in acțiunea prezenta, pentru delimitarea terenului ce făcea parte din domeniu public si 
obținerea certificatului de atestare a dreptului său de proprietate asupra terenului ce urma a se stabili 
ca nu face parte din această categorie, in temeiul art.23 din Legea nr. 213/1998 „Litigiile cu privire 
la delimitarea domeniului public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt 
de competenţa instanţelor de contencios administrativ.” 

Această acțiune s-a finalizat cu respingerea acțiunii reclamantei, stabilindu-se irevocabil ca 
terenul respectiv este proprietatea domeniului public al statului, terenul fiind menționat expres in 
HG 393/1992 ca fiind trecut in proprietatea statului. 

Așadar, pe de o parte, autoarea reclamantei nu avea la dispoziție o alta cale de dobândire a 
dreptului de proprietate asupra terenului decât cea prevăzută de HG 834/1991, fiind inadmisibil un 
alt demers judiciar sau extrajudiciar, iar, pe de alta parte, aceasta a uzat deja de aceasta cale, soluția 
fiind una nefavorabilă. 

In mod corect a invocat parata excepția puterii de lucru judecat. Odată stabilit caracterul de 
teren aflat in domeniul public al statului, reclamanta, in calitate de succesoare a SC [...] SA, nu poate 
ignora sentința civila nr.89/CA/19.04.2001 pronunțată de Curtea de Apel Constanta in dosarul 
170/CA/2001, pretinzând existenta unui drept de proprietate asupra terenului litigios, drept care i-ar 
fi fost transmis de SC [...] SA. Așa cum s-a arătat, SC [...] SA nu a dobândit niciodată un drept de 
proprietate asupra terenului. 

Nu pot fi reținute susținerile reclamantei in sensul ca nu ii sunt opozabile demersurile 
efectuate de SC [...] SA, întrucât, pe de o parte, este succesoarea acesteia, prin aportarea dreptului de 
proprietate asupra construcțiilor aflate pe terenul in litigiu la înființarea reclamantei, iar, pe de alta 
parte, demersul întreprins de SC [...] SA era singurul prevăzut de lege pentru dobândirea dreptului 
de proprietate asupra terenului. 

Fata de aceste considerente, s-a reţinut că, cu putere de lucru judecat, Curtea de Apel 
Constanta a statuat asupra naturii juridice a terenului in litigiu, respectiv ca aparținând domeniului 
public al statului, iar reclamanta nu poate fi titulara unui drept de proprietate asupra acestui teren, 
motiv pentru care instanța a admis excepția lipsei calității procesual active fata de primul capăt de 
cerere. 

In ceea ce privește capătul de cerere privind recunoașterea unui drept de superficie si a unui 
drept de servitute de trecere, instanța a reţinut ca, potrivit art.136 alin.4 din Constituția Romaniei 
„Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în 
administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de 
asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.” 

Caracterul inalienabil înseamnă nu numai ca bunurile din domeniul public nu pot fi 
înstrăinate, dar si ca asupra acestora nu se pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de 
proprietate, cum ar fi un drept de superficie. 
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Dat fiind caracterul inalienabil al bunurilor ce aparțin domeniului public si potrivit art.14 si 
15 din Legea 213/1998, conform cărora „(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului 
judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de 
închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului 
acestuia.  

   (2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 
juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.  

   Art. 15. - Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie 
publică, în condiţiile legii.”, instanța constata ca cererea reclamantei este inadmisibila, legea 
stabilind ca singura cale de obținere a dreptului de folosință a terenului încheierea unui contract de 
inchiriere in condițiile legii.  

Cum calea aleasa de parte nu este prevăzuta de lege, instanța a respins acest capat de cerere 
ca inadmisibil. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 02.09.2015 
reclamanta SC [...] SA a solicitat, în contradictoriu cu [...] SA, Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice – AJFP Constanţa, Guvernul României prin Secretariatul General, completarea 
dispozitivului Sentinţei civile nr.780/20.03.2015, în sensul pronunţării instanţei şi asupra excepţiei 
de nelegalitate a Hotărârii nr.393/20.07.1992. 

În motivarea cererii, reclamanta a susţinut că, prin Sentinţa civilă nr.780/20.03.2015, instanţa 
a admis excepţia lipsei calităţii  procesual active a reclamantei, a respins cererea principală ca fiind 
formulată de o persoană fără calitate procesual activă, a admis excepţia inadmisibilităţii capătului 
subsidiar şi a respins capătul de cerere subsidiar ca inadmisibil. 

Deşi era imperios necesar a se pronunţa cu prioritate pe excepţia de nelegalitate, întrucât în 
funcţie de soluţia pe această excepţie se putea pronunţa inclusiv pe cele pronunţate deja prin sentinţa 
780/20.03.2015, instanţa a ignorat complet această cerere incidentală. 

Necesitatea pronunţării cu prioritate asupra excepţiei de nelegalitate rezultă, susţine 
reclamanta în continuare, din faptul că pârâta [...] SA susţine că terenul în cauză ar aparţine 
domeniului public, proprietate a statului român, întemeindu-şi poziţia  pe interpretarea greşită a 
dispoziţiilor HG 393/1992 privind trecerea unor construcţii hidrotehnice în administrarea Regiei 
Autonome „[...].” 

Prin întâmpinare, pârâta [...] SA a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a 
reclamantei, motivat de împrejurarea că, prin Sentinţa civilă nr.89/CA/19.04.2001 Curtea de Apel 
Constanţa a dezlegat în mod irevocabil problema de drept în sensul că a stabilit ca cele 16,7 ha care 
fac obiectul prezentei cereri  se supun prevederilor HG nr.393/1992, în sensul că acestea au caracter 
de domeniu public.  

In raport de aceeaşi sentinţă, pârâta a invocat şi excepţia puterii de lucru judecat, în sensul că 
instanţa a statuat anterior asupra acestei probleme de drept, soluţie care se impune fără a i se putea 
opune probe contrare. 

La termenul din 02.09.2014 reclamanta a formulat, în temeiul art.4 din Legea nr.554/2004, 
excepţia de nelegalitate a Hotărârii nr.393/20.07.1992 privind trecerea unor construcţii hidrotehnice 
în administrarea Regiei Autonome „[...].” 

Prin sentinţa civilă nr.1836/02.09.2015, Tribunalul Constanţa a respins cererea de 
completare a dispozitivului Sentinţei civile nr.780/20.03.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
acţiunea având ca obiect revendicare imobiliară formulată de reclamanta SC [...] SA, în 
contradictoriu cu pârâţii [...] SA şi STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE, REPREZENTAT DE DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CONSTANŢA şi GUVERNUL ROMÂNIEI PRIN SECRETARIATUL GENERAL, ca nefondată. 

Instanţa a pus în discuţia părţilor cu prioritate excepţiile invocate de părţi. 
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Excepţia de nelegalitate a Hotărârii de Guvern nr.393/1992 este o excepţie de fond, prin care 
reclamanta a tins să înlăture un act ce a constituit o probă în apărarea expusă de pârâţi. 

Este adevărat că şi excepţia lipsei calităţii procesual active este o apărare de fond, legată de 
lipsa unei condiţii de exercitare a dreptului la acţiune, precum şi excepţia puterii de lucru judecat, 
legată de însăşi dreptul la acţiune.  

Spre deosebire de aceste ultime două excepţii, care sunt legate de însăşi dreptul la acţiune şi 
condiţiile de exercitare a acestuia, excepţia de nelegalitate nu este însă o excepţie în sensul 
dispoziţiilor art.248 NCPC, ci este o apărare de fond, prin care partea, într-un proces deja început, 
invocă nelegalitatea unui act administrativ (pe cale de excepţie),  nelegalitate pe care, în lipsa 
procesului pendinte, ar fi putut să o invoce pe calea unei acţiuni principale, separate. 

În aceste condiţii, instanţa a dat eficienţă dispoziţiilor art.248 NCPC, soluţionând prioritar 
excepţia lipsei calităţii procesual active, în speţă, strâns legată de efectul pozitiv al autorităţii de 
lucru judecat, ca una din condiţiile de exercitare a acţiunii civile. 

Este real că o eventuală constatare a nelegalităţii Hotărârii 393/1992 ar fi pus într-o altă 
perspectivă litigiul de faţă, inclusiv în ceea ce priveşte lipsa calităţii procesual active, însă, aşa cum 
s-a arătat în sentinţa civilă nr.780/20.03.2015, efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, rezultat din 
sentinţa civilă nr.89/CA/19.04.2001 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul 
170/CA/2001, împiedică reanalizarea naturii juridice a terenului în litigiu, în baza unei noi apărări 
invocate de reclamantă în litigiul prezent -  respectiv nelegalitatea Hotărârii de Guvern 393/1992, la 
care, de altfel, Curtea de Apel a făcut referire în mod expres în litigiul anterior. 

Faţă de aceste considerente, întrucât instanţa s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei 
lipsei calităţii procesual active, întemeiată pe efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, apărarea de 
fond a reclamantei legată de excepţia nelegalităţii actului administrativ a rămas fără obiect, cererea 
de completare dispozitiv fiind nefondată. 

Împotriva acestor hotărâri, reclamanta SC [...] SA a formulat apel. 
1. Prin apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 780/20 martie 2015, reclamanta a 

solicitat admiterea acestuia şi anularea sentinţei nr. 780/20.03.2015, trimiterea cauzei sure 
rejudecare în fata primei instanţe. 

În motivare se arată că nepronunţarea pe excepţia de nelegalitate a H.G. 393/1992 a condus 
la soluţionarea greşită a întregului dosar. Consideră că soluţionarea litigiului pe excepţii şi fond 
depindea de soluţionarea cu prioritate a excepţiei de nelegalitate a Hotărârii nr. 393 din 20 iulie 
1992, prin intermediul căreia se stabilea dacă terenul proprietatea sa a fost trecut în domeniul public 
al statului sau nu şi dacă această trecere este una legală sau nu. 

În mod greşit a apreciat instanţa că bunul face parte din domeniul public al Statului Român, 
fără a analiza actul administrativ-individual în baza căruia se pretinde acest lucru.  

Astfel, instanţa neîntemeiat a respins acţiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate 
procesual activă (capătul I de cerere) şi ca fiind inadmisibilă (capetele de cerere subsidiare). 

Al doilea motiv de apel îl reprezinte împrejurarea că prima instanţa a procedat în mod greşit 
la judecarea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, inclusiv a autorităţii de lucru judecat a 
sentinţei civilă nr. 89/CA/19.04.2001 şi a inadmisibilităţii capetelor subsidiare fără a rezolva cu 
prioritate excepţia nelegalităţii HG nr. 393/1992, care a reprezentat temeiul pentru care prin sentinţa 
civilă nr. 89/CA/19.04.2001 a fost respinsă acţiunea de grăniţuire formulată de autoarea sa. 

Arată că dreptul său de proprietate asupra terenului este incert, deoarece se interpretează 
greșit de către intimatele-pârâte dispoziţiile HG. nr. 393 din 20 iulie 1992 privind trecerea unor 
construcţii hidrotehnice în administrarea Regiei Autonome "[...]", în sensul că se pretinde că terenul 
în cauză ar fi intrat în domeniului publica statului român, ca urmare a acestei hotărâri de guvern. 

Ca urmare a acestei interpretări date de intimaţii-pârâţi, aceştia au invocat excepţia lipsei 
calităţii procesual active a apelantei în formularea prezentei acţiuni în revendicare precum şi 
inadmisibilitatea acţiunii în revendicare şi a capetelor subsidiare. 
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Totodată intimaţii-pârâţi au invocat efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat al sentinţei 
civile nr. 89/CA/19.04.2001, prin care Curtea de Apel Constanţa pronunţă o soluţie care are la bază 
prezumţia relativă de legalitate a H.G. nr. 393 din 20 iulie 1992. 

Însă, din moment ce în prezentul dosar a fost invocată, pentru prima dată, nelegalitatea 
Hotărârii de Guvern nr. 393/20.07.1992, era necesar ca instanţa să se pronunţe cu prioritate pe 
aceasta, pentru că, dacă această excepţie ar fi fost admisă, s-ar fi dovedit că terenul proprietatea sa 
nu ar fi putut intra în domeniul public al statului român şi, pe cale de consecinţă, excepţiile invocate 
de intimaţii-pârâţi ar fi fost respinse, iar cauza ar fi putut fi soluţionată pe fond. Admiterea excepţiei 
de neegalitate a Hotărârii de Guvern nr. 393/20.07.1992 ar avea puterea de a răsturna prezumţia 
relativă ce a stat la baza pronunţării sentinţei civilă nr. 89/CA/19.04.2001. 

Consideră că excepţia de nelegalitate este admisibilă, deoarece H.G. 393/1992 reprezintă un 
act administrativ cu caracter individual ale cărui efecte se răsfrâng numai asupra societăţilor 
menţionate expres în anexa 1, nu creează norme general aplicabile, ci vizează numai transferul sau 
administrarea proprietăţilor între persoane juridice determinate.  

Nelegalitatea unui act administrativ individual, pe cale de excepţie, poate fi invocată oricând, 
prin urmare aceasta trebuia analizată în prezentul dosar, fără ca instanţa să analizeze autoritatea de 
lucru judecat a unei sentinţe prin care se recunoaşte că H.G. NR. 393/1992 nu a fost atacată iar 
pentru acest motiv trebuie considerată valabilă.  

Sentinţa civilă nr. 89/CA/19.04.2001 ar fi avut pozitiv în prezenta cauză, dacă nu ar fi fost 
contestată legalitatea H.G. nr. 393 din 20 iulie 1992. 

Consideră că, în condiţiile în care a invocat excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 393/ 1992, nu 
i se poate opune apartenenţa terenului la domeniu public, deoarece prin sentinţa civilă nr. 
89/CA/19.04.2001 nu s-a analizat acest aspect, ci văzându-se că nu a fost invocată nelegalitatea 
H.G. nr. 393/20 iulie 1992, s-a prezumat că ar face parte din domeniul public, deşi în mod expres s-a 
reţinut caracterul discutabil al efectelor H.G. nr. 393/1992 asupra terenului ce face obiectul cauzei. 

În plus de vădita lipsă de cauză, nu există identitate de părţi, pentru a exista un obstacol 
privind o nouă judecată, motiv pentru care cele reţinute de instanţă prin sentinţa civilă nr. 
89/CA/19.04.2001, nu poate profita, dar nici dăuna terţilor, respectiv societăţii Midia - reclamant în 
prezenta cauză. 

Mai arată că, datorită situaţiei locului şi a aşezării în spaţiu a clădirilor noastre, în mod 
obiectiv nu au acces la acestea, motiv pentru care trebuie să ni se recunoască, posibilitatea de a avea 
un drept de servitute de trecere.  

Instanţa vorbeşte despre caracterul inalienabil al terenurilor ce fac parte din domeniul 
statului, apreciind că nu se pot constitui dezmembrăminte ale dreptului de proprietate asupra unui 
teren ce face parte din domeniul public. Argumentele instanţei ar fi valabile dacă s-ar vorbi despre 
constituirea unui drept de servitute pe cale convenţională, însă servitutea legală care permite accesul 
la o proprietate privată poate exista şi pe un teren ce face parte din domeniul public al statului 
român. 

Servituţile legale, cum este cazul servituţii de trecere, nu constituie un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate, ci o obligaţie impusă prin lege proprietarilor, ca reguli de bună vecinătate 
corespunzând unor nevoi de ordin social. 

2. Prin apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.1836/02.09.2015, solicită anularea 
hotărârii şi admiterea cererii de completare dispozitiv, întrucât Tribunalul Constanţa nu s-a 
pronunţat asupra excepţiei de nelegalitate a hotărârii nr. 393/20 iulie 1992, conform art. 444 NCPC, 
a formulat cerere de completare a sentinţei nr. 780/20.03.2015. 

Arată că în mod greşit cererea a fost respinsă pe motiv reclamanta nu are calitate procesuală 
activă în prezentul dosar, faţă de cele statuate irevocabil de Curtea de Apel Constanţa prin sentinţa 
civilă nr. 89/CA/13.04.2001 şi că, aşa cum s-a arătat în sentinţa civilă nr.780/20.03.2015, efectul 
pozitiv al puterii de lucru judecat, rezultat din sentinţa civilă nr.89/CA/19.04.2001 pronunţată de 
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Curtea de Apel Constanţa în dosarul 170/CA/2001, împiedică reanalizarea naturii juridice a 
terenului în litigiu, în baza unei noi apărări invocate de reclamantă în litigiul prezent -  respectiv 
nelegalitatea Hotărârii de Guvern 393/1992, la care, de altfel, Curtea de Apel a făcut referire în mod 
expres în litigiul anterior. 

Consideră că nepronunţarea pe excepţia de nelegalitate a H.G. 393/1992 a condus la 
soluţionarea greşită a întregului dosar, soluţionarea litigiului pe excepţii şi fond depinzând de 
soluţionarea cu prioritate a excepţiei de nelegalitate a Hotărârii nr. 393/20 iulie 1992, prin 
intermediul căreia se stabilea dacă terenul proprietatea sa a fost trecut în domeniul public al statului 
sau nu şi dacă această trecere este una legală sau nu. 

Pârâta [...] SA Constanţa a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat, 
deoarece soluţia pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică. 

La dosarul cauzei, părţile au depus concluzii scrise. 
Analizând toate criticile formulate prin motivele de apel, Curtea reţine următoarele: 
Reclamanta SC [...] SA a sesizat instanţa de fond, în contradictoriu cu pârâtele [...] SA si 

Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, solicitând recunoaşterea dreptului de proprietate 
asupra terenului în suprafaţă de 167.879 mp situat în Portul Midia și înscrierea lui în Cartea Funciară 
a oraşului Năvodari şi radierea corespunzătoare a menţiunilor privind dreptul de proprietate al 
Statului Roman asupra aceleiaşi suprafeţe de teren. 
 În subsidiar, a solicitat recunoaşterea unui drept de superficie asupra terenului aferent 
construcţiilor proprietatea sa şi a unui drept de servitute legală de trecere pietonală şi auto  pentru 
accesul la construcţiile aflate în proprietatea acesteia. 
 Anterior, prin sentinţa civilă nr.39/CA/19.04.2011 a Curţii de Apel Constanţa, problema de 
drept a fost dezlegată irevocabil, în sensul că a stabilit că cele 16,6 ha de teren aparţin domeniului 
public al statului, conform H.G.393/1992. 
 Instanţa de fond în mod corect a analizat dreptul de proprietate al reclamantei, având la bază 
legile care au reglementat transformarea societăţilor de stat în societăţi comerciale cât şi dreptul de 
proprietate pe care acestea le-au dobândit cu privire la aceste bunuri. 
 Reclamanta susţine că dreptul de proprietate al acesteia s-a născut în baza art.5 şi 20 din 
Legea nr. 15/1990. 
 În conformitate cu disp. art. 20 alin.2 din Legea nr. 15/1990, „bunurile din patrimoniul 
societăţilor comerciale sunt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobândite cu acest titlu”. 
 Legea nr.15/1990 a stabilit că, la data în fiinţării societăţilor comerciale în baza acestei legi, 
trecerea în proprietatea lor a bunurilor aflate în inventarul lor. 
 Ca excepţie de la regula mai sus-menţionată o constituie H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea 
şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat. 
 În ordonanţă (art.1) se prevede şi modalitatea de reglementare a dreptului de proprietate, 
respectiv prin eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate. 
 Totodată, în art.3 din H.G. nr. 834/1991 se arată în mod expres că aceste dispoziţii nu îşi 
găsesc aplicabilitate în cazul terenurilor ce fac parte din domeniul public. 
 Pe de altă parte, prin hotărâre irevocabilă acest aspect a fost tranşat definitiv. 
 Conform art. 248 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 
de procedură precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de 
probe noi, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de 
soluţionare în funcţie de efectele pe care acestea le produc. 

Reclamanta critică soluţia instanţei de fond în legătură cu aplicarea acestui text de lege, 
deoarece în mod greşit s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a acesteia, deoarece 
soluţionarea litigiului pe excepţii şi pe fond depune de soluţionarea cu prioritate a excepţiei de 
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nelegalitate a H.G. nr. 393/20.07.1992 prin intermediul căreia se stabilea dacă terenul în litigiu a 
trecut în domeniul public al statului sau nu şi dacă această trecere este legală sau nu. 

Nelegalitatea H.G. nr. 393/20.07.1992 a fost pusă pentru prima dată în discuţie în prezenta 
cauză, astfel că nu există identitate de cauză pentru a se reţine cu autoritate de lucru judecat 
considerentele sentinţei civile nr. 89/CA/19.04.1992. 

În mod corect a reţinut instanţa de fond efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat ce 
rezultă din sentinţa civilă nr. 89/CA/19.04.1992 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa (dosar 
nr.170/CA/2001). 

Această hotărâre îi este opozabilă reclamantei în calitate de succesoare a SC [...] SA. 
Ori, neavând nici un titlu asupra terenului în cauză, aceasta nu se legitimează procesual activ. 
Analizând ordinea excepţiilor invocate, în raport de disp.art.248 alin.1 şi 2 Cod procedură 

civilă, se vor avea în vedere efectele pe care le produce fiecare categorie de excepţii. 
Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară, lui îi revine obligaţia de 

a justifica calitatea procesuală activă. 
Art.40 alin.1 Cod procedură civilă, stabileşte că în cazul lipsei calităţii procesuale, sancţiunea 

este respingerea cererii ca fiind făcută de o persoană fără calitate. 
Faţă de cele expuse rezultă că soluţia adoptată de instanţa de fond este legală şi temeinică. 
Critica reclamantului privind respingerea cererii de completare a dispozitivului sentinţei 

civile nr. 780/20.03.2015 a Tribunalului Constanţa şi casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei la 
instanţa de fond urmează a fi respinsă. 

Excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 393/20.07.1992 privind trecerea unor construcţii 
hidrotehnice în administrarea Regiei Autonome Administraţia Porturilor Maritime SA, invocată la 
instanţa de fond la data de 02.09.2014, este o apărare de fond prin care se invocă nelegalitatea unui 
act administrativ. 

Însă, celelalte două excepţii privesc dreptul de exercitare a dreptului la acţiune şi au prioritate 
în ordinea soluţionării lor faţă de excepţia de nelegalitate care a rămas fără obiect. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind recunoaşterea unui drept de servitute de trecere 
pe teren spre imobile deţinute de reclamantă, instanţa reţine că este adevărat că C.N. Administraţia 
Porturilor Maritime SA nu îi contestă dreptul de proprietate asupra clădirilor. 

Solicitarea reclamantei nu poate fi primită, argumentele legale invocate nu-şi găsesc 
aplicabilitatea în cauză. 

Terenurile ce fac parte din domeniul statului au un caracter inalienabil, astfel că nu se pot 
constitui dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. 

În Legea nr.213/1998 (art.14 şi 15) s-a prevăzut modalitatea în care reclamanta îşi poate 
valorifica cele solicitate în prezenta acţiune, respectiv prin încheierea unui contract de închiriere. 

Faţă de cele expuse, toate criticile aduse soluţiei instanţei de fond sunt neîntemeiate. 
Judecător redactor Revi Moga 
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ŞŞII  FFIISSCCAALL  
 
 
 

 
11. Anulare raport de inspecție fiscală. Nemulțumiri privind avizele de însoțire a 

mărfii. Dovedirea achiziției cerealelor în scopul operațiunilor taxabile. Îndreptățire la 
deducerea TVA. 

 
Art.146 alin.1 lit.a Cod fiscal 

Ordinul nr.3512/2008 
Art.22 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului (Directiva a 6-a) 

 
Potrivit disp. art.146 alin 1 lit.a Cod fiscal, se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: pentru 

taxa datorată sau achitată aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-
au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul sau de către o persoană impozabilă, să deţină o factură 
emisă în conformitate cu prev. art. 155, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către 
persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de către persoanele 
impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la 
încasare.  

Organul fiscal nu contestă modalităţile de întocmire a facturilor, având nemulţumiri în ceea ce 
priveşte avizele de însoţire a mărfii. 

Trebuie avute în vedere prevederile art.22 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului (Directiva a 6-a) 
prin prisma celor reţinute în hotărârea CJUE în cauza C-271/12 Petroma Transports SA, care au reţinut în 
paragraful 28 că „impunerea, în vederea exercitării dreptului de deducere, a altor menţiuni pe factură decât 
cele prevăzute la articolul 22 alineatul (3) litera (b) din a şasea directivă trebuie totuşi să se limiteze la ceea 
ce este necesar pentru a asigura colectarea TVA-ului şi verificarea acesteia de către autoritatea fiscală. În 
plus, astfel de menţiuni nu trebuie, prin numărul sau prin caracterul lor tehnic, să facă practic imposibilă 
sau excesiv de dificilă exercitarea dreptului de deducere (Hotărârea Jeunehomme şi EGI, punctul 17.” 

 
Decizia civilă nr. 268/CA/18.04.2016 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1483/06.11.2015, Tribunalul Constanţa a admis în parte cererea 

formulată de reclamanta SC [...] SRL, în contradictoriu cu pârâta DGRFP GALATI – AJFP  
CONSTANTA; a anulat decizia nr. 556/08.06.2015 de soluţionare a contestaţiei administrative, cu 
consecinţa anularii parţiale a deciziei de impunere nr. F - GL 144/31.03.2015 în ceea ce priveşte 
obligaţiile stabilite suplimentar de plată în cuantum de 795.661 lei şi a obligat pârâta către 
reclamanta la plata sumei de 5050 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de 
timbru (50 lei ) si onorariu de avocat (5000 lei).  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs D.G.R.F.P. Galaţi – AJFP Constanţa, 
susţinând că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, invocând 
motivul de casare prev. de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă. 

Astfel, se susţine că SC [...] SRL nu a prezentat avize de însoţire a mărfii completate cu toate 
informaţiile obligatorii privind expediţia, numărul mijlocului de transport, data şi ora livrării, 
semnătura delegatului, semnătura expeditorului etc., respectiv a prezentat avize de însoţire a mărfii 
pentru care organul de inspecţie fiscală nu a putut stabili/determina că serviciile de transport au fost 
prestate/facturate fie către furnizor (SC [...] SRL), fie către beneficiar (SC [...] SRL) pentru 
cantitatea de 1770,17 tone cereale facturate de furnizorul SC [...] SRL. 
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SC [...] SRL nu a efectuat toate demersurile legale pentru procurarea/obţinerea mijloacelor 
de proba necesare pentru justificarea/dovedirea achiziţiei întregii cantităţi de cereale facturate de 
furnizorul SC [...] SRL in conformitate cu art. 10 din OG 92/2003.  

Intimata-reclamantă nu justifică dreptul de deducere TVA în cuantum de 289.808 lei TVA 

deductibilă/dedusă în baza facturilor emise de furnizorul SC [...] SRL, având ca obiect cereale si plante tehnice, întrucât 

societatea nu justifică achiziţia/intrarea acestor bunuri în conformitate cu dispoziţiile art. 146 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr.571/2003. 

De asemenea, nu justifică dreptul de deducere la calculul impozitului pe profit aferent anului 
2010 a cheltuielilor în sumă de 1.207.534 lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de 1,770,17 tone 
cereale facturate de furnizorul SC [...] SRL, întrucât nu justifică achiziţia/intrarea acestor bunuri în 
conformitate cu dispoziţiile ari. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr.571/2003. 

Referitor la cele două avize de însoţire a mărfii prezentate/anexate la punctul de vedere, 
respectiv avizul de expediţie nr.47292SD / 08.07.2010 (pentru cantitatea de 37,6 tone de rapiţă) si 
avizul de expediţie nr.4729231/03.07.2010 (pentru cantitatea de 34 tone de rapiţă), organele de 
inspecţie fiscală apreciază că, nu au putut fi prezentate în timpul inspecţiei, sunt incomplete. 
 Potrivit jurisprudenţei C.E.J., se recunoaşte statelor membre dreptul de a solicita dovezi 
pentru demonstrarea dreptului de deducere a TVA. 
 Intimata-reclamantă, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
 Astfel, obiecţiunile recurentei cu privire la datele ce trebuiau consemnate în avizele de 
expediţie, priveşte doar cantitatea de 1770,17 to cereale din totalul de 5031,26. 
 Marfa livrată a fost facturată prin 54 de facturi pentru cantităţi diverse. 

Nu au fost întocmite facturi separate pentru cele 1770,17 to pentru care organul de control a 
refuzat recunoaşterea dreptului de deducere, această cantitate regăsindu-se facturată împreună cu 
mărfuri pentru care s-a recunoscut dreptul de deducere fiscală. 

Conform anexei 2 pct.6 din O.M.F.P. nr.2226/2006, sunt prevăzute informaţiile ce trebuie 
menţionate în avizele de expediţie: numele delegatului, buletin/carte de identitate, număr mijloc de 
transport, ora livrării, semnătura delegatului, dar nu şi denumirea societăţii de transport ce deţine 
mijlocul auto respectiv şi, cu atât mai puţin, societatea care a angajat transportul. 

Datele înscrise pe avizele de însoţire a mărfii erau suficiente pentru identificarea 
transportatorilor şi ulterior şi a beneficiarilor acestor servicii. 

În cazul diferenţei de 3261,09 to cereale, societate care a angajat mijloace de transport,   s-a 
determinat, fie din prezentarea facturilor de transport de către SC [...] SRL (pentru 250 to), fie prin 
datele regăsite în evidenţele contabile ale SC [...] SRL (3000 to). 

Deci, în situaţia celor 3261,09 to cereale pentru care a fost identificat beneficiarul 
transportului, a fost recunoscut dreptul de deducere TVA, identificarea beneficiarului nu s-a făcut 
prin consultarea avizelor de însoţire a mărfurilor, tocmai pentru că, referitor la aceste documente 
care însoţesc marfa, nu este emisă o factură fiscală şi nu este impusă obligaţia menţionării 
beneficiarului. Facturile fiscale ce  atestau solicitarea de decontare a serviciului către beneficiar, au 
fost avute în vedere de organul de control în constatările sale. 

Determinarea societăţii ce a angajat transportul mărfii era  posibilă din analiza datelor 
contabile puse la dispoziţie coroborate cu menţiunile convenţiei comerciale privind 
expediţia/recepţia mărfurilor. 

Înregistrările contabile ale SC [...] SRL nu s-au făcut în baza avizelor de însoţire a mărfurilor 
emise de  furnizorul său. 

Susţinerea recurentei conform căreia societatea nu justifică achiziţia/intrarea bunurilor (ca 
urmare a neindicării în aviz a beneficiarului transportului, invocând prevederile art. 146 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr.571/2003, este neîntemeiată. 

Analizând legalitatea hotărârii prin prisma motivului de casare invocat – art.488 alin.1 
pct.8 Cod procedură civilă, se constată că recursul este nefondat, din următoarele considerente: 
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Prin raportul de inspecţie fiscală nr.1957/F-GL 130/31.03.2015 s-a reţinut că suma de 
289.808 lei TVA deductibilă/dedusă în baza facturilor emise de furnizorul SC [...] SRL, având ca 
obiect cereale şi plante tehnice, SC [...] SRL nu justifică achiziţia/intrarea acestor bunuri în conf.cu 
art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr.571/2003. 

În urma analizei stării de fapt fiscale cu privire la relaţia comercială dintre SC [...] SRL şi SC 
[...] SRL, în baza mijloacelor de probă administrate, sub rezerva că avizele de însoţire a mărfii 
prezentate de SC [...] SRL nu au fost regăsite/identificate în documentele contabile aparţinând SC 
[...] SRL aferente perioadei iunie-august 2010 în ceea ce priveşte cantitatea de 1770,17 to, 
contribuabilul justifică deducerea TVA. 

Deci, pentru cantitatea de 1770,17 to cereale, societatea nu justifică achiziţia/intrarea acestor 
bunuri cu avize de însoţire a mărfii completate cu toate informaţiile obligatorii privind expediţia, 
respectiv avizele de însoţire a mărfii nu permit stabilirea prestării serviciilor de transport în sarcina 
cui au fost – a furnizorului ori a beneficiarului. 

De asemenea, în raportul de inspecţie fiscală se menţionează că între societăţile sus arătate s-
a încheiat un contract de vânzare-cumpărare de cereale şi seminţe oleaginoase producţie 2010, 
mărfurile urmând a fi predate şi/sau transportate în Portul Constanţa, unde se va face şi recepţia 
cantitativă-calitativă de către reprezentanţii celor două societăţi. 

În afară de cantitatea de 1770,17 to cereale, contribuabilul a mai achiziţionat 3261,09 to 
cereale tot de la furnizorul SC [...] SRL pentru care însă i s-a recunoscut dreptul de deducere TVA, 
justificând achiziţia acestor bunuri cu documente justificative. 

În baza raportului de inspecţie fiscală s-a emis decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare F - GL 144/31.03.2015 prin care s-a reţinut că SC [...] SRL datorează TVA 
suplimentar 391.249 lei, dobânzi/majorări de întârziere 140.380 lei, penalităţi 58.687 lei, impozit pe 
profit 204.349 lei, dobânzi 129.803 lei şi penalităţi de întârziere 30.652 lei. 

SC [...] SRL a contestat decizia de impunere numai în ceea ce priveşte suma de 795.561 lei 
din totalul de 955.120 lei, respectiv doar obligaţiile  fiscale în legătură cu achiziţia cantităţii de 
1770,17 tone cereale de la SC [...] SRL, respectiv TVA 289.808 lei, 167.122 lei accesorii aferente 
TVA şi 193.205 lei impozit pe profit şi 145.426 lei accesorii aferente impozitului pe profit. 

Prin decizia nr.566/08.06.2015 s-a respins contestaţia, reţinându-se că facturile de 
aprovizionare erau însoţite de avize de expediţie pentru justificarea transportului care nu aveau 
menţionat beneficiarul serviciului de transport (societate care a achitat contravaloarea transportului 
furnizorului sau beneficiarului mărfii). 

Anexa nr.2 din O.M.F.P. 2226/2006 prevăd normele de întocmire şi utilizare a avizului de 
însoţire a mărfii. 

În acest context, s-a reţinut că SC [...] SRL nu justifică dreptul de deducere a cheltuielilor în 
valoare de 1.207.534 lei şi TVA în sumă de 289.808 lei aferente cantităţii de 1770,17 tone. 

Prin sentinţa recurată s-a dispus anularea deciziei nr.556/08.06.2015 cu consecinţa anulării 
parţiale a deciziei de impunere F - GL 144/31.03.2015 în ceea ce priveşte obligaţiile stabilite 
suplimentar în cuantum de 795.661 lei în legătură cu cantitatea de 1770,17 tone cereale, reţinându-se 
că sunt îndeplinite cerinţele prev.de art.146 alin.1 lit.a Cod fiscal, respectiv toate facturile emise de 
furnizorul SC [...] SRL îndeplinesc condiţiile minimale obligatorii impuse de art.155 alin.5 Cod 
fiscal, iar plata mărfii s-a făcut prin dispoziţie bancară. 

Lipsa oricăror elemente care să ateste o eventuală înţelegere între furnizor şi cumpărător în 
scopul fraudării, exclude angajarea oricărei răspunderi în sarcina contribuabilului de bună-credinţă 
în acest sens, pronunţându-se în C.E.J. în cauzele C-80/11 şi 142/11. 

Recurenta susţine că societatea nu a prezentat avizele de însoţire a mărfii completate cu toate 
informaţiile obligatorii privind expediţia, neputându-se stabili cine a prestat serviciile de transport 
pentru cantitatea de 1770,17 tone, iar pe de altă parte nu justifică  achiziţia/intrarea acestor bunuri în 
conformitate cu art.146 alin.1 lit.a  din Legea nr.571/2003, astfel că nu justifică dreptul de deducere 
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la calculul impozitului pe profit aferent anului 2010 a cheltuielilor în sumă de 1.207.534 lei şi 
nicidecum TVA în cuantum de 289.808 lei. 

Această susţinere este greşită din următoarele considerente: 
Potrivit disp. art.146 alin 1 lit.a Cod fiscal, se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

pentru taxa datorată sau achitată aferenta bunurilor  care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori 
serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul sau de către o persoană 
impozabilă, să deţină o factură  emisă în conformitate cu prev. art. 155, precum şi dovada plăţii în 
cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la 
încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane 
impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare.  

Facturile aferente cantităţii de 1770,17 to emise de furnizorul SC [...] SRL îndeplinea 
condiţiile minimale impuse de art.155 Cod fiscal, iar plata acestei cantităţi s-a făcut prin dispoziţie 
bancară, cum corect a reţinut şi instanţa de fond. 

De altfel, organul fiscal nu contestă modalităţile de întocmire a facturilor, având nemulţumiri 
în ceea ce priveşte avizele de însoţire a mărfii. 

Avizele de însoţire a mărfii cuprind numele furnizorului şi al beneficiarului, cantitatea 
numele delegatului, seria BI/CI, numărul mijlocului de transport, semnătura de primire şi predare. 

Conform Ordinului nr.3512/2008, avizul de însoţire a mărfii trebuie să conţină cel puţin 
următoarele elemente: 

- seria si numărul intern de identificare a formularului; 
- data emiterii formularului; 
- datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscala); 
- datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscala); 
- denumirea si cantitatea bunurilor livrate; 
- preţul si valoarea, după caz; 
- date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), 

numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului; 
- semnătura expeditorului; 
- data primirii în gestiune si semnătura gestionarului primitor. 
În speţă, avizele de însoţire conţin toate elementele obligatorii şi, alături de facturi, bonuri de 

cântar, fac dovada achiziţiei cantităţii de 1770,17 to cereale de la SC [...] SRL de către intimata-
reclamantă. 

De altfel, cantitatea de cereale livrată de SC [...] SRL reclamantei, este de aproximativ 5000 
to cereale, însă doar pentru cantitatea de 1770,17 to organul fiscal a considerat că nu se face dovada 
achiziţiei, deşi diferenţa de cantitate cereale este evidenţiată în aceleaşi facturi ca şi prima cantitate. 

Nu în ultimul rând trebuie avut în vedere şi prev.art.22 din Directiva 77/388/CEE a 
Consiliului (Directiva a 6-a) prin prisma celor reţinute în hotărârea CJUE în cauza C-271/12 
Petroma Transports SA, care au reţinut  în paragraful 28 că „impunerea, în vederea exercitării 
dreptului de deducere, a altor menţiuni pe factură decât cele prevăzute la articolul 22 alineatul (3) 
litera (b) din a şasea directivă trebuie totuşi să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a asigura 
colectarea TVA-ului şi verificarea acesteia de către autoritatea fiscală. În plus, astfel de menţiuni nu 
trebuie, prin numărul sau prin caracterul lor tehnic, să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă 
exercitarea dreptului de deducere (Hotărârea Jeunehomme şi EGI, citată anterior, punctul 17.” 

Ori, cum corect a reţinut şi instanţa de fond, intimata-reclamantă a dovedit achiziţia cantităţii 
de 1770,17 to cereale în scopul operaţiunilor taxabile, astfel că este îndreptăţită la deducerea TVA 
aferent şi achitat efectuat cu achiziţia. 

Pentru aceste considerente, având în vedere că instanţa de fond a respectat disp.art.146 alin.1 
lit.a Cod fiscal, în baza art.496 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat. 

Judecător redactor Revi Moga 
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12. Anulare decizie de impunere. Condiționarea cotei de redevență minieră de 

renegocierea licenței de concesiune și de încheierea actului adițional de modificare a 
licenței. Neinițierea procedurii de renegociere a licenței de către autoritatea 
competentă. 
 

Aplicarea dispozițiilor OUG nr. 101/2007 în ceea ce priveşte cota de redevenţă datorată de 
reclamantă este condiţionată de renegocierea licenţei de concesiune şi de încheierea actului adiţional de 
modificare/completare a licenţei între autoritatea competentă şi titular, în condiţiile art. IV din ordonanţă, 
procedură care în cauză nu a fost urmată. 

Noua cotă de redevenţă nu poate fi aplicată din oficiu de către organul fiscal, câtă vreme obligaţia 
de a iniţia procedura de renegociere a licenţei revenea autorităţii competente, care trebuia să notifice 
titularul cu privire la data renegocierii şi modificările/completările corespunzătoare, situaţie în care neplata 
redevenţei majorate nu poate fi imputată titularului licenţei. 
 

Art.31 lin.1 din Legea minelor nr. 61/1998 
Art. 45 alin.1 lit. c din Legea minelor nr. 85/2003  

OUG nr. 101/2007 
Art.117 alin.1 lit. f Cod procedură fiscală 

 
 Prin cererea formulată la data de 01.09.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – 
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. …/118/2015, reclamanta S.C. [...] S.A. a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa anularea deciziei nr. 
209/02.03.2015 emise de pârâtă în soluţionarea contestaţiei formulate de reclamantă împotriva 
deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale nr. …/18.12.2014, cu consecinţa anulării deciziei de 
impunere nr. …/18.12.2014 cu privire la suma de 46.037 lei reprezentând: redevenţă minieră în 
cuantum de 21.407 lei; dobânzi/majorări de întârziere aferente în cuantum de 21.419 lei; penalităţi 
de întârziere aferente în cuantum de 3.211 lei şi a raportului de inspecţie fiscală … din data de 
18.12.2014, precum şi restituirea sumei de 46.037 lei. 
            Prin Sentinţa  civilă nr. 1777/23.12.2015 Tribunalul Constanţa a admis în parte acţiunea, a 
anulat decizia nr. 209/02.03.2015 emisă de pârâtă de soluţionare a contestaţiei, cu consecinţa 
anulării deciziei de impunere nr. …/18.12.2014 şi a respins capătul de cerere privind obligarea 
pârâtei la restituirea sumei de 46.037 lei ca neîntemeiat.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs – reclamanta SC [...] SA şi pârâta ANAF 
– DGRFP GALAŢI – AJFP CONSTANŢA, care au criticat soluţia instanţei de fond sub 
aspectul motivului de casare prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă. 
 Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 
sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate 
şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 
 În referire la recursul formulat de recurenta reclamanta SC [...] SA: 
 Arată recurenta reclamantă că instanţa de fond în mod nelegal a respins cererea având ca 
obiect restituirea sumei de 46.037 lei, deşi reclamanta a făcut dovada că a achitat-o de bună voie. 
Consecinţa anulării actelor administrative fiscale atacate o reprezintă restituirea sumei de 46.037 lei, 
care a fost achitată de către Societatea [...] SA. 

Prin urmare, apreciază recurenta că în mod greşit instanţa de fond a respins acest capăt de 
cerere ca neîntemeiat reţinând în esenţă că nu a făcut dovada plăţii acestei sume. 

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului, modificarea în parte a hotărârii atacate 
şi admiterea cererii de restituire a sumei de 46.037 lei. 
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 Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă 
ca nefondat. 
 În referire la recursul formulat de pârâta ANAF – DGRFP GALAŢI – AJFP 
CONSTANŢA: 
 Apreciază pârâta recurentă că hotărârea atacată a fost dată cu aplicarea greşită a legii, fiind 
incident în speţă motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă. 

Astfel, litigiul dedus judecăţii are ca obiect legalitatea redevenţei de 10%, stabilită în sarcina 
reclamantei de inspecţia fiscală din cadrul DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa pentru perioada 
01.01.2009 - 15.07.2009 supusă controlului. 

Arată recurenta că noul procent de redevenţă minieră de 10% cuvenit bugetului de stat a fost 
stabilit prin OUG nr. 101/2007 (în forma pentru perioada supusă controlului), act normativ care a 
modificat condiţiile de valabilitate a licenţelor şi a cotelor procentuale pentru calculul redevenţei 
miniere - „redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte, la încheierea licenţei ori la 
eliberarea permisului de exploatare, la o cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, după 
cum urmează: 10 % pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale şi a pietrelor preţioase şi 
semipreţioase, la care cota este de 3%.” 

În baza licenţei nr. 1117/2000, reclamanta a calculat şi virat la bugetul de stat redevenţa 
miniera utilizând cota procentuală de 2%, aşa cum prevedea licenţa, şi după apariţia OUG nr. 
101/2007, în opinia sa procentul de 10% aplicându-se de la momentul renegocierii licenţei, ceea ce 
în cauză nu s-a realizat. Tot astfel, reclamanta a susţinut că deţine avizele de exploatare nr. ..., până 
la intrarea în vigoare a licenţei de exploatare nr. 1117/2000. 

Solicită instanţei a înlătura aceste apărări întrucât dispoziţiile art. IV alin.1 din OUG nr. 
101/2007 obligă la renegocierea unei licenţe aflate în vigoare în conformitate cu prevederile acestui 
act normativ. 

Omisiunea autorităţii competente în stabilirea noului procent de redevenţă minieră nu 
conduce la concluzia că reclamantei nu i se aplică prevederile legale în materie, în vigoare de la data 
publicării OUG nr. 101/2007 (12.10.2007). 

Prin urmare, la data intrării în vigoare a OUG nr. 101/2007 reclamanta desfăşura activitate în 
baza licenţei de exploatare nr. 1117/2000, fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. IV alin.1 din OUG nr. 
101/2007 – „de concesiune - intrate în vigoare se negociază în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă”. 

Potrivit acestor dispoziţii legale, autoritatea competentă Agenţia Naţională de Resurse 
Minerale şi reclamanta aveau obligaţia de a renegocia condiţiile în care a fost încheiată licenţa de 
exploatare nr. 1117/2000, inclusiv cotele procentuale de redevenţă minieră întrucât, odată cu intrarea 
în vigoare a OUG nr. 101/2007, noul procent de redevenţă miniera este de 10% din valoarea 
producţiei miniere. 

Faptul că între cele două nu s-a realizat această renegociere nu îndreptăţeşte reclamanta să 
eludeze prevederile legale menţionate. 

Aşa fiind, apreciază recurenta pârâtă, în mod corect inspecţia fiscală a stabilit în sarcina 
reclamantei redevenţa minieră datorată bugetului de stat prin aplicarea cotei de 10% la valoarea 
producţiei, pe perioada 01.01.2009 - 15.07.2009, stabilind o obligaţie suplimentară de plată în sumă 
de 21.407 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. 

  Solicită admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii atacate cu consecinţa respingerii 
acţiunii ca nefondată. 

  Prin întâmpinare, SC [...] SA a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă ca 
nefondat. 
           Analizând cauza sub aspectul criticilor susţinute, Curtea constată că doar recursul 
declarat de reclamantă este întemeiat, urmând ca recursul declarat de pârâtă să fie respins ca 
nefondat. 
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           În ceea ce priveşte redevenţa minieră datorată de reclamantă pentru perioada controlată 
(01.01.2009 – 15.07.2009), calculată de către organul fiscal prin aplicarea cotei de 10% prevăzute de 
dispozițiile art. 45 alin.1 lit. c din Legea minelor nr. 85/2003 astfel cum a fost modificată prin OUG 
nr. 101/2007, Curtea reţine că în mod corect judecătorul fondului a stabilit că noul procent nu poate 
fi aplicat atâta timp cât nu a avut loc o renegociere a licenţei de exploatare şi nu s-a procedat la 
încheierea unui act adiţional în acest sens, conform art. IV din OUG nr. 101/2007.   
           Astfel, reclamanta este titulara licenţei de exploatare nr. 1117/2000 acordate de Agenţia 
Naţională de Resurse Minerale, licenţă neintrată în vigoare, întrucât nu a fost aprobată de Guvern şi 
publicată în Monitorul Oficial, astfel încât reclamanta şi-a desfăşurat activitatea minieră în baza 
avizelor de exploatare nr. S-553/01.12.2008 pentru anul 2009 şi S-553/09.12.2008 pentru anul 2010. 
           Redevenţa minieră datorată de reclamantă este cea stabilită potrivit art.31 lin.1 din Legea 
minelor nr.61/1998, în vigoare la data acordării licenţei de exploatare, respectiv cota de 2% din 
valoarea producţiei miniere realizate anual, având în vedere şi dispoziţiile art.60 alin.1 din Legea 
nr.85/2003 potrivit cu care prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei legi şi aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern rămân 
valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate”. 

Curtea apreciază, în acord cu opinia primei instanţe, că aplicarea dispoziţiile OUG nr. 
101/2007 în ceea ce priveşte cota de redevenţă datorată de reclamantă este condiţionată de 
renegocierea licenţei de concesiune şi de încheierea actului adiţional de modificare/completare a 
licenţei între autoritatea competentă şi titular, în condiţiile art. IV din ordonanţă, procedură care în 
cauză nu a fost urmată. 

Curtea apreciază că noua cotă de redevenţă nu poate fi aplicată din oficiu de către organul 
fiscal, câtă vreme obligaţia de a iniţia procedura de renegociere a licenţei revenea autorităţii 
competente, care trebuia să notifice titularul cu privire la data renegocierii şi modificările/ 
completările corespunzătoare, situaţie în care neplata redevenţei majorate nu poate fi imputată 
titularului licenţei. 

Referitor la restituirea sumei de 46.037 lei, se reţine că reclamanta a făcut dovada în faţa 
instanţei de recurs că această sumă a fost a fost încasată de către organul fiscal urmare a popririi 
dispuse la data de 19.05.2015, astfel că, drept consecinţă directă a anulării titlului de creanţă, partea 
este îndreptăţită la recuperarea sumelor achitate fără existenţa unui temei valabil. 
             Curtea reţine totodată că, în conformitate cu art.117 alin.1 lit. f Cod procedură fiscală, se 
restituie debitorului, la cerere, sumele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor 
organe competente potrivit legii, astfel că recunoaşterea dreptului reclamantei la restituirea sumelor 
nu este de natură a înlătura aplicabilitatea Ordinului nr.1899/2004, ce reglementează procedura 
efectivă de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget.   
             Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurenta pârâtă sunt 
nefondate, urmează a respinge recursul declarat de aceasta ca atare, în baza art.496 alin.1 Cod 
procedură civilă. În egală măsură, văzând că motivele invocate de reclamantă sunt întemeiate, 
urmează a admite recursul acesteia, în baza art.496 şi 498 alin.1 Cod procedură civilă; instanţa va 
casa în parte hotărârea recurată şi, rejudecând, va admite capătul de cerere privind obligarea pârâtei 
la restituirea sumei de 46.037 lei către reclamantă. Se vor menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii.  

Decizia civilă nr. 638/CA/21.09.2016  
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
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13. Aplicarea unui tratament fiscal de scutire de la plata impozitului pe clădire 
până la momentul efectuării inspecției fiscale. Contestație decizie de impunere clădire 
și mijloace de transport. Existența unor documente relevante care fac dovada 
caracterului neimpozabil al mijloacelor de transport deținute. 

 
Art.21 alin.1, alin.4 lit.f, m din Legea nr.571/2003 

Art.249, art. 250 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
Art.5 din OG nr.92/2003 

 
 În cauza de faţă, organul fiscal a schimbat tratamentul fiscal stabilit în urma inspecţiei fiscale, în 
urma unei reaprecieri a înregistrărilor contabile şi valorilor de inventar a acestor construcţii şi a procedat 
la stabilirea impozitului datorat şi a accesoriilor aferente începând cu semestrul II al anului 2009. 
 Potrivit contribuabilului, mijloacele de transport în litigiu nu sunt înmatriculate, deci scapă aplicării 
prevederilor art.261 alin.(1) şi nefiind înmatriculate, nu pot intra în categoria celor care să nu facă parte 
„dintr-o combinaţie de autovehicule”, aspect contestat de creditorul fiscal prin prisma prevederilor art.263 
din Legea nr.571/2003, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.209/2012, care obligă la înregistrare şi 
implicit la impozitare, pentru toate vehiculele lente, indiferent dacă acestea utilizează sau nu drumurile 
publice. 
 Urmare a unei reaprecieri a situaţiei fiscale iniţiale, se constată că a avut loc schimbarea 
tratamentului fiscal stabilit prin RIF nr. B104627/10.07.2009, fără însă ca această nouă încadrare fiscală să 
fie previzibilă pentru contribuabil şi chiar fără a fi susţinută de documente justificative. 

 
Decizia civilă nr. 530/CA/27.06.2016 

             
1. Prin sentinţa civilă nr. 1747/18.12.2015, Tribunalul Constanţa a admis cererea formulată 

de reclamanta [...] SA Constanta în contradictoriu cu pârâtul SPITVBL Constanta şi a anulat 
Dispoziţia RS 52661/18.10.2013, cu consecinţa anulării parţiale a Deciziei de impunere nr. 
[...]/24.04.2013 şi anulării deciziei nr. [...]/24.07.2013 emise de pârâtă. 

A obligat pârâtul către reclamanta la plata sumei de 4550 lei cu  titlu de cheltuieli de 
judecată.  

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta SPITVBL Constanţa, 
care a criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, prin prisma motivelor de casare prevăzute 
de art.488 pct.5 şi pct.8 NCPC. 

Susţine recurenta, în legătură cu impozitul pe clădiri, că analizarea actelor administrativ 
fiscale contestate trebuie făcută în raport cu actele depuse în cadrul inspecţiei din anul 2013 şi care 
au fost avute în vedere la stabilirea situaţiei de fapt fiscale. 

  Se relevă că actul de control întocmit în anul 2009 nu are natura unui act normativ, 
legalitatea actului de impunere din 2009 nu a făcut obiectul vreunei verificări judecătoreşti, astfel că 
potrivit prevederilor art.249 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi HG nr.44/2004, 
construcţiile evidenţiate la poziţiile 1-69 din anexa 5 la contestaţie sunt impozabile, neîncadrându-se 
în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de art.250. 

În legătură cu impozitul pe semiremorcile neînmatriculate, recurenta susţine că, în lipsa unui 
document oficial care să consacre un regim derogator, dispoziţiile art.261 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal sunt aplicabile, iar faptul că semiremorcile au motorizare rporpie sau se 
deplasează prin concursul altro mijloace de transport este relevant doar în ceea ce priveşte nivelul 
impozitului generat. 

Cu privire le remorcile utilizate pentru transportul containerelor, recurenta arată că intimata a 
afirmat că va produce un document din care să rezulte că aceste mijloace de transport nu sunt apte să 
circule pe drumurile publice, însă nu a prezentat acest document. 

Se concluzionează că potrivit art.263 alin.(6) Cod fiscal 2015, mijloacele de transport care nu 
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sunt autopropulsate sunt impozabile. 
Referitor la modalitatea de compensare şi de stingere a creanţelor fiscale efectuată prin actele 

contestate, recurenta susţine că organul fiscal nu a negat existenţa debitelor stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti, iar din anexele raportului de inspecţie fiscală se poate stabili momentul de la care 
aceste creanţe au fost compensate cu cele reprezentând impozite datorate de reclamantă. 

În opinia recurentei, este relevant sub aspectul legalităţii compensării să se stabilească dacă 
aceste debite au fost compensate la momentul la care s-a solicitat compensarea, pentru a nu se naşte 
în mod artificial eventuale accesorii de întârziere în sarcina contribuabilului. 

În legătură cu modul de întocmire a rapoartelor de expertiză contabilă administrate în cauză, 
se relevă că prin respingerea ultimelor obiecţiuni formulate în legătură cu afirmaţia expertului cu 
privire la o pretinsă modalitate de stingere nelegală a creanţelor contribuabilului, a fost încălcat 
dreptul la apărare al pârâtului. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, casarea hotărârii instanţei de fond şi în 
rejudecare, respingerea contestaţiei ca nefondată. 

3. Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea de apel constată că recursul 
este nefondat, pentru următoarele considerente: 

Criticile invocate în recurs cu privire la tratamentul fiscal stabilit de instanţa de fond pentru 
construcţiile neimpozitate până la momentul controlului fiscal şi pentru semiremorcile deţinute de 
contribuabil, dar şi cele care vizează modalitatea de stingere a creanţelor prin compensare se 
încadrează în motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, incident „când hotărârea a fost dată 
cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 

Referitor la impozitul datorat pentru clădiri, recurenta susţine greşita aplicare a prevederilor 
art.249 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi HG nr.44/2004. 

Astfel cum rezultă din actele dosarului, construcţiile înscrise în anexa nr.5 la contestaţie au 
primit, pentru anii fiscali 2007 şi 2008, un tratament fiscal de scutire de la plata impozitului pe 
clădire, în baza prevederilor art.250 alin.(1) pct.1 şi pct.14 din Legea nr.571/2003, tratament 
necontestat până la momentul efectuării inspecţiei fiscale desfăşurată în perioada 17.09.2012 – 
24.04.2013. 

În temeiul aceloraşi dispoziţii legale, prin Raportul de inspecţie fiscală nr. 
S35428/24.04.2013 se constată caracterul impozabil al aceloraşi clădiri, fiind emisă în acest sens 
Decizia de impunere contestată. 

Conform prevederilor art.249 din Legea nr.571/2003, „(1) Orice persoană care are în 
proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul 
în care în prezentul titlu se prevede diferit”. 

Potrivit art.250 alin.(1), „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, 
sunt, după cum urmează: 
    1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii 
publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele 
desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; ( … ); 
    14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum 
şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente 
canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice”. 

Art.1 alin.(2) din acelaşi act normativ prevede: „Cadrul legal de administrare a impozitelor şi 
taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaţia privind procedurile fiscale”, fiind 
vorba despre normele cuprinse în OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
 Conform dispoziţiilor art.5 din OG nr.92/2003, „(1) Organul fiscal este obligat să aplice 
unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat”, iar potrivit art.23 
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alin.(1) „Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc 
în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează”. 
 Analizând şi interpretând coroborat prevederile legale expuse, rezultă că organul fiscal are 
obligaţia să stabilească în mod corect şi unitar impozitele datorate de contribuabil ( chiar şi cu 
privire la impozitele datorate bugetului local ), să nu schimbe tratamentul fiscal stabilit prin acte 
administrativ fiscale definitive ( indiferent dacă acestea sunt definitive fără a fi contestate sau în 
urma hotărârii judecătoreşti pronunţate în contencios fiscal ), decât în situaţia modificării 
prevederilor legale, modificare care trebuie să respecte cerinţele publicităţii şi previzibilităţii, sau în 
cazul reaprecierii situaţiei fiscale pe baza unor noi documente justificative, caz în care are dreptul de 
a stabili situaţia fiscală nouă cu respectarea momentului naşterii legale a creanţei fiscale şi a 
obligaţiei fiscale corelative. 
 În cauza de faţă, organul fiscal a schimbat tratamentul fiscal stabilit în urma inspecţiei fiscale 
finalizată prin RIF nr.B104627/10.07.2009, în urma unei reaprecieri a înregistrărilor contabile şi 
valorilor de inventar a acestor construcţii şi a procedat la stabilirea impozitului datorat şi a 
accesoriilor aferente începând cu semestrul II al anului 2009. 
 De altfel, şi în cadrul expertizei judiciare contabile efectuate de dna expert [...] s-a constatat 
că pentru bunurile care au fost încadrate ca neimpozabile în RIF nr.B104627/10.07.2009 se va 
respecta acelaşi tratament fiscal, stabilindu-se că până la momentul inspecţiei nici creditorul fiscal şi 
nici debitorul contribuabil nu au cunoscut despre o eventuală eroare stabilită la momentul inspecţiei 
anterioare. 
 Referitor la impozitarea mijloacelor de transport – semiremorcile sun 12 tone 
neînmatriculate, recurenta pârâtă susţine greşita aplicare a prevederilor art.261 şi art.263 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, în lipsa unei situaţii derogatorii care să se înscrie în prevederile  
art.262. 
 Potrivit art.261 alin.(1), „Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care 
trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, 
cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel”, iar în conformitate cu dispoziţiile 
art.263 alin.(6), „în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor ( … )”. 
 Potrivit contribuabilului [...] SA Constanţa, mijloacele de transport în litigiu nu sunt 
înmatriculate, deci scapă aplicării prevederilor art.261 alin.(1) şi nefiind înmatriculate, nu pot intra 
în categoria celor care să nu facă parte „dintr-o combinaţie de autovehicule”, aspect contestat de 
creditorul fiscal prin prisma prevederilor art.263 din Legea nr.571/2003, astfel cum au fost 
modificate prin Legea nr.209/2012, care obligă la înregistrare şi implicit la impozitare, pentru toate 
vehiculele lente, indiferent dacă acestea utilizează sau nu drumurile publice. 
 Şi în această situaţie, constatăm că este vorba despre schimbarea tratamentului fiscal stabilit 
prin RIF nr. B104627/10.07.2009, în urma unei reaprecieri a situaţiei fiscale iniţiale, fără însă ca 
această nouă încadrare fiscală să fie previzibilă pentru contribuabil şi chiar fără a fi susţinută de 
documente justificative. 
 Constatările instanţei de fond în legătură cu documentele relevante care fac dovada 
caracterului neimpozabil al acestor mijloace de transport sunt corecte şi vor fi reţinute şi în recurs. 
 Cu privire la compensare, ca modalitate de stingere a creanţelor fiscale, constăm că organul 
fiscal nu contestă legalitatea compensării datoriilor fiscale ale contribuabilului [...] SA Constanţa cu 
sumele rezultate din hotărârile judecătoreşti definitive, ci contestă modalitatea efectivă în care se 
invocă aplicarea compensării. 
 Organul fiscal, deşi contestă concluziile expertului judiciar contabil, [...], nu expune 
modalitatea concretă în care autoritatea a operat compensarea, fiind făcută precizarea, în cuprinsul 
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Dispoziţiei nr. 3733/30.01.2014 de soluţionare a contestaţiei, că toate compensările s-au efectuat la 
data la care obligaţiile au devenit reciproce. 
 O astfel de apreciere nu înlătură însă concluzia expertului, care arată că au fost calculate 
„accesorii la accesorii”, această constatare fiind de natură a înlătura şi critica recurentei referitoare la 
încălcarea dreptului la apărare prin lipsa încuviinţării unei noi obiecţiuni la expertiza judiciară 
contabilă – susţinută de recurent prin prisma prevederilor art.488 pct.5 NCPC. 
 Se reţine că expertul judiciar contabil [...] a răspuns obiecţiunilor formulate de ambele părţi 
şi încuviinţate de instanţă, prin suplimentul la expertiză depus la data de 22.10.2015 şi a 
concluzionat în sensul că au fost calculate accesorii şi asupra sumelor care reprezentau accesorii în 
RIF nr.S35424/24.04.2013, nefiind făcută o dovadă contrară acestor constatări. 
 Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, se constată că în cauză nu sunt incidente 
motivele de casare prevăzute de art.488 pct.5 şi pct.8 NCPC, astfel că în baza art.496 alin.(1) NCPC, 
recursul va fi respins ca nefondat.  

Judecător redactor Ramona Poppa 
 
14. Conflict de interese. Incompatibilitatea calităţii de consilier local cu cea de 

asociat/acţionar la societăţile comerciale ori de titular al întreprinderilor individuale 
care încheie contracte cu autorităţile administrative publice din care acesta face parte. 
Respingerea contestaţiei ca nefondată. 

 
Art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003 

Art.31 din O.U.G. nr. 44/2008 
Art.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 

Art.8 din Legea nr.71/2001 
 

 Problema de drept supusă analizei o reprezintă dacă dispoziţiile art. 90 din Legea nr.161/2003 au în 
vedere doar asociaţii/acţionarii societăţilor comerciale ori titularii întreprinderilor individuale implicaţi în 
încheierea contractelor cu autoritatea  administrativă în cadrul căreia au calitatea de consilier local. 
 În speţă, contestatorul, în calitate de titular al intreprinderii individuale, similar 
acţionarului/asociatului unei societăţi comerciale, a încheiat cu autoritatea administrativă ori cu societatea 
al cărei asociat unic este două contracte, deşi avea calitatea de consilier local la aceeaşi unitate 
administrativă teritorială. 
 Dispoziţiile art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003 nu se referă în mod expres doar la persoanele care 
au funcţii de conducere ori calitatea de acţionar/asociat la societăţi înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, 
astfel că incompatibilitatea vizează şi persoanele titulare ale unor întreprinderi individuale înfiinţate 
conform O.U.G.44/2008. 
 De altfel, în jurisprudenţa Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie s-a statuat că persoana fizică 
înregistrată în evidenţele O.R.C. pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale are statut de comerciant 
(dec.nr.7167/2013, 3037/2012 şi 5728/2013). 

 
Decizia civilă nr. 60/CA/04.04.2016 

 
 I. Obiectul şi motivarea cererii 
 Prin cererea adresată Curţii de Apel Constanţa la 24.11.2015, înregistrată sub 
nr.774/36/2015, contestatorul [...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de 
Integritate, anularea raportului de evaluare nr.[...]/G/06.11.2015, întocmit de pârâtă. 
 În motivarea cererii se arată că prin raportul de evaluare nr. [...]/G/II/06.11.2015, pârâta a 
concluzionat că reclamantul,  în calitate de  consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului 
[...], în perioada 21.09.2012 – 08.04.2014, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităţilor, 
întrucât au fost încheiate un număr de două contracte între Primăria oraşului [...], respectiv SC [...] 
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SRL (societate în care Consiliul Local [...] are calitatea de asociat unic) şi [...] Întreprindere 
Individuală, persoana evaluată deţinând funcţia de titular întreprindere individuală. 
 În consecinţă, pârâta, prin raportul de evaluare contestat a dispus luarea măsurilor impuse de 
lege după rămânerea definitivă a acestuia. 
 Consideră că raportul de evaluare contestat este nelegal, că în mod greşit, prin adăugare la 
lege, s-a constatat că nu a respectat regimul juridic al incompatibilităţilor, drept pentru care solicită 
anularea sa.   

Potrivit art.90 alin. 1 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de 
preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului 
de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat 
la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1999. republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-
teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de 
furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care 
fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea 
consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de consiliile locale sau consiliile 
judeţene respective”. 

În cazul său, în perioada analizată 21.09.2012 – 08.04.2014, nu a avut calitatea de acţionar 
sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, fiind doar titular al întreprinderii individuale, înfiinţată potrivit O.U.G. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este vădit distinctă de calitatea de titular al 
întreprinderii individuale, înfiinţată potrivit O.U.G. nr. 44/2008, ca de altfel şi regimul juridic. 

Astfel, întreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, 
organizată de un întreprinzător persoană fizică. 

În raport de calitatea deţinută de reclamant, aceea de întreprinzător persoană fizică, calitate 
distinctă de cea vizată de art. 90 alin. 1 din Legea nr. 16172003 - acţionar/asociat, consideră că 
pârâta a adăugat la lege, că a extins sfera de aplicare a prevederilor acestui text de lege si la alte 
calităţi prevăzute de alte acte normative, altele decât Legea nr. 31/1990. ceea ce nu este permis. 

În susţinerea cererii, solicită admiterea probei cu înscrisuri, reprezentând raportul de 
evaluare. 

 
II. Poziţia procesuală a pârâtei 

 Pârâta nu a depus întâmpinare, însă a comunicat în copie documentaţia care a stat la baza 
emiterii raportului de evaluare contestat. 
 
 III. Soluţia instanţei 
 Din probele administrate în cauză, în raport cu dispoziţiile legale incidente, se constată că 
acţiunea este neîntemeiată, din următoarele considerente: 
 Contestatorul [...] a fost validat consilier local al oraşului [...] prin H.C.L. nr. 2/29.06.2012, 
începând cu acea dată. 
 În urma declanşării procedurii de evaluare a regimului juridic al conflictelor de interes de 
către Agenţia Naţională de Integritate, s-a constatat, prin raportul de evaluare nr. 
[...]/G/II/06.11.2015, că reclamantul [...], în perioada  21.09.2012 – 08.04.2014, nu a respectat 



101 
 

regimul juridic al incompatibilităţilor, întrucât au fost încheiate două contracte între Primăria 
Oraşului [...], respectiv SC [...] SRL (societate în care Consiliul Local [...] are calitatea de asociat 
unic) şi [...] Întreprindere Individuală – persoana evaluată deţinând funcţia de titular întreprindere 
individuală. 
 Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003, fiind 
incidentă şi sancţiunea prevăzută de art. 92 alin.1, respectiv încălcarea dispoziţiilor art.90 atrăgând 
încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor. 
 De asemenea, în situaţia constatării stării de incompatibilitate, persoana în cauză va suporta 
şi consecinţa prevăzută de art. 25 din Legea nr.176/2010. 
 Contestatorul susţine că raportul de evaluare este nelegal, întrucât în mod greşit, prin 
adăugare la lege, pârâta a reţinut nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, respectiv nu 
se regăseşte în situaţia reglementată de art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003. 
 Astfel, dispoziţia legală sus-menţionată instituie incompatibilitatea calităţii de consilier local 
cu cea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr.31/1990 cu capital privat sau 
majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrative teritoriale, ori nu a avut această calitate 
şi care încheiere contracte de prestări-servicii etc., cu  unitatea administrativ teritorială. 
 Calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr.31/1990 este vădit 
distinctă de calitatea de titular al intreprinderii individuale înfiinţată conform O.U.G.44/2008. 
 Această susţinere este greşită. 
 Potrivit art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003, „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au 
funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al 
consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar 
sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital 
al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, 
de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile 
administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local 
aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile 
comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”. 
 Conform textului legal sus-menţionat, este instituită incompatibilitatea calităţii de consilier 
local cu cea de asociat/acţionar la societăţile comerciale care încheie contracte de prestări servicii, 
de executare lucrări, de furnizare produse sau contracte de asociere cu autorităţile administrative 
publice din care fac parte. 
 În perioada exercitării mandatului de consilier local, Agenţia Naţională de Integritate a 
identificat contractul de transport nr…./21.09.2012, încheiat între SC [...] SRL (societate în care 
Consiliul Local [...] are calitatea de asociat unic) şi [...] Întreprindere Individuală şi contractul de 
colaborare nr…./08.04.2014 încheiat între Primăria oraşului [...] şi [...] Întreprindere Individuală. 
 Contractele identificate de pârâtă au fost încheiate între contestator şi oraşul [...] ori SC [...] 
SRL. 
 Contractul de transport [...]/21.09.2012 încheiat între SC [...] SRL (prestator) şi [...] 
Întreprindere Individuală (beneficiar) avea ca obiect prestare de servicii de transport marfă pentru o 
perioadă de 12 luni (prelungit la 24 luni conform actului adiţional), preţul pe cursă urmând a fi 
negociat înaintea cursei, în funcţie de distanţa parcursă şi de cantitatea încărcată. Serviciile de 
transport au fost prestate şi achitate, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar. 
 Conform datelor furnizate de O.R.C., SC [...] SRL are ca unic asociat Consiliul local [...], iar 
[...] Întreprindere Individuală are ca titular al intreprinderii individuale pe contestatorul [...]. 
 Contractul de colaborare nr.[...]/08.04.2014 a fost încheiat între Primăria Oraşului [...], în 
calitate de beneficiar şi [...] Întreprindere Individuală, în calitate de colaborator, având ca obiect 
desfăşurarea activităţilor în calitate de specialist în pescuit, în valoare de 8400 lei (neplătitor de 
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TVA) cu menţiunea că acest contract va fi pus în aplicare la data semnării contractului de finanţare 
pentru Proiectul „Constituire debarcader în Oraşul [...], judeţul Constanţa”. 
 Problema de drept supusă analizei o reprezintă dacă dispoziţiile art.90 au în vedere doar 
asociaţii/acţionarii societăţilor comerciale ori titularii întreprinderilor individuale implicaţi în 
încheierea contractelor cu autoritatea  administrativă în cadrul căreia au calitatea de consilier local. 
 Potrivit art.31 din O.U.G.44/2008, „membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi 
persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi 
indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul 
de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător 
cotelor de participare prevăzute la art. 29 alin. (1)”. 
 Art.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil prevede că: 
 „(1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi 
raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. 
      (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. 
      (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai 
multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea 
de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.” 
 Conform art.8 din Legea nr.71/2001 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil: 

„(1) Noţiunea "profesionist" prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să 
desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, 
la data intrării în vigoare a Codului civil. 
     (2) În toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerţ", respectiv "fapte de 
comerţ" se înlocuiesc cu expresia "activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii". ” 
 Ori, în speţă, contestatorul, în calitate de titular al intreprinderii individuale, similar 
acţionarului/asociatului unei societăţi comerciale, a încheiat cu autoritatea administrativă ori cu 
societatea a cărei asociat unic este două contracte, deşi avea calitatea de consilier local la aceeaşi 
unitate administrativă teritorială. 
 Dispoziţiile art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003 nu se referă în mod expres  doar la 
persoanele care au funcţii de conducere ori calitatea de acţionar/asociat la societăţi înfiinţate 
conform Legii nr. 31/1990, astfel că incompatibilitatea vizează şi persoanele titulare ale unor 
întreprinderi individuale înfiinţate conform O.U.G.44/2008, cum corect a reţinut şi pârâta în raportul 
de evaluare. 
 De altfel, în jurisprudenţa Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie s-a statuat că persoana fizică 
înregistrată în evidenţele O.R.C. pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale are statut de 
comerciant (deciziile nr. 7167/2013, 3037/2012 şi 5728/2013). 
 În atare situaţie, având în vedere că raportul de evaluare a fost încheiat cu respectarea 
prevederilor art.90 alin.1 din Legea nr.161/2003, Curtea va respinge, în baza art.18 din Legea nr. 
554/2004, contestaţia ca nefondată. 

Judecător redactor Revi Moga 
 

15. Contestație decizie de impunere privind obligațiile suplimentare stabilite de 
inspecția fiscală. Nelegalitatea actelor administrativ-fiscale atacate. Dreptul de 
deducere a TVA. Deductibilitatea cheltuielilor din punct de vedere al impozitului pe 
venit. 

 
Art.21 alin.1, alin.4 lit. f, m din Legea nr.571/2003 

Art.146 alin.1 din Legea nr.571/2003 
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Art. 167, art. 168 lit. (a), art. 178 lit. (a) şi art. 273 din Directiva 2006/112/CE 
Art.102.4 lit.a din HG nr.1050/2004 

 
          Potrivit art.21 alin.1 din Legea nr.571/2003, „pentru determinarea profitului impozabil sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, 
inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.”, în timp ce, în temeiul art.21 alin.4 lit.f din 
acelaşi act normativ, nu pot fi considerate deductibile „cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la 
bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în 
gestiune, după caz, potrivit normelor”, iar în temeiul art.21 alin.4 lit. m, nu sunt deductibile „cheltuielile cu 
serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări servicii, pentru care contribuabilii nu pot 
justifica necesitatea prestării acestora în scopul desfăşurării activităţii proprii”.  
           Instanţa europeană interpretează dreptul Uniunii Europene în sensul că se lasă o mare marjă statelor 
membre în a lua măsuri de combatere a evaziunii fiscale, cu condiţia ca persoana impozabilă să ştie sau să fi 
trebuit să ştie că operaţiunea fiscală la care participă este rezultatul unei fraude săvârşite de cocontractant. 
          Ori nu s-a dovedit în niciun fel că reclamanta a fost implicată în eventualele nereguli săvârşite de 
către societatea furnizoare pentru ca organul fiscal să refuze recunoaşterea deductibilităţii taxei aferente 
bunurilor/serviciilor achiziţionate. 

 
Sentința civilă nr. 162/CA/09.03.2016 

                           Dosar nr. 1489/88/2014 
             
 Prin cererea formulată la data de 17.07.2014 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 
nr.1489/88/2014, reclamanta SC [...] SRL [...], com. [...], jud. Tulcea a solicitat în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi anularea în tot a Deciziei nr. 
72/05.02.2014 emise de pârâtă şi admiterea contestaţiei împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-TL 169/28.11.2013, respectiv 
desfiinţarea în parte a acesteia cu privire la privire la suma totală de 480.366 lei reprezentând TVA 
de plată (117.002 lei), majorări de întârziere aferente TVA (95.355 lei) şi penalităţi de întârziere 
aferente TVA (17.550 lei), impozit pe profit pentru anul 2009 în cuantum de 150.724 lei, majorările 
aferente în cuantum de 65.614 lei şi penalităţile la impozitul pe profit de 23.050 lei, astfel cum a fost 
prezentat în Anexa 4 la Raportul de inspecţie fiscală nr. TL 133/28.11.2013 ca fiind nedatorate faţă 
de bugetul de stat general consolidat. 

Prin sentinţa civilă nr.1225/18.08.2015 Tribunalul Tulcea a respins acţiunea ca 
nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta SC [...] SRL, care a criticat 
hotărârea 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 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.” 

A susţinut recurenta că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că probele administrate nu au 
dovedit dincolo de orice dubiu că serviciile şi bunurile facturate de către SC [...] SRL în baza 
contractelor încheiate în cursul anului 2009 au fost destinate operaţiunilor taxabile, în sensul că în 
cuprinsul proceselor-verbale de recepţie nu se precizează şi pentru ce culturi au fost executate 
lucrările agricole, iar în lipsa acestor menţiuni înscrisurile respective nu dovedesc fără echivoc că 
serviciile achiziţionate de societate au fost destinate activităţii economice pe care o desfăşoară.        
           Consideră recurenta că în mod greşit s-a reţinut că nu a prezentat alte documente justificative 
din categoria celor la care face referire pct.48 din Normele de Aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, apte să ateste utilizarea serviciilor şi bunurilor achiziţionate de la SC [...] SRL în cadrul 
operaţiunilor sale taxabile, însă documentele prezentate au fost avute în vedere şi de expertul 
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judiciar şi de echipele de inspecţie fiscală, neînţelegând ce documente mai dorea instanţa să 
prezinte, acestea nefiind precizate expres. 

Mai susţine recurenta că pentru achiziţiile efectuate în anul 2009 de la SC [...] SRL deţine 
toate documentele fiscale prevăzute în materie şi a făcut la timp declaraţiile corespunzătoare TVA 
aferente, iar în ceea ce priveşte faptul că furnizorul SC [...] SRL nu a declarat şi plătit TVA încasată, 
precum şi referitor la faptul că aceasta era radiată din Registrul Comerţului, aceste aspecte nu îi pot 
fi imputate întrucât nu erau şi nu sunt în puterea ei de control. Susţine recurenta că, aşa cum rezultă 
şi din expertiza contabilă efectuată, a îndeplinit toate cele patru condiţii prevăzute de legislaţia 
aplicabilă în materie, pentru a deduce TVA aferentă achiziţiilor de la SC [...] SRL, iar operaţiunile 
înregistrate în contabilitate, rezultate din raportul comercial avut cu SC [...] SRL, se înscriu în 
prevederile art.126 alin.1 din Legea nr.571/2003, fiind operaţiuni în sfera celor impozabile din punct 
de vedere al TVA. 

Precizează recurenta că în perioada 03.03.2009 - 30.06.2009, când s-au făcut achiziţiile şi 
plăţile, niciuna dintre societăţi nu avea activitatea suspendată, respectându-se şi prevederile art.127 
alin.2 Cod fiscal. La data efectuării tranzacţiilor SC [...] SRL nu era declarată inactivă, nu era 
înscrisă în Registrul contribuabililor inactivi şi nici nu i se anulase înregistrarea în scopuri de TVA, 
iar facturile emise pentru achiziţiile în cauză conţin informaţiile prevăzute la art.155 al.19 din Codul 
fiscal.  

Susţine recurenta că, aşa cum concluzionează şi Raportul de expertiză, TVA aferentă 
facturilor emise de SC [...] SRL şi achitate de recurentă este deductibilă din punct de vedere fiscal, 
iar accesoriile aferente TVA reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul şi nu sunt datorate la 
plată; toate cheltuielile în sumă de 615.800 lei stabilite de organele fiscale ca fiind nedeductibile 
fiscal, cheltuieli înregistrate după facturile emise de SC [...] SRL, sunt deductibile din punct de 
vedere fiscal atâta vreme cât TVA aferentă a fost corect calculată, achitată furnizorului şi încasată 
prin rambursare. 

În drept, au fost invocate disp. art.488 al.1 pct.6 şi 8 Cod procedură civilă. 
La data de 16.11.2015 intimata DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 

FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
recursului ca netemeinic şi nefondat. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate şi în raport de probele administrate, 
Curtea constată că recursul este fondat. 
            Astfel, în baza raportului de inspecţie fiscală F-TL …/28.11.2013 s-a emis de către intimata 
pârâtă decizia de impunere nr. F-TL …/28.11.2013 prin care s-au stabilit obligaţii suplimentare de 
plată în sarcina recurentei reclamante constând în impozit pe profit şi TVA, la care s-au calculat 
majorări şi penalităţi de întârziere, după cum urmează: 150.724 lei impozit pe profit; 65.614 lei 
majorări de întârziere impozit pe profit, 23.050 lei penalităţi impozit pe profit; 117.002 lei TVA; 
95.355 lei majorări întârziere TVA şi 17.550 lei penalităţi TVA.  
 În motivarea măsurilor dispuse, organele de control au constatat că suma de 615.800 lei 
înregistrată în evidenţele contabile ale reclamantei după facturi emise de SC [...] SRL (societate ce 
ulterior tranzacţiilor s-a radiat şi nu s-a înregistrat nici cu veniturile şi cu taxa pe valoarea adăugată 
colectată aferentă livrărilor efectuate la SC [...] SRL) reprezintă cheltuieli care nu sunt deductibile 
fiscal, întrucât nu s-a probat prestarea efectivă a serviciilor/bunurilor achiziţionate, nerespectându-se 
prevederile art. 21 alin.4 lit.f din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile 
art. 21 alin.4 lit.m din Codul fiscal şi pct. 48 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Codului fiscal.  
           Astfel, s-a constatat că SC [...] SRL a efectuat achiziţii de prestări servicii (tratament 
fitosanitar, erbicidat, discuit arat şi grăpat) şi de bunuri (uree şi îngrăşăminte complexe). 
            Pentru prestările de servicii achiziţionate, societatea prezintă contracte încheiate între părţi şi 
procese-verbale de recepţie, dar nu prezintă situaţii de lucrări, iar din procesele-verbale de recepţie 
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nu rezultă pentru ce culturi s-au efectuat lucrările agricole, consumul de materiale, combustibil, nr. 
de ore (analiza de preţ, deviz de lucrări), nu există un normativ tehnic pentru aceste lucrări, nu se 
poate determina preţul de cost al culturilor în parte pentru a se determina productivitatea. 
           De asemenea, pentru bunurile achiziţionate, operatorul economic nu prezintă un raport de 
producţie pentru a se determina utilitatea utilizării, implicit a achiziţionării acestor bunuri, ceea ce 
înseamnă că nu poate justifica dacă aceste achiziţii au fost efectuate în scopul obţinerii de venituri 
impozabile. 
          Organele de control fiscal au reţinut că, verificând Declaraţiile informative privind 
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, declaraţia 394, deconturile de TVA, 
bilanţurile contabile ale SC [...] SRL, s-a constatat că această societate nu a declarat livrările către 
SC [...] SRL, nu s-a înregistrat cu venituri din livrări, iar ulterior s-a radiat.  
          Totodată, verificând facturile de achiziţie, s-a constatat că acestea nu cuprind în mod 
obligatoriu toate informaţiile (data livrării, persoana care a efectuat livrarea, toate datele de 
identificare ale furnizorului, mijlocul de transport etc.), în conformitate cu prevederile art.155 
alin.19 din Codul fiscal, situaţie în care s-a considerat că reclamanta nu are dreptul la deductibilitate, 
preluând în mod eronat în declaraţia 101 – declaraţia privind impozitul pe profit aferentă anului 
2009, la rubrica 38, pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi, cu încălcarea art.79 alin.3 din 
OG nr.92/2003. 
           În ceea ce priveşte TVA, s-a reţinut că operatorul economic a fost verificat conform RIFP 
nr.22464/5.06.2009 ce a cuprins perioada 1.01.2008 – 30.04.2009, în urma verificării fiind 
soluţionat Decontul de TVA cu suma negativă şi opţiune de rambursare nr.4067/22.05.2009, suma 
solicitată fiind de 264.442 lei, şi s-a constatat o diferenţă în sumă de 1.470 lei; suma de 2622.976 lei 
a fost rambursată la data de 28.08.2009. 
          În atare situaţie, s-a constatat că diferenţa de 117.002 lei TVA afectează tocmai perioada 
pentru care operatorul economic a beneficiat de rambursare TVA prin RIFP nr. …/05.06.2009, însă, 
faţă de neconcordanţele apărute în Declaraţia informativă 394 privind livrările/prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scop de TVA pentru semestrul 
I al anului 2009, prin Decizia de reverificare nr. …/25.11.2013 conducătorul activităţii de inspecţie 
fiscală a dispus reverificarea obligaţiilor fiscale pentru sursa TVA. 
          La reverificare, s-a constatat că TVA menţionată este nedeductibilă deoarece operatorul 
economic nu respectă prevederile art.146 alin.1 lit.a, precum şi prevederile art.145 alin.1 şi alin.2 
lit.a Cod fiscal, în sensul că operatorul economic nu face dovada că achiziţiile de prestări servicii 
sunt utilizate în folosul operaţiunilor taxabile, coroborate cu prevederile art.21 alin.4 lit.m Cod fiscal 
şi cu pct.48 din HG nr.44/2004. 
          În raport de situaţia de fapt reţinută, Curtea constată că soluţia pronunţată a fost dată 
cu aplicarea greşită a normelor de drept material, fiind incident motivul de casare prevăzut de 
art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă. 
          Astfel, potrivit art.21 alin.1 din Legea nr.571/2003, „pentru determinarea profitului impozabil 
sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.”, în timp ce, în temeiul art.21 
alin.4 lit.f din acelaşi act normativ, nu pot fi considerate deductibile „cheltuielile înregistrate în 
contabilitate care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada 
efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor”, iar în temeiul art.21 
alin.4 lit. m, nu sunt deductibile „cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă 
sau alte prestări servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în 
scopul desfăşurării activităţii proprii”.  
            În egală măsură, pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal stabileşte că pentru a fi considerate deductibile serviciile de management, consultanţă, 
asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
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serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau 
în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se 
efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de 
fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare; contribuabilul trebuie să dovedească 
necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate. 
            Referitor la TVA, conform disp. art.146 alin.1 din Legea nr.571/2003, pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
pentru taxa datorată sau achitată aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să-i fie livrate, sau 
serviciilor care i-au fost ori urmează să fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, 
să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art.155 Cod fiscal. 
            În ceea ce priveşte tranzacţiile efectuate de intimata reclamantă cu SC [...] SRL, societatea a 
prezentat contractele încheiate între părţi, procese-verbale de recepţie, facturi, iar necesitatea 
efectuării cheltuielilor a fost dovedită prin specificul activităţilor desfăşurate de reclamantă, acesta 
fiind demonstrat prin faptul că reclamanta a înregistrat venituri impozabile din „Cultivarea 
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, 
cod CAEN 111”, aspect precizat în Raportul de inspecţie fiscală şi preluat în raportul de expertiză, 
nefiind contestat de părţi.   
           Mai mult, facturile cuprind toate elementele obligatorii prevăzute de art.155 alin.19 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, constituind documente justificative în sensul prevăzut de 
art.6 din Legea contabilităţii nr.82/2001. De asemenea, s-a făcut dovada că preţul 
serviciilor/livrărilor a fost achitat, fiind achitată şi TVA aferentă, iar la momentul încheierii/derulării 
tranzacţiilor societatea furnizoare nu era declarată inactivă.              
           Curtea apreciază că înscrisurile prezentate fac pe deplin dovada realităţii tranzacţiilor, precum 
şi a utilităţii bunurilor şi serviciilor achiziţionate în raport de specificul activităţii reclamantei, 
afirmaţia organelor fiscale potrivit cu care nu au fost prezentate situaţii de lucrări, iar din procesele-
verbale de recepţie nu rezultă pentru ce culturi s-au efectuat lucrările agricole, consumul de 
materiale, combustibil, nr. de ore (analiza de preţ, deviz de lucrări), nu există un normativ tehnic 
pentru aceste lucrări, nu se poate determina preţul de cost al culturilor în parte pentru a se determina 
productivitatea, precum şi că, pentru bunurile achiziţionate, operatorul economic nu prezintă un 
raport de producţie pentru a se determina utilitatea utilizării, implicit a achiziţionării acestor bunuri, 
fiind excesivă şi lipsită de suport legal. 
          Astfel cum s-a reţinut de către pârâtă, diferenţa de 117.002 lei TVA afectează perioada pentru 
care operatorul economic a beneficiat de rambursare TVA prin RIFP nr. 22464/5.06.2009, iar 
neconcordanţele apărute în Declaraţia informativă 394 privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scop de TVA pentru semestrul I al anului 
2009 şi care au justificat emiterea Deciziei de reverificare a TVA nr.40638/25.11.2013 au fost 
singurele aspecte reţinute de către organele fiscale pentru a reconsidera dreptul reclamantei la 
deductibilitatea TVA.  
          S-a apreciat astfel că datele suplimentare, necunoscute organelor de inspecţie fiscală la data 
efectuării inspecţiei iniţiale, pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite 
perioade, pot rezulta din efectuarea unui control încrucişat asupra documentelor justificative ale unui 
grup de contribuabili din care face parte şi contribuabilul în cauză, conform art.102.4 lit.a din 
Normele Metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, aprobate prin HG nr.1050/2004. 
          Ori, deşi au justificat reverificarea perioadei în discuţie prin aceea că livrările nu au fost 
declarate de către furnizorul SC [...] în declaraţia 394, organele fiscale nu au motivat, în raport cu 
situaţia fiscală a reclamantei, soluţia diferită reţinută la cel de-al doilea control, soluţie dată în 
baza aceloraşi înscrisuri şi dovezi prezentate de parte şi care au fost apreciate la prima verificare că 
justifică atât dreptul de deducere a TVA, cât şi deductibilitatea cheltuielilor din punct de vedere al 
impozitului pe venit.    
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           Instanţa de recurs apreciază că nedeclararea de către furnizoarea SC [...] a livrărilor de bunuri 
în declaraţia informativă 394 nu poate conduce la negarea dreptului de deducere al reclamantei atâta 
timp cât nu reprezintă o situaţie imputabilă ei, societatea având întocmită şi depusă la AJFP Tulcea 
declaraţia 394 aferentă perioadei verificate.  
           Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, în mod constant, că Directiva 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune unei practici naţionale 
în temeiul căreia autoritatea fiscală refuză unei persoane impozabile dreptul de deducere a TVA 
pentru motivul că emitentul facturii aferente serviciilor furnizate a săvârşit nereguli, fără ca 
această autoritate să dovedească, având în vedere elemente obiective, că persoana impozabilă 
ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era 
implicată într-o fraudă săvârşită de emitentul menţionat sau de un alt operator care intervine în 
amonte în lanţul de prestaţii (cauza C-324/11 Gabor Toth, cauzele conexe C-80/11 şi C-142/11 
Mahageben kft şi Peter David).  
          De asemenea, s-a statuat că articolul 167, articolul 168 litera (a), articolul 178 litera (a) şi 
articolul 273 din Directiva 2006/112 trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici naţionale 
în temeiul căreia autoritatea fiscală refuză dreptul de deducere pentru motivul că persoana 
impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii aferente bunurilor pentru care se solicită exercitarea 
dreptului de deducere avea calitatea de persoană impozabilă, că dispunea de bunurile în cauză şi era 
în măsură să le livreze şi că a îndeplinit obligaţiile privind declararea şi plata taxei pe valoarea 
adăugată sau pentru motivul că persoana impozabilă respectivă nu dispune, în plus faţă de factura 
menţionată, de alte documente de natură să demonstreze că împrejurările menţionate sunt 
întrunite, deşi condiţiile de fond şi de formă prevăzute de Directiva 2006/112 pentru 
exercitarea dreptului de deducere sunt îndeplinite, iar persoana impozabilă nu dispunea de 
indicii care să justifice presupunerea existenţei unor nereguli sau a unei fraude în sfera emitentului 
menţionat. 
           Rezultă, din practica expusă, că instanţa europeană interpretează dreptul Uniunii Europene în 
sensul că se lasă o mare marjă statelor membre în a lua măsuri de combatere a evaziunii fiscale, cu 
condiţia ca persoana impozabilă să ştie sau să fi trebuit să ştie că operaţiunea fiscală la care participă 
este rezultatul unei fraude săvârşite de cocontractant. 
          Ori nu s-a dovedit în niciun fel că reclamanta a fost implicată în eventualele nereguli săvârşite 
de către societatea furnizoare pentru ca organul fiscal să refuze recunoaşterea deductibilităţii taxei 
aferente bunurilor/serviciilor achiziţionate. 
             În raport de cele reţinute, Curtea constată că cele concluzionate de către expertul contabil în 
lucrarea de specialitate efectuată în faţa instanţei de fond sunt în acord cu situaţia de fapt reţinută şi 
cu dispoziţiile legale incidente, respectiv: TVA aferentă facturilor emise de SC [...] SRL şi achitate 
de reclamantă în perioada martie-aprilie 2009, ca urmare a derulării raporturilor contractuale, este 
deductibilă din punct de vedere fiscal, iar cheltuielile înregistrate conform aceloraşi facturi sunt 
deductibile pentru reclamantă din punct de vedere al impozitului pe venit, situaţie în care pierderea 
rămasă de recuperat la 31.12.2009 fiind în sumă de 1.147.963 lei, cuantumul impozitului pe profit 
aferent facturilor emise de [...] pe care reclamanta l-ar datora bugetului de stat fiind 0. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că actele administrativ – fiscale atacate sunt nelegale, 
urmează a admite recursul în baza art.496 şi 498 alin.1 Cod procedură civilă şi a casa în tot 
hotărârea; rejudecând cauza, va admite acţiunea şi va dispune anularea Deciziei nr. 72/5.02.2014 de 
soluţionare a contestaţiei şi anularea în parte a Deciziei privind obligaţiile suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. f-TL …/28.11.2013 şi a Raportului de 
Inspecţie Fiscală nr. …/28.11.2013 pentru suma de 469.295 lei reprezentând: 150.724 lei impozit pe 
profit, 65.614 lei majorări de întârziere impozit pe profit, 23.050 lei penalităţi impozit pe profit, 
117.002 lei TVA, 95.355 lei majorări de întârziere TVA şi 17.550 lei penalităţi TVA. 

Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
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16. Contestație decizii de impunere. Comunicarea deciziilor la o altă adresă 

decât domiciliul contribuabilului. Inexistența dovezii că deciziile de impunere i-au fost 
comunicate contribuabilului prin publicitate. 
 

Procedura de comunicare a celor două acte administrativ fiscale nu a respectat prevederile art. 44 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi cele din art.167 Cod procedură civilă, având în 
vedere atât faptul că prima comunicare a actelor, realizată prin poştă, s-a făcut pe un alt nume şi la un 
domiciliu despre care s-a cunoscut că nu mai este al contribuabilului, cât şi pentru faptul că procedura prin 
publicitate s-a realizat fără a exista minime diligenţe pentru aflarea noului domiciliul al părţii şi într-o 
manieră care nu poate reprezenta o modalitate legală de comunicare. 

Art.43 şi art.44 Cod procedură fiscală 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 536/2011 

Art.167 din Codul de procedură civilă 
 

1. Prin sentinţa civilă nr. 240/17.02.2016, Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesual pasive a pârâtelor ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa si Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi a respins cererea 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu aceste pârâte, ca fiind îndreptată împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 
 A admis in parte cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană 
de Asigurări de Sănătate Constanţa, în sensul că a anulat Decizia nr. …/05.03.2015 privind 
soluţionarea pe fond a contestaţiei formulată împotriva Deciziilor de impunere nr. 
1605.1/03.06.2013 şi nr 1605.3/03.06.2013 emise de către Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa 
şi a obligat pârâta la soluţionarea pe fond a contestaţiei împotriva Deciziilor de impunere nr. 
1605.1/03.06.2013 şi nr 1605.3/3.06.2013 emise de către Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa.  

A respins cererea de chemare in garanţie a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate 
Constanţa formulată de Agenţia Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galați – Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Constanţa, ca rămasă fără 
obiect şi a respins celelalte pretenţii ca nefondate. 

A obligat pârâta Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa către reclamant la plata 
sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru.   

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Constanţa, care a criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate prin 
prisma motivului de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC. 

Susţine recurenta că instanţa de fond a apreciat în mod eronat că deciziile de impunere nu au 
fost comunicate la domiciliul contribuabilului, având în vedere că actul administrativ a fost 
comunicat conform art. 44 alin.(2) Cod procedură fiscală, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, la adresa existentă în baza de date a pârâtei, astfel cum a fost transmisă de 
ANAF. 

Întrucât nu s-a putut realiza comunicarea în această modalitate, având în vedere că plicul s-a 
reîntors la data de 21.06.2013, s-a procedat la comunicarea actului prin publicitate, conform art. 44 
alin.(4) Cod procedură fiscală, prin Anunţul colectiv nr. 7201/28.06.2013, astfel că deciziile de 
impunere se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data de 28.06.2013, dată la care s-a 
afişat la sediul CAS Constanţa şi pe site-ul acestei instituţii, anunţul colectiv menţionat. 

Se arată că potrivit prevederilor art.35 alin.(1) teza finală din Norma metodologică privind 
stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără 
plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor 
datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul nr.617/2007, 
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„decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi pe baza informaţiilor primite pe 
bază de protocol de la ANAF”, aşa cum s-a procedat şi în acest caz, adresa la care au fost 
comunicate deciziile de impunere fiind cea comunicată de ANAF în sistem informatic. 

Potrivit recurentei, astfel cum reiese din prevederile art.215 alin.(39 din Legea nr. 95/2006, 
contestatorul avea obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate declaraţii privind obligaţiile 
faţă de fond, însă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia, iar CAS Constanţa nu a avut cunoştinţă de 
schimbarea domiciliului fiscal de la contestator şi nici nu a fost înştiinţată de ANAF. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, casarea sentinţei şi, rejudecând, respingerea 
cererii de chemare în judecată. 

3. Analizând hotărârea recurată prin prisma criticilor invocate şi încadrate în motivul de 
casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, Curtea de apel constată că recursul este nefondat, pentru 
următoarele considerente: 

Prin Decizia nr.999/05.03.2015 privind soluţionarea contestaţiei formulată de contribuabilul 
[...] împotriva Deciziilor de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 şi nr. 1605.3/03.06.2013, Casa de 
Asigurări de Sănătate Constanţa, apreciind că actele administrative contestate au fost comunicate cu 
respectarea prevederilor art.44 Cod procedură fiscală, a respins contestaţia ca nedepusă în termen. 

Prima instanţă a constatat că cele două decizii de impunere au fost comunicate la o altă 
adresă decât domiciliul contribuabilului din Constanţa, …, că acestea conţin date eronate cu privire 
la numele şi domiciliul contribuabilului şi a stabilit că astfel au fost încălcate prevederile art.43 şi 
art.44 Cod procedură fiscală, aspect care atrage anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei. 

Astfel cum rezultă din lucrările dosarului, Deciziile de impunere nr.1605.1/03.06.2013 şi 
nr.1605.3/03.06.2013, emise pe numele [...], cu adresa de domiciliu …, au fost comunicate prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa menţionată în actele administrativ fiscale, 
corespondenţa nefiind livrată motivat de mutarea de la adresă a titularului, astfel cum rezultă din 
recipisa din 21.06.2013. 

S-a procedat ulterior, conform prevederilor art. 44 alin.(3) din OG nr. 92/2003, în sensul 
comunicării deciziilor de impunere prin publicitate, prin Anunţul colectiv nr. 7201/28.06.2013, unde 
la poziţia nr. … figurează numitul [...] ( nu [...] ), căruia i s-a comunicat decizia nr. 
1600.1/03.06.2013 (nu Deciziile de impunere nr. 1605.1/03.06.2013 şi nr. 1605.3/03.06.2013). 

Prevederile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (în forma în 
vigoare la momentul comunicării actelor – iunie 2013), denumit marginal „Comunicarea actului 
administrativ fiscal” prevăd următoarele: 
    „(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. (…). 
      (2) Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/ 
împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin 
poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
    (2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau 
alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului 
administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest 
lucru. 
    (2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă, 
aceasta se realizează prin publicitate. 
    (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal 
emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care 
se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. ( … ). În toate 
cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării 
anunţului. 
    (4) Dispoziţiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt 
aplicabile în mod corespunzător”. 
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Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 536/2011, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 44 
alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt 
neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că organul fiscal emitent poate să 
procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu înlăturarea nejustificată a 
ordinii de realizare a modalităţilor de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a) - d) din aceeaşi 
ordonanţă, s-a stabilit, „că momentul de la care începe să curgă termenul pentru introducerea 
contestaţiei îl reprezintă data comunicării, incertitudinea acestuia constituie un obstacol în 
exercitarea dreptului de acces la instanţă”, însă „enumerarea pe care o conţin nu este 
întâmplătoare, ci modalităţile de comunicare a actelor administrative fiscale sunt menţionate într-o 
ordine de prioritate în ceea ce priveşte aplicarea lor”.  
 În cauza de faţă, deşi prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală republicat, prevăd 
posibilitatea comunicării actului administrativ prin publicitate (alin.22), aceleaşi reglementări 
(alin.4) fac trimitere la aplicarea Codului de procedură civilă în ceea ce priveşte "comunicarea 
actelor de procedură", care se aplică în mod corespunzător. 

Or, din cuprinsul prevederilor art.167 din Codul de procedură civilă rezultă că citarea, 
respectiv comunicarea unui act prin publicitate, inclusiv prin afişarea acestuia la sediul organului 
emitent, se face numai atunci când, prin tot ce a fost întreprins, nu s-a izbutit a se afla domiciliul 
părţii respective. 

În cazul de faţă apreciem că procedura de comunicare a celor două acte administrativ fiscale 
nu a respectat prevederile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi cele din 
art. 167 Cod procedură civilă, având în vedere atât faptul că prima comunicare a actelor, realizată 
prin poştă, s-a făcut pe un alt nume şi la un domiciliu despre care s-a cunoscut că nu mai este al 
contribuabilului, cât şi pentru faptul că procedura prin publicitate s-a realizat fără a exista minime 
diligenţe pentru aflarea noului domiciliul al părţii şi într-o manieră care nu poate reprezenta o 
modalitate legală de comunicare. 

Chiar recurenta este cea care susţine că în cauză comunicarea actului s-a realizat prin 
publicitate, prin Anunţul colectiv nr.7201/28.06.2013, însă la  poziţia nr.46 figurează, astfel cum s-a 
arătat anterior, numitul [...] şi decizia nr.1600.1/03.06.2013. 

Rezultă, aşadar, că şi considerând că în mod corect s-a apelat la procedura de comunicare 
prin publicitate, în cauză nu s-a făcut dovada că prin această modalitate i-au fost comunicate 
contribuabilului [...], Deciziile de impunere nr.1605.1/03.06.2013 şi nr.1605.3/03.06.2013. 

Faţă de toate aceste argumente, apreciem că motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 
NCPC nu este incident, astfel că în baza art.496 alin.(1) NCPC, Curtea de apel va respinge recursul 
ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 661/CA/26.09.2016 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
17. Funcţionari publici. Solicitare anulare raport de evaluare a performanţelor 

profesionale. Obligația angajatorului de a dovedi respectarea dispozițiilor legale în 
realizarea evaluării profesionale prin stabilirea unor obiective individuale precise și a 
unor indicatori de performanță. 

 
Art. 114, art. 116  din HG nr. 611/2008 

 
În vederea realizării interviului persoana evaluată nu trebuie convocată expres la o anumită dată, 

dovada parcurgerii etapei putând a se face cu orice mijloc de probă. 
În speţă, a fost depus de către reclamant un exemplar al raportului de evaluare care nu poartă 

contrasemnătura prevăzută de art. 114 lit. c) din HG nr. 611/2008 şi un exemplar contrasemnat. 



111 
 

Aşa cum rezultă din art. 116 alin. 2 din HG nr. 611/2008, dacă se ajunge la un punct de vedere 
comun, se poate modifica raportul de evaluare, existând şi posibilitatea să nu se ajungă la un punct de 
vedere comun, caz în care se vor consemna obiecţiunile persoanei evaluate. 

Legiuitorul a stabilit că evaluatorul are obligaţia de a „stabili obiective individuale pentru 
funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele 
teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public” – art. 110 alin. 1.  

Prima instanţă nu era datoare să verifice personal modul de îndeplinire a îndatoririlor de către 
reclamant şi să stabilească procentul în care acestea au fost realizate, însă recurenta – pârâtă era datoare să 
dovedească respectarea HG nr. 611/2008 în realizarea evaluării profesionale, prin stabilirea unor obiective 
individuale precise şi a unor indicatori de performanţă în raport de care să întocmească raportul de 
evaluare şi implicit să stabilească în ce măsură au fost realizate acţiunile de inspecţie.  

 
Decizia civilă nr. 330/CA/05.05.2016 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.573/88/23.03.2015, 

reclamantul [...] solicită anularea raportului de evaluare a performanţelor sale profesionale 
individuale pentru anul 2014 emis de [...], precum şi suspendarea acestui raport de evaluare. 

Apreciază că raportul de evaluare este nelegal întrucât nu poartă un număr şi o dată, nu a fost 
efectuat de către comisarul şef al serviciului [...] din cadrul [...] potrivit art. 107 şi următoarele din 
HG 611/2011 ci de către un coleg de serviciu cu aceeaşi funcţie ca şi cel evaluat, nu au fost 
respectate etapele evaluării, respectiv completarea raportului de către evaluator, interviul şi 
contrasemnarea  acestuia, lipsind etapa interviului. 

De asemenea, raportul de evaluare  nu a fost contrasemnat, fiind indicată doar data, numele 
şi funcţia celui care trebuia să contrasemneze. 

În privinţa fondului cauzei arată că indicatorii de performanţă au fost îndepliniţi cu 
calificativul „bine”. 

Cu privire la cererea de suspendare a executării, arată că sunt îndeplinite cerinţele Legii nr. 
554/2004. 

Prin sentinţa civilă nr.1601/02.10.2015  s-a admis în parte cererea privind pe reclamantul [...] 
s-a anulat raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale întocmit reclamantului de 
către [...] - Serviciul [...] şi s-a respins capătul de cerere privind suspendarea executării raportului de 
evaluare contestat ca nefondat. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 

În urma întocmirii raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici  pentru perioada 1-01-2014/31-12-2014, calificativul primit de reclamantul 
[...] a fost cel de “ satisfăcător”. 
  Înscrisurile anexate relevă că reclamantul îndeplineşte funcţia de comisar, clasa I, grad 
profesional superior, clasa 59 de salarizare, gradaţia 5 în cadrul Serviciului [...] din cadrul [...]. 

Prima instanţă a înlăturat apărările privind nelegalitatea raportului de evaluare ca urmare a 
necontrasemnării sale de către persoana cu competenţe în acest sens –în speţă existând dovezi de 
delegare a atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei publice de conducere de şef serviciu către 
persoana care a semnat raportul -, ca urmare a lipsei datei şi numărului precum şi a 
contrasemnăturii. 

A reţinut însă nelegalitatea raportului de evaluare pentru nedesfăşurarea etapei interviului şi 
pentru neconcordanţe în ceea ce priveşte aprecierea asupra indicilor de performanţă. 

În ceea ce priveşte interviul, prima instanţă a apreciat că se impunea fixarea unei anume date 
pentru desfăşurarea etapei interviului, trebuia realizată convocarea funcţionarului public pentru 
desfăşurarea interviului la data respectivă, ceea ce în speţă nu s-a demonstrat că a fost efectuat, 
tocmai pentru a nu transforma procesul de evaluare în general şi etapa interviului în special, în ceva 
formal, fără vreo relevanţă deosebită. 
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În cazul în care nu se depăşeşte acest formalism, se ajunge la încălcarea drepturilor 
funcţionarului public evaluat, cum s-a întâmplat şi în cauză, pentru că reclamantul nu s-a putut apăra 
în vreun fel, nu şi-a putut expune punctul de vedere şi nu i s-a dat posibilitatea de a se ajunge la un 
punct de vedere comun. 

Totodată, s-a reţinut că simpla completare a rubricii “Comentariile funcţionarului public 
evaluat” nu probează desfăşurarea etapei interviului, cu toate rigorile impuse de actul normativ ce 
reglementează acest proces de evaluare. 

În ceea ce priveşte contradicţiile semnalate între exemplarele rapoartelor de evaluare, prin 
confruntarea acestora, s-a constatat că cel depus de către instituţia pârâtă cuprinde semnătura 
persoanei care a contrasemnat, cel anexat de reclamant fiind cel mai probabil exemplarul înmânat 
acestuia după consemnarea observaţiilor sale. 

Verificând consemnările din raportul de evaluare relativ la notarea contestată, prima instanţă 
a reţinut  că la obiectivul - Realizarea acţiunilor de inspecţie conform Planului anual, obiectiv ce 
ocupă 56% din timp, s-au menţionat următorii indicatori de performanţă: nr.total de inspecţii-ţinta 
65, realizat - 143,10%; nr.inspecţii planificate: ţinta-40, realizat-52,50%; nr.inspecţii B: ţinta-20, 
realizat-90,91%;nr.inspecţii tematice planificate: ţinta-19, realizat-5%;nr.inspecţii neplanificate: 
ţinta-25, realizat-292%. 

 În acest context, instituţia pârâtă nu a anexat întâmpinării alte înscrisuri care să fi stat la baza 
evaluării, învederându-se de către reprezentantul părţii, la concluziile pe fond, că înscrisul valorificat 
la notare a fost raportul de activitate întocmit de către reclamant. 

Această concluzie este întărită şi de faptul că, ulterior, în cursul procesului, la solicitarea 
instanţei, s-au întocmit situaţiile depuse, ca şi raportul pe 2014 întocmit de evaluator, ce nu poartă 
un număr şi o dată de emitere pentru a se dovedi că a stat la baza evaluării, acesta fiind întocmit în 
urma verificării registrelor dispusă de către instanţă. 

Analizând acest  din urmă raport de activitate, ce nu concordă ca date cu cel întocmit de 
reclamant, prima instanţă a  constatat şi mai multe contradicţii, rămase nelămurite, fiind de învederat 
doar câteva: controale planificate - propuse 23, realizate 19, iar mai jos se detaliază şi se indică un 
număr total de controale planificate, incluzând şi controalele tematice-29, din care 20 în calitate de 
lider şi 9 participări. 

Se poate deduce că la controalele realizate s-au reţinut doar controalele planificate efectuate 
în calitate de lider, fără a exista o explicaţie privind neincluderea în evaluarea activităţii a 
participărilor la controale, iar, pe de altă parte, dacă controalele propuse sunt 23 şi cele realizate 19, 
nu reiese cum s-a calculat procentul din raportul de evaluare de 52,50%. 

Mergând mai departe, la controalele neplanificate, se menţionează că fiecărui comisar îi 
revin 25 astfel de controale, iar reclamantul a realizat 77, din care în calitate de lider - 43, în calitate 
de participant - 34, iar dacă s-ar valorifica exclusiv acest raport, nu ar avea cum să rezulte procentele 
reţinute la evaluare. 

 Instituţia pârâtă nu a probat care au fost ţintele individuale stabilite reclamantului, de unde 
rezultă numărul şi tipurile de controale pe care trebuia să le realizeze în anul 2014 pentru a se trece 
apoi la calcularea procentelor faţă de datele statistice ale instituţiei. 

Pe de altă parte, dacă există controale planificate cuprinse într-un plan anual, ce nu a fost 
anexat în cauză, se pune întrebarea dacă nu ar trebui să existe şi o repartizare a comisarilor pentru 
aceste controale, repartizare stabilită în cadrul activităţii de coordonare a activităţii serviciului, 
deoarece  un control nu se poate efectua decât în baza unui ordin de serviciu sau unui înscris similar, 
neputând fi lăsate la latitudinea funcţionarului public, ca în cazul controalelor neplanificate de 
exemplu. 

Or, în cauză, nu s-a probat că reclamantul ar fi refuzat participarea la vreunul dintre 
controalele ce i-au fost repartizate, cu excepţia unuia organizat în com.Crişan, când reclamantul s-a 
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prevalat de împrejurarea că are foarte multe rude în localitatea respectivă, de gradul I şi II, 
împrejurare absolut justificată şi care nu i se poate imputa.  

De asemenea, s-a subliniat că în concluziile scrise se explică că procentul de 59,5% s-a 
calculat raportând fondul general de timp pentru anul 2014, respectiv 1544 ore la orele de control 
efectuate de reclamant-919, contrar celor explicate în referatul nr.871/19-02-2015, acelea şi 
concluzii scrise încercând să explice într-un mod extrem de încurcat (exemplu: din 19 controale 
planificate tematice propuse a se realiza în anul 2014, reclamantul a realizat 1 control, adică 5%) 
care a fost modul de determinare al procentelor. 

Dincolo de toate aceste calcule şi procente prezentate, concluzia a fost  că acest calcul nu 
trebuie să fie dedus sau explicat în timpul procesului şi nici prin concluziile scrise, ci el trebuie să 
transpară clar din procesul de evaluare, aceasta pe lângă faptul că, prin raportul de evaluare din 
2013,  la nivelul comisariatului s-a stabilit ca ponderea activităţii de inspecţie şi control să reprezinte 
80% din fondul general de timp, urmând a se fixa ţintele individuale, dar un înscris în sensul 
îndeplinirii acestei atribuţii a evaluatorului nu a fost depus. 

În opinia instanţei, într-un proces de evaluare a performanţelor profesionale, evaluare foarte 
importantă pentru cariera funcţionarului public şi de care se leagă o serie întreagă de consecinţe, nu 
pot apărea atâtea inexactităţi deoarece evaluarea trebuie să se caracterizeze în primul rând prin 
rigoare şi  transparenţă, dar şi prin obiectivitate. 

 Solicitarea de suspendare a fost respinsă,prima instanţă reţinând că  nu se probează existenţa 
unei pagube iminente, în sensul cerut de lege, iar cele două cerinţe impuse de text trebuie realizate 
cumulativ. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta [...], aceasta criticând-o pentru 
nelegalitate din perspectiva art. 488 punctul 6 şi 488 punctul 8 N.C.pr.civ. 

Recurenta consideră că în mod eronat au fost înlăturate apărările din întâmpinare şi din 
concluzii scrise, sentinţa nr. 1601/2015 fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de 
drept material şi totodată cuprinde motive contradictorii, după cum urmează: 

A. Reclamantul, prin acţiunea sa, a invocat că nu s-au respectat condiţiile prevăzute de art. 
114 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, deoarece nu s-a realizat interviul. 

Învederează că, potrivit art. 116, alin 1, lit. a) din HG 611/2008, interviul, ca etapă de 
evaluare "reprezintă un schimb de informaţii, care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în 
cadrul căruia se aduc la cunoştinţă funcţionalului public evaluat consemnările făcute de evaluator 
în raportul de evaluare, se semnează şi se datează raportul  de evaluare de către ambele persoane 
".  

În cadrul interviului de evaluare se discută rezultatele evaluării, calificativul de evaluare 
acordat; discuţiile din cadrul interviului de evaluare sunt confidenţiale iar în cazul în care între 
funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie, se consemnează comentariile 
funcţionarului public evaluat.  

Consideră că nici reclamantul nu a dovedit că nu a existat o astfel de etapă . Se putea dovedi 
prin confruntare între cele două persoane, evaluat şi evaluator. 

Apreciază totodată greşită opinia judecătorului că ar fi fost necesar un formalism pentru 
interviu „- fixarea unei date, convocarea persoanei evaluate" etc,  iar în lipsa acestui formalism s-au 
încălcat drepturile funcţionarului public care nu şi-a putut expune punctul de vedere.  

Funcţionarul public evaluat a avut o discuţie cu evaluatorul căruia i-a cerut explicaţii. 
Evaluatorul este şeful direct cu care interacţionează zilnic, astfel că este greu de crezut că 
funcţionarul public nu a avut un schimb de informaţii în privinţa activităţii sale. 

Instanţa de fond nu a luat în considerare nici sentinţa civilă nr. 2000/06.11.2014 a 
Tribunalului Tulcea, sentinţă menţinută de Curtea de Apel Constanţa şi depusă ca înscris probator, 
care concluzionează că „din conţinutul raportului de evaluare depus la dosar, rezultă că etapa 
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interviului a avut loc în cazul reclamantului, din moment ce acesta, după ce a luat la cunoştinţă de 
consemnările din raport, a menţionat în scris că refuză semnarea raportului de evaluare.  

Raportul de evaluare a fost semnat şi datat de evaluator astfel încât nu se constată o încălcare 
a prevederilor art. 116 din HG nr. 611/2008. 

 În speţa de faţă reclamantul a luat cunoştinţă de evaluare şi a refuzat să semneze, 
nemulţumit fiind de notele acordate şi calificativul obţinut. Pe data de 06.02.2015 i s-a comunicat 
raportul final cu adresa - tabel 220/06.02.2015 (în care au semnat toţi comisarii de primire), adresă 
care se află la dosar. 

 La poziţia nouă apare semnătura reclamantului şi astfel rezultă, fără putinţă de tăgadă, că 
acesta a luat cunoştinţă de rezultatul final al evaluării în data de 06.02.2015, evaluare pe care se află 
semnătura contrasemnatarului. 

B. În ceea ce priveşte cel de al doilea motiv de nelegalitate reţinut de către instanţa de fond, 
se arată că s-a specificat faptul că nu au depus înscrisuri, însă acestea au fost depuse, ulterior fiind 
depuse şi înscrisurile solicitate.  

Arată că nu au de ce să probeze care au fost ţintele individuale stabilite reclamantului, de 
unde rezultă numărul şi tipurile de controale. Aceste tipuri de controale sunt stabilite de mult timp şi 
nu li s-a cerut de instanţă să aducă toate actele de control la care acesta a participat.  

Conform Ordinului 256/2014 pentru modificarea Ordinului 464/2009 privind Normele 
tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi control în domeniul protecţiei 
mediului, art. 16 alin (1):Inspecţiile de mediu pot fi: planificate, realizate la obiectivele cuprinse în 
Registrele obiectivelor controlate, pentru verificarea gradului de conformare al acestora la legislaţia 
de protecţie a mediului, la legislaţia produselor chimice şi alte acte de reglementate, dar si inspecţii 
tematice planificate pentru verificarea gradului de conformare al obiectivelor cu legislaţia dintr-un 
anumit sector al protecţiei mediului; 

Astfel, atât inspecţiile planificate cât şi cele neplanificate sunt de mai multe categorii. 
În cazul domnului [...], fondul general de timp pentru anul 2014 este de 1544 ore (conform 

pontajului), iar orele de control sunt de 919 ore ceea ce însemnă 59,5% faţa de 80% conform 
normelor tehnice şi a ţintei stabilite la obiectivul nr. 1. În consecinţă, s-a acordat Obiectivului nr. 1 
(pe ansamblu pentru toate tipurile de controale) nota 2. Şeful de serviciu a considerat să noteze 
obiectivul nr.1 cu o notă pentru toate inspecţiile realizate.  

Referitor la notarea obiectivului nr. 1 din Raportul de evaluare, se pare că instanţa nu a 
înţeles modul de notare, deşi s-a adus,  la cererea instanţei , situaţia exactă a controalelor din 
registre; într-adevăr, există diferenţe pentru că evaluatorul a apreciat activitatea funcţionarilor din 
subordine pe baza autoevaluării fiecăruia, respectiv a cerut ca fiecare să prezinte propria activitate şi 
aceasta pentru că a avut încredere că fiecare va prezenta activitatea în mod corect.  

Consideră că au adus argumente clare şi suficiente pentru a justifica notarea obiectivului nr. 
1, obiectivul care reflectă cel mai bine activitatea de control. Obiectivele de control s-au stabilit prin 
evaluarea din 2013 care a fost depusă la instanţă şi de unde se văd foarte clar ţintele, ţinte care sunt 
individuale şi se referă la controalele la care funcţionarul public este lider. Totalul controalelor se 
reflectă în procentul de timp care trebuie să fie 80% din totalul fondului de timp lucrat într-un an de 
zile. 

Nu era necesar prezentarea planului anual. Numărul de controale se împarte în mod egal 
tuturor comisarilor. Faţă de ţinta stabilită cu un an înainte la evaluare, pot apărea modificări ale 
structurii controalelor dacă se modifică numărul de comisari. 

Instanţa de fond nu a ţinut cont de precizările pârâtei şi nici de înscrisurile depuse; din 
lecturarea hotărârii nr. 1601/2015 rezultă că a reţinut numai ce a vrut, a sărit peste înscrisurile 
depuse de instituţia recurentă, nu a ţinut cont practica judiciară-sentinţe de la Tribunalul Tulcea şi 
Curtea de Apel Constanţa, a cerut înscrisuri şi le-a interpretat în mod eronat sau nu le-a luat în 
considerare şi nu a ţinut cont că reclamantul nu a adus nimic doveditor în susţinerile acţiunii.  
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Consideră că instanţa de fond ar fi vrut să depună toate notele de control efectuate de 
reclamant pe parcursul anului 2014 ca să verifice ea însăşi modul de îndeplinire al atribuţiilor de 
serviciu,  sens în care a precizat că „în cauză nu s-a probat că reclamantul ar fi refuzat participarea la 
vreunul dintre controalele care i-au fost repartizate". Nici nu s-a făcut afirmat că acesta ar fi refuzat 
să se ducă în controale. 

Subliniază faptul că instanţa de fond a intrat în unele amănunte care nu făceau parte din 
criteriile de evaluare fără să înţeleagă esenţialul şi a trecut peste ce era mai important. 

În probaţiune s-a depus şi nota de serviciu nr. 2268/03.11.2014 pe  care reclamantul  nu a 
dus-o la îndeplinire ; de abia în 20.02.2015 a recunoscut acest lucru, după ce i-a fost cerut rezultatul 
verificărilor de mai multe ori. În acest sens instanţa este părtinitoare şi  nu a înţeles ceea ce au 
precizat, nu a înţeles esenţialul, că în mod normal atâta timp cât i s-a dat o notă de serviciu 
comisarul trebuia să aducă la cunoştinţa superiorului său de a doua zi când a primit nota, în scris, că 
nu poate să facă aceste controale, nu după patru luni.  

Pentru aceste considerente solicită admiterea recursului. 
În drept invocă art. 13 alin. 2, art. 80, art. 483-502 C.pr.civ. 
Prin întâmpinare reclamantul [...] a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 
Arată că prin cererea adresata Tribunalului Tulcea a solicitat anularea raportului de evaluare 

a performantelor individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2014 emis de [...] - Serviciul [...]. 
Apreciază că instanţa de fond a reţinut corect că în cauză nu s-au respectat dispoziţiile legale 

privind desfăşurarea etapei interviului, ce a ce constituie un motiv de nelegalitate a raportului 
contestat. 

De asemenea, s-a constatat ca interviul s-a desfăşurat fără fixarea unei date pentru 
desfăşurarea acestei etape şi fără convocarea funcţionarului public în faţa evaluatorului. 

Prima instanţa a apreciat şi că în procesul de evaluare trebuie pornit de la ţintele individuale 
pentru anul 2014 şi apoi realizată verificarea statistică de către instituţie şi în raport şi de 
autoevaluarea întocmită de persoana evaluată. 

În mod corect s-a reţinut că recurenta nu a probat care au fost ţintele individuale stabilite, 
numărul şi tipurile de controale pe care trebuia să le realizeze şi că nu au fost respectate principiile 
legale instituite în vederea evaluării. 

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
1. Motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 punctul 6 NCPC: 
„Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate:… 

    6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive 
contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei”. 

Prima instanţă a înlăturat o parte din motivele de nelegalitate ale raportului de evaluare 
invocate de către reclamant şi a reţinut două aspecte  în baza cărora a apreciat că se impune anularea 
actului atacat, respectiv lipsa dovezii că a avut loc etapa interviului, etapă obligatorie potrivit art. 
114 lit. b) din HG nr. 611/2008 şi neregularităţi în ceea ce priveşte evaluarea performanţelor 
profesionale care trebuia să se finalizeze cu completarea raportului de evaluare de către evaluator. 

Au fost arătate astfel motivele pe care soluţia a fost întemeiată, nelegalitatea hotărârii din 
perspectiva art. 488 punctul 6 NCPC fiind înlăturată. 

2. Motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 punctul 8 NCPC: 
„ Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 

    8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 
A. În ceea ce priveşte nerespectarea procedurii de evaluare prin nesusţinerea interviului 

persoanei evaluate, instanţa de recurs apreciază că s-a făcut o greşită aplicare a normelor de drept 
material, după cum urmează: 

Potrivit art. 114 din HG 611/2008: 
„Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum urmează: 
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    a) completarea raportului de evaluare de către evaluator; 
    b) interviul; 
    c) contrasemnarea raportului de evaluare”. 

În cea ce priveşte etapa interviului, HG 611/2008 aduce următoarea reglementare – art. 116 : 
(1) „Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are 

loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia: 
    a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul 
de evaluare; 
    b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public 
evaluat. 
    (2) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 
consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare. 
Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun”. 

Instanţa va înlătura apărarea recurentei referitoare la neluarea în considerare de către prima 
instanţă a practicii judiciare a Curţii de Apel Constanţa întrucât speţa amintită nu are legătură cu 
speţa de faţă, însă va reţine că, potrivit textului de lege mai sus citat, în vederea realizării interviului 
persoana evaluată nu trebuie convocată expres la o anumită dată, dovada parcurgerii etapei putând a 
se face cu orice mijloc de probă. 

În speţă, aşa cum a arătat şi prima instanţă (fapt necontestat), a fost depus de către reclamant 
un exemplar al raportului de evaluare care nu poartă contrasemnătura prevăzută de art. 114 lit. c) din 
HG 611/2008 şi un exemplar contrasemnat. 

Acest fapt este conform textului art. 114 întrucât etapa interviului este anterioară 
contrasemnării şi dovedeşte că menţiunile reclamantului au fost făcute anterior contrasemnării. 

Menţiunea „ refuz să semnez” nu dovedeşte însă prin ea însăşi realizarea etapei interviului, 
fiind posibil ca ea să reflecte tocmai modul de protest al reclamantului faţă de lipsa unui schimb de 
informaţii cu evaluatorul, motiv pentru care  trebuie coroborată cu alte mijloace de probă. 

Astfel, în acelaşi exemplar depus de către reclamant acesta mai menţionează că „nu a avut 
loc interviul” întrucât nu a avut posibilitatea să-şi exprime opiniile, astfel că nu s-a ajuns la un punct 
de vedere comun. 

Se dovedeşte astfel că reclamantului-intimat i-au fost prezentate consemnările făcute de 
evaluator dar, în opinia sa, realizarea etapei interviului presupunea a se ajunge la un punct de vedere 
comun. 

Ori, aşa cum rezultă din art. 116 alin. 2 din HG 611/2008, dacă se ajunge la un punct de 
vedere comun, se poate modifica raportul de evaluare, existând şi posibilitatea să nu se ajungă la un 
punct de vedere comun, caz în care se vor consemna obiecţiunile persoanei evaluate. 

Reclamantul a înţeles să-şi exprime obiecţiunile în felul precizat, opinia sa fiind că 
evaluatorul ar fi trebuit să ajungă la un punct de vedere comun cu al său. 

Pentru aceste considerente, instanţa de recurs a apreciat că a avut loc etapa interviului, 
aceasta fiind urmată de etapa contrasemnării. 

B. Prima instanţă a făcut însă o corectă aplicare a normelor de drept material privitoare la 
respectarea procedurii de apreciere a performanţelor profesionale individuale ale reclamantului. 

În HG 611/2008 la capitolul 3 este reglementată „evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici”. 

Legiuitorul a stabilit că evaluatorul are obligaţia de a „stabili obiective individuale pentru 
funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, 
cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public” – art. 110 alin. 1.  

„Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în 
structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Obiectivele revizuite se vor menţiona în 
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raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public” – art. 111 
alin. 2. 

Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de performanţă  - 
art. 111 alin. 3 - , putând fi stabilite şi alte criterii de performanţă în funcţie de specificul activităţii 
instituţiei - art. 112 alin. 2. Aceste criterii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public 
evaluat la începutul perioadei evaluate, sub sancţiunea neluării lor în seamă – art. 112 alin. 2 teza 
ultimă. 

Aşa cum a arătat recurenta chiar în motivele de recurs, „obiectivele de control (pentru anul 
2014) s-au stabilit prin evaluarea din 2013” . Potrivit textelor de lege mai sus citate, obiectivele de 
control individuale se stabilesc anual, putând fi revizuite trimestrial. În baza acestor obiective se 
stabilesc indicatorii de performanţă care se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate. 

Un prim aspect de nelegalitate îl constituie astfel lipsa unor obiective de control pentru anul 
2014. Recurenta nu a făcut nici dovada indicatorilor de performanţă stabiliţi în baza obiectivelor 
individuale. Lipsa acestora rezultă chiar din întâmpinarea depusă la fond în care afirmă că la baza 
raportului de evaluare a stat propriul  raport de evaluare al reclamantului. 

Ulterior au fost depuse şi alte înscrisuri, la solicitarea instanţei. 
În opinia recurentei „nu era necesar să se dovedească indicatorii de performanţă stabiliţi 

(ţintele individuale) întrucât aceştia au fost stabiliţi cu mult timp în urmă şi nu au fost solicitaţi de 
către instanţa de judecat”. 

Aşa cum s-a arătat mai sus, în raport de textele citate din HG nr. 611/2008, indicatorii de 
performanţă se stabilesc anual şi constituie baza raportului de evaluare. 

Prima instanţă nu era datoare să verifice personal modul de îndeplinire a îndatoririlor de 
către reclamant şi să stabilească procentul în care acestea au fost realizate, însă recurenta – pârâtă 
era datoare să dovedească respectarea HG nr. 611/2008 în realizarea evaluării profesionale, prin 
stabilirea unor obiective individuale precise şi a unor indicatori de performanţă în raport de care să 
întocmească raportul de evaluare şi implicit să stabilească în ce măsură au fost realizate acţiunile de 
inspecţie.  

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 

18. Litigiu privind domeniul public. Competența autorității publice pentru 
încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajiștile disponibile. 
Nejustificarea refuzului de soluționare a cererilor de concesiune a pajiștilor. Obligarea 
pârâților la inițierea procedurii de concesionare a islazului comunal. 

 
Art.9 din O.U.G. nr.34/2013 

Art. III alin.(1) din H.G. nr.78/2015 
 

 Există obligaţia stabilită legal în sarcina unităţilor administrativ teritoriale de a încheia contracte de 
concesiune/închiriere pentru pajiştile disponibile, în urma cererilor crescătorilor de animale care 
îndeplinesc cerinţele legale de înregistrare şi efective de animale deţinute şi în baza hotărârilor consiliilor 
locale, astfel că refuzul de soluţionare a cererilor titularilor dreptului legal trebuie să fie justificat. 
 Proiectul de amenajament pastoral trebuia să fie aprobat de Consiliul Local [...] până la sfârşitul 
lunii august 2015, instanţa de fond reţinând chiar că la momentul pronunţării hotărârii pârâtul era încă în 
termenul de 6 luni, însă se constată că nici în cursul judecării recursului de faţă, această obligaţie a 
autorităţii nu era îndeplinită. 
 Justificarea nerespectării dreptului crescătorilor de animale, în speţa de faţă reclamanţii, care 
îndeplinesc condiţiile legale pentru concesionarea pajiştilor disponibile, prin invocarea unei culpe externe 
acestora şi în afara prevederilor legale, îmbracă forma excesului de putere ce se cere a fi sancţionat, cu atât 
mai mult cu cât pârâţii nu au făcut dovada că întârzierea în procedura de aprobare a amenajamentului 
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pastoral nu le este imputabilă, procedura în sine fiind iniţiată la mai mult de 3 luni de la intrarea în vigoare 
a H.G. nr. 78/2015. 

 
Decizia civilă nr. 93/CA/08.02.2016 

                           Dosar nr. 788/88/2015 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.1206/14.08.2015, Tribunalul Tulcea a respins cererea formulată de 
reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] în contradictoriu cu pârâţii Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna [...], Consiliul Local al Comunei [...], Primarul Comunei [...], ca nefondată.    
 Tribunalul Tulcea a fost învestit la data de 28.04.2015 cu cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], având ca obiect obligarea pârâţilor 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna [...], Consiliul Local al Comunei [...] şi Primarul 
Comunei [...] la iniţierea procedurii de concesionare a islazului comunal şi la încheierea contractului 
de concesiune potrivit O.G. nr. 34/2006, pentru suprafaţa de pajişte ce revine reclamanţilor în raport 
cu animalele pe care le deţin, precum şi la plata de despăgubiri în cuantum de 50.000 lei, cu titlu de 
daune morale. 
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat recurs reclamanţii [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], care au criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, prin prisma motivelor de 
casare prevăzute de art.488 pct.5, pct.6 şi pct.8 NCPC, astfel cum au arătat în precizările scrise 
depuse la data de 23.10.2015. 
 Se susţine că instanţa de fond a pronunţat hotărârea cu încălcarea şi aplicarea greşită a 
normelor de drept material privitoare la concesiunea pajiştilor, dispoziţiile legale au fost interpretate 
în mod greşit, instanţa ignorând faptul că recurenţii reclamanţi au formulat cererile pentru 
concesiunea islazului încă din anul 2011, nesoluţionate motivat de faptul că sunt încheiate contracte 
cu alte persoane juridice. 
 Arată recurenţii că aceste contracte au expirat din anul 2013 şi au fost reînnoite cu încălcarea 
dispoziţiilor legale prevăzute de O.G. nr.34/2013. 
 În continuare, se învederează că după introducerea cererii de chemare în judecată au fost 
demarate procedurile pentru încheierea contractului de efectuare a amenajamentului pastoral, iar 
lucrările nu au fost încă demarate şi chiar şi contractele de concesiune încheiate cu persoanele care 
nu sunt crescători de animale au fost prelungite după acest moment, aspect care arată că procedura 
legală de concesionare nu va fi demarată nici în anul 2016. 
 Referitor la efectuarea amenajamentului pastoral, recurenţii notează că intimaţii pârâţi aveau 
obligaţia încă de la data intrării în vigoare a H.G. nr.78/2015, respectiv de la data de 18.02.2015, să 
finalizeze procedura amenajamentului pastoral, astfel că la momentul promovării cererii de chemare 
în judecată, amenajamentul pastoral ar fi trebuit să fie finalizat. 
 Având în vedere precizările scrise ale recurenţilor raportat la motivele de casare pe care 
înţeleg să le susţină, excepţia nulităţii recursului pentru neindicarea motivelor de nelegalitate, 
excepţie invocată de intimaţi prin întâmpinare, este lipsită de obiect. 
 3. Examinând legalitatea sentinţei civile recurate în raport de criticile expuse, Curtea de apel 
constată că recursul este întemeiat şi urmează a fi admis. 
 Se impune precizarea că instanţa de recurs va analiza motivul de nelegalitate prevăzut de 
art.488 pct.8 NCPC, în care se încadrează criticile recurenţilor, motivele de casare prevăzute de 
art.488 pct.5 şi pct.6 NCPC, invocate şi dezvoltate după împlinirea termenului de recurs, urmând a 
nu fi analizate. 
 Astfel, potrivit art.488 pct.8 NCPC, casarea hotărârii se poate cere „când hotărârea a fost 
dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 
 Potrivit prevederilor art.9 din O.U.G. nr.34/2013 (în forma în vigoare la data promovării 
acţiunii), „(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, 
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respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de 
concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
    (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, 
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de 
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de 
închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de 
animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. 
    (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la 
iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza 
hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului”. 
 Există, aşadar, obligaţia stabilită legal în sarcina unităţilor administrativ teritoriale 
menţionate, de a încheia contracte de concesiune/închiriere pentru pajiştile disponibile, în urma 
cererilor crescătorilor de animale care îndeplinesc cerinţele legale de înregistrare şi efective de 
animale deţinute şi în baza hotărârilor consiliilor locale, astfel că refuzul de soluţionare a cererilor 
titularilor dreptului legal trebuie să fie justificat. 
 În cauză, intimaţii pârâţi şi-au justificat refuzul demarării procedurilor de concesiune a 
pajiştilor disponibile prin necesitatea respectării prevederilor art.6 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2013, 
potrivit cărora „(1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale” şi ale 
art.9 alin.(7^2), conform cărora „ Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 
hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau 
închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a 
contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, învederând că abia prin H.G. nr.78/2015 
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013 a 
fost stabilit conţinutul amenajamentului pastoral. 
 Art. III alin.(1) din H.G. nr.78/2015 prevede că „(1) Proiectele de amenajamente pastorale 
prevăzute la art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta 
hotărâre, se aprobă, în condiţiile legii, de consiliile locale în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri”. 
 Proiectul de amenajament pastoral trebuia să fie aprobat de Consiliul Local [...] până la 
sfârşitul lunii august 2015, instanţa de fond reţinând chiar că la momentul pronunţării hotărârii 
pârâtul era încă în termenul de 6 luni, însă se constată că nici în cursul judecării recursului de faţă, 
această obligaţie a autorităţii nu era îndeplinită. 
 Or, justificarea nerespectării dreptului crescătorilor de animale, în speţa de faţă reclamanţii, 
care îndeplinesc condiţiile legale pentru concesionarea pajiştilor disponibile, prin invocarea unei 
culpe externe acestora şi în afara prevederilor legale, îmbracă forma excesului de putere ce se cere a 
fi sancţionat, cu atât mai mult cu cât pârâţii nu au făcut dovada că întârzierea în procedura de 
aprobare a amenajamentului pastoral nu le este imputabilă, procedura în sine fiind iniţiată la mai 
mult de 3 luni de la intrarea în vigoare a H.G. nr. 78/2015. 
 Trebuie avut în vedere şi faptul că altor crescători de animale din comuna [...] le-a fost 
recunoscut dreptul la obţinerea iniţierii concesiunii islazului  comunal, prin hotărâri judecătoreşti 
definitive, crearea unei situaţii juridice diferite nefiind rezonabilă. 
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 Se constată, aşadar, că prima instanţă a aplicat în mod greşit normele de drept 
material incidente, aspect care atrage admiterea recursului şi, în baza art.496 alin.(2) şi art. 
498 alin.(1) NCPC, casarea sentinţei recurate. 
 Rejudecând, Curtea va admite în parte acţiunea şi va obliga pârâţii la iniţierea procedurii de 
concesionare a islazului comunal. 
 Cererea de obligare la încheierea contractului de concesiune este inadmisibilă, astfel cum au 
susţinut şi intimaţii – pârâţi, şi va fi respinsă ca atare, având în vedere că dreptul la încheierea 
contractului este recunoscut numai celui care îndeplineşte cerinţele legale, de fond şi de formă, la 
momentul demarării procedurii de concesiune, iar verificarea îndeplinirii acestor cerinţe este în 
competenţa autorităţii publice. 
 Referitor la cererea de acordare a daunelor morale, aceasta nu este întemeiată, prejudiciul 
moral ce se urmăreşte a fi reparat nefiind dovedit. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

19. Obligarea instituției de învățământ acreditate la eliberarea certificatelor de 
absolvire a 13 clase. Nepromovare examen de bacalaureat. Unități de învățământ cu 
autorizație de încredere. 

 
Art.21 alin.(1), alin. (5) din Ordinul MEC nr. 3502/2005 

 
Potrivit prevederilor art.21 alin.(1) din Ordinul MEC nr. 3502/2005 (aplicabil în cauza de faţă 

întrucât reclamanţii au absolvit în anul 2011), „Actele de studii se eliberează de către unităţile de 
învăţământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu”. 

Conform alin. (5) al aceleiaşi prevederi, „Pentru absolvenţii unităţilor de învăţământ cu autorizaţie 
de încredere, actele de studii se eliberează de către unitatea de învăţământ acreditată la care s-a susţinut 
examenul de finalizare”. 

Prin adresa nr. 24.700/01.02.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia 
Generală Juridică a arătat că unităţile de învăţământ cu autorizaţie de încredere au fost arondate pe lângă 
unităţi de învăţământ acreditate, iar elevii acestor unităţi de învăţământ cu autorizaţie de încredere au 
susţinut examenul de finalizare/absolvire la unităţile acreditate la care au fost arondaţi. 

Se concluzionează că şi în cazul absolvenţilor unităţilor de învăţământ cu autorizaţie de încredere, 
care nu au promovat examenul de bacalaureat, certificatele de absolvire se eliberează tot de către unităţile 
de învăţământ acreditate la care s-a susţinut examenul de finalizare. 

 
Decizia civilă nr. 88/CA/08.02.2016 

                           Dosar nr. 1866/88/2014 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr.754/11.05.2015, Tribunalul Tulcea a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului Colegiul National [...] şi a admis acţiunea formulată de reclamanţii 
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] în contradictoriu cu pârâţii Fundaţia Cultural 
Ştiinţifică [...] Constanţa –Liceul de Turism [...] şi Colegiul National [...], în parte. 
 A obligat pârâtul Colegiul National [...] să elibereze reclamanţilor certificatele de absolvire a 
13 clase şi a respins acţiunea formulată împotriva pârâtei Fundaţia Cultural Ştiinţifică [...] 
Constanţa, ca nefondată. 
 A obligat pârâtul Colegiul National [...] la plata către reclamanţi a sumei de 50 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Tulcea a fost învestit la data de 26.09.2014 cu cererea formulată de reclamanţii 
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi completată la data de 03.11.2014, având ca obiect 
obligarea pârâţilor Fundaţia Cultural Ştiinţifică [...] Constanţa – Liceul de Turism [...] şi Colegiul 
National [...] să elibereze certificatele de absolvire a 13 clase, conform art.2 lit.k din Regulamentul 
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privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.3502/2005. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâtul Colegiul National [...], 
care a criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, fără a indica motivul de casare în care se 
încadrează criticile expuse în cererea de recurs. 

Susţine recurentul că în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului Colegiul National [...], având în vedere că reclamanţii nu au urmat 
cursurile acestei instituţii de învăţământ, astfel cum a reţinut prima instanţă, ci cursurile Liceului de 
Turism [...] Constanţa şi au funcţionat la Şcoala Gimnazială nr. [...], în baza unui contract de 
închiriere. 

Se arată, de asemenea, că instanţa de fond greşit a obligat pârâtul Colegiul National [...] să 
elibereze certificate de absolvire a 13 clase, întrucât nu au urmat cursurile acestei instituţii de 
învăţământ, iar pârâtul nu a fost unitatea de învăţământ acreditată pe lângă care să funcţioneze 
Liceul de Turism [...]. 

Potrivit recurentului pârât, actele de studii ale unităţii de învăţământ particulare autorizate 
provizoriu, cum este situaţia în cazul de faţă, se eliberează de către unitatea de învăţământ acreditată 
la care este arondată în momentul autorizării de către inspectoratul şcolar unde are sediul unitatea de 
învăţământ. 

Astfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa avea obligaţia, la solicitarea Liceului de 
Turism [...], să arondeze această unitate de învăţământ particulară la o unitate de învăţământ 
acreditată, cu obligaţia acesteia din urmă să arhiveze documentele şcolare şi să elibereze şi acte de 
studii, în speţă certificate de absolvire a 13 clase. 

În concluzie, recurentul a susţinut că nu poate elibera actele de studii solicitate, întrucât nu 
deţine nici un fel de evidenţă a absolvenţilor, aceasta fiind predată Liceului de Turism [...] 
Constanţa. 

3. Recursul este întemeiat. 
În temeiul prevederilor art.489 alin.(2) NCPC, Curtea încadrează criticile recurentului în 

motivul de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, incident „când hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, urmând a se verifica dacă prevederile 
cuprinse în Ordinul MEC nr. 3502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi 
documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, referitoare la eliberarea actelor de studii, au fost 
corect aplicate. 

Cererea reclamanţilor vizează obligarea instituţiei de învăţământ acreditate, la care aceştia au 
susţinut examenul de bacalaureat, la eliberarea actelor de studii constând în certificatele de absolvire 
13 clase, fiind dovedit că reclamanţii au absolvit în anul 2011 cursurile Liceului de Turism [...] din 
[...], au susţinut examenul de bacalaureat la Colegiul National [...], examen pe care nu l-au 
promovat. 

Potrivit prevederilor art.21 alin.(1) din Ordinul MEC nr. 3502/2005 (aplicabil în cauza de 
faţă întrucât reclamanţii au absolvit în anul 2011), „Actele de studii se eliberează de către unităţile 
de învăţământ acreditate la care titularii au promovat ultimul an de studiu”. 

Conform alin. (5) al aceleiaşi prevederi, „Pentru absolvenţii unităţilor de învăţământ cu 
autorizaţie de încredere, actele de studii se eliberează de către unitatea de învăţământ acreditată la 
care s-a susţinut examenul de finalizare”. 

Rezultă, aşadar, că actul de studiu reprezentat de certificatul de absolvire 13 clase se 
eliberează fie de unitatea acreditată la care s-a absolvit ultimul an, ceea ce nu este cazul în speţă, dat 
fiind că Liceului de Turism [...] din [...] nu era o unitate acreditată, fie de unitatea acreditată la care 
s-a susţinut examenul de finalizare, în cauză examenul de bacalaureat. 

Fiind însă vorba despre situaţia în care reclamanţii au susţinut examenul de bacalaureat, dar 
nu l-au şi promovat (caz în care s-ar fi eliberat oricum diploma de bacalaureat), şi având în vedere 
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susţinerile recurentului referitoare la lipsa oricărei documentaţii privitoare la reclamanţi, instanţa de 
recurs a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia Generală 
Juridic, un punct de vedere privind aplicarea în speţă a dispoziţiilor Ordinului nr.3502/2005. 

Prin adresa nr. 24.700/01.02.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – 
Direcţia Generală Juridică a arătat că unităţile de învăţământ cu autorizaţie de încredere au fost 
arondate pe lângă unităţi de învăţământ acreditate, iar elevii acestor unităţi de învăţământ cu 
autorizaţie de încredere au susţinut examenul de finalizare/absolvire la unităţile acreditate la care au 
fost arondaţi. 

Se concluzionează că şi în cazul absolvenţilor unităţilor de învăţământ cu autorizaţie de 
încredere, care nu au promovat examenul de bacalaureat, certificatele de absolvire se eliberează tot 
de către unităţile de învăţământ acreditate la care s-a susţinut examenul de finalizare. 

Interpretarea dată de minister este în concordanţă cu prevederile Ordinului menţionat, care 
nu face distincţie între situaţia promovării sau nu a examenului de finalizare, ceea ce are importanţă 
în stabilirea unităţii de învăţământ care trebuie să elibereze actul de studii fiind susţinerea 
examenului de finalizare (nu neapărat promovarea lui) şi calitatea unităţii de învăţământ de unitate 
acreditată. 

În consecinţă, pentru toţi reclamanţii, absolvenţi în anul 2011 ai unităţii de învăţământ cu 
autorizaţie de încredere Liceul de Turism [...] din [...], care au susţinut examenul de bacalaureat la 
Colegiul National [...], unitate de învăţământ acreditată, această din urmă instituţie are obligaţia 
eliberării actelor de studii solicitate, procedura efectivă de realizare urmând a fi derulată cu 
participarea unităţii absolvite. 

Drept urmare, interpretarea şi aplicarea legii de drept material a fost corect făcută de către 
prima instanţă. 

Se constată însă, din probele administrate la instanţa de fond, că reclamantul [...] nu a 
susţinut examenul de bacalaureat, nefiind înscris la acest examen în anul 2011, astfel că în cazul 
acestuia dispoziţiile art.21 alin.(1) şi (5) din Ordinul MEC nr. 3502/2005 nu sunt aplicabile, 
hotărârea în privinţa sa urmând a fi casată. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, în baza art.496 alin.(2) şi art.498 NCPC, 
Curtea de apel va admite recursul şi va casa în parte sentinţa recurată, în sensul că va respinge 
acţiunea formulată de reclamantul [...], toate celelalte dispoziţii ale hotărârii urmând a fi menţinute. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

20. Refuz nejustificat de a efectua plata compensațiilor stabilite potrivit Legii nr. 
290/2003. Obligarea ANRP la emiterea deciziei de actualizare a cuantumului 
despăgubirilor. 
 

Legea nr. 164/2014 prevede, în art.9 alin.(1) lit. a), că „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”, astfel că susţinerile intimatului pârât nu sunt justificate nici 
chiar în considerarea acestei legi. 

Este nejustificată întârzierea în executarea actului administrativ, această întârziere nu îşi păstrează 
caracterul rezonabil, reclamantele fiind îndreptăţite să obţină executarea cu concursul forţei coercitive a 
statului. 
          Având în vedere că pârâta nu a achitat despăgubirile, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului 
suferit prin neplata creanţei în termen, reclamantele sunt îndreptăţite la actualizarea sumelor, drept 
recunoscut de legea specială şi de normele metodologice de aplicare a legii, în raport de data emiterii  
hotărârii, urmând ca în procedura actualizării să se ţină seama de  indicele de creştere a preţurilor de 
consum, conform art.18 alin.(6) din HG nr.1120/2006 şi art.10 alin.(4) din Legea nr.164/2014. 
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Art.8 din Legea nr.290/2003 
Art. 17 alin. (1) și alin.(3) din HG nr. 1120/2006 

Art.9 alin.(1) lit. a) din Legea nr.164/2014  
Art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la CEDO 

 
1. Prin sentinţa civilă nr.136/02.02.2016, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea promovata 

de reclamantele [...] si [...] în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor, ca nefondată şi a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

2. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamantele [...] si [...], care au solicitat 
casarea sentinţei civile şi admiterea acţiunii, susţinând următoarele: 

Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că reclamantele nu sunt beneficiare ale unui drept 
subiectiv sau nu au un interes legitim  pe care ANRP are obligaţia să-l respecte şi a analizat 
legalitatea Hotărârii nr.213/2007 fără a fi învestită cu o astfel de solicitare. 

Se apreciază că prin emiterea Hotărârii nr.213/2007, recurentelor reclamante li s-a 
recunoscut dreptul la despăgubiri, devenind titularele unui drept de creanţă şi în lumina 
jurisprudenţei CEDO dobândind un bun în sensul art.1 din Protocolul 1 adiţional la Convenţie. 

Hotărârea nr. 213/2007 a devenit, prin necontestare, titlu de despăgubiri/creanţă, recurentele 
fiind încunoştinţate chiar de intimata ANRP că dosarul este complet din punct de vedere al 
documentelor necesare plăţii, pentru ca în anul 2015 să fie contestată situaţia reclamantelor, deja 
stabilită prin hotărârea necontestată. 

Susţin recurentele şi că de la momentul emiterii hotărârii de despăgubire ANRP avea 
obligaţia să achite compensaţiile stabilite, eşalonat în 2 tranşe, pe parcursul a doi ani consecutivi, 
începând cu anul emiterii hotărârii, potrivit art.18 alin.5 din HG nr.1120/2006, având în vedere că 
hotărârea nu a fost contestată nici de reclamante şi nici de ANRP. 

Potrivit recurentelor, ANRP trebuie să asigure respectarea hotărârilor emise în aplicarea 
Legii nr. 290/2003, în cauză fiind incidente prevederile art. 9 lit. a din Legea nr. 164/2014 
referitoare la actul administrativ prin care se stabileşte dreptul la despăgubiri. 

3. Recursul este întemeiat. 
Criticile susţinute de recurente vor fi încadrate, conform prevederilor art.489 alin.(2) NCPC, 

în motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, incident „când hotărârea a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 

Din analiza lucrărilor dosarului se constată că prin Hotărârea nr. 213/30.05.2007 a Comisiei 
Judeţene pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003, s-a aprobat cererea nr. …/2004 formulată de [...] si 
[...] şi s-a propus acordarea de compensaţii în cuantum total de 211.394 lei, pentru bunurile 
proprietate a autorilor petenţilor, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia. 

Potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.290/2003, în forma în vigoare la data emiterii 
hotărârii de stabilire a compensaţiilor, „(2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 primesc, verifică şi rezolvă cererile de atribuire în natură ori 
pentru acordare de despăgubiri sau compensaţii, după caz. Hotărârile privind recunoaşterea 
drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la 
înregistrarea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se 
comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003, precum şi solicitantului. 
    (2^1)  ( … ). 
    (2^2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 poate solicita acte şi relaţii privind aspectele înfăţişate în contestaţii atât petenţilor, cât şi 
oricărei instituţii publice. 
    (3) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate face contestaţie la 
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Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003”. 
 Hotărârea nr. 213/30.05.2007 a Comisiei Judeţene Constanţa pentru Aplicarea Legii 
nr.290/2003 nu a fost contestată de titularii cererii de acordare a compensaţiilor, hotărârea a fost 
înaintată Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care nu a procedat conform art. 17 
alin. (1) din HG nr. 1120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003 şi nu a emis nicio hotărâre în sensul art.8 din Legea nr.290/2003 şi art.17 alin.(3) din HG 
nr.1120/2006. 
 În urma petiţiei reclamantelor înregistrată sub nr.7434/L290/2013, Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor a răspuns prin adresa nr.7434/25.06.2013 în vederea completării 
dosarului cu acte pentru dovedirea refugiului şi a proprietăţii autorului asupra bunurilor, iar prin 
adresa nr.1996/2246/DT/07.04.2014, aceeaşi instituţie aduce la cunoştinţa reclamantelor că 
documentele sunt complete, că plata se realizează conform art.18 alin.(5) din HG nr.1120/2006, dar 
că plata despăgubirilor este suspendată în baza OUG nr.10/2014. 
 Este dedus aşadar judecăţii refuzul nejustificat al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor de a efectua plata compensaţiilor stabilite potrivit Legii nr. 290/2003, refuz rezultat 
din adresa nr. 2246/DT/26.08.2015, prin care instituţia pârâtă revine cu solicitarea completării 
dosarului aferent Hotărârii nr. 213/2007 cu documente referitoare la refugiul autorului şi dreptul de 
proprietate al acestuia asupra bunurilor. 
 Despăgubirile acordate reclamantelor prin Hotărârea nr.213/30.05.2007 a Comisiei Judeţene 
Constanţa pentru Aplicarea Legii nr.290/2003 constituie un bun, în sensul art.1 din Protocolul nr.1 
adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO - 
cauza Pressos Compania Naviera S.A. şi alţii c. Belgiei, hot. din 20.11.1995; cauza Matache şi alţii 
c. României, hot. din 19.10.2006). Aceste despăgubiri au caracter reparatoriu, acordarea lor fiind la 
latitudinea legiuitorului care le poate sau nu recunoaşte. Odată însă decisă acordarea unor astfel de 
despăgubiri, chiar în procedură administrativă, ele se încadrează în noţiunea de bun, a cărui protecţie 
trebuie să fie asigurată în mod real şi efectiv (CEDO -  cauza Străin şi alţii c. României, hot.din 
21.07.2005; cauza Porteanu c. României, hot.din 16.02.2006; cauza Viaşu c. României, hot.din 
09.12.2008) .  

Atitudinea pârâtei, motivată prin intervenţia unei norme legislative care nu se afla în vigoare 
la data recunoaşterii dreptului reclamantelor, are drept consecinţă privarea acestora de bunul lor, 
privare care constituie o atingere excesivă ce nu poate fi justificată în domeniul art.1 din Protocolul 
nr.1 decât în împrejurări excepţionale (CEDO – cauza Sfintele mânăstiri c. Greciei, hot. din 
09.12.1994; cauza Străin şi alţii c. României, hot. din 21.07.2005) şi care nu se regăsesc în cauza de 
faţă. 

Mai mult, noua legislaţie reprezentată de Legea nr.164/2014 prevede, în art.9 alin.(1) lit.a), 
că „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”, astfel că susţinerile intimatului pârât nu sunt justificate nici chiar în considerarea acestei legi. 

Conform  art. 10 alin.(1) din Legea nr. 164/2014, „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”. 

În consecinţă, apreciem că în cauză nu este justificată întârzierea în executarea actului 
administrativ, această întârziere nu îşi păstrează caracterul rezonabil, reclamantele fiind îndreptăţite 
să obţină executarea cu concursul forţei coercitive a statului. 
          Având în vedere că pârâta nu a achitat despăgubirile, Curtea apreciază că, în vederea 
acoperirii integrale a prejudiciului suferit prin neplata creanţei în termen, reclamantele sunt 
îndreptăţite la actualizarea sumelor, drept recunoscut de legea specială şi de normele metodologice 
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de aplicare a legii, în raport de data emiterii  hotărârii, urmând ca în procedura actualizării să se ţină 
seama de  indicele de creştere a preţurilor de consum, conform art.18 alin.(6) din HG nr.1120/2006 
şi art.10 alin.(4) din Legea nr.164/2014. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, constatând incidenţa prevederilor art. 488 
pct. 8 NCPC, Curtea de apel va admite recursul, conform art. 496 alin. (2) şi art. 498 alin. (1) NCPC, 
va casa sentinţa civilă recurată şi rejudecând va admite acţiunea şi va obliga ANRP la emiterea 
deciziei de actualizare aferentă Hotărârii nr.213/2007 a Comisiei Judeţene Constanţa pentru 
Aplicarea Legii nr.290/2003, cu indicele de creştere a preţurilor de consum, pentru perioada 
cuprinsă între emiterea hotărârii şi intrarea în vigoare a Legii nr.164/2014.  

Va obliga, de asemenea, ANRP la emiterea titlului de plată aferent anului 2015. 
Decizia civilă nr. 727/CA/10.10.2016 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
 

21. Solicitare acordare stimulent de inserție pentru creștere copil. Opțiunea 
reclamantului de reluare a activității după finalizarea concediului pentru creșterea 
copilului. Obligativitatea reluării activității și, implicit, a obținerii de venituri supuse 
impozitării anterior împlinirii de către copil a vârstei de 1 an. 

 
Potrivit art. 7 alin. 1 şi 2 din OUG 111/2010 în forma sa la data formulării cererii de către 

reclamant, stimulentul de inserţie este acordat în cazul în care recurentul se încadrează, doar dacă se obţin 
venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an. 

 Opţiunea reclamantului recurent a fost, potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din OUG 111/2010, de acordare a 
concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an. 

Pentru acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani era 
necesar ca reluarea activităţii şi implicit obţinerea de venituri supuse impozitului să se facă anterior 
împlinirii de către copil a vârstei de un an. 

Nu are relevanţă intenţia internă a reclamantului recurent atâta timp cât acesta şi-a exprimat clar 
cererea, solicitând reluarea activităţii după finalizarea concediului pentru creşterea copilului începând cu 
16.01.2015 şi nu anterior acestei date. 

 
Art. 2 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010 
Art. 7 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 111/2010 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanța - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, 

înregistrată sub nr. …/118/2015, reclamantul [...] în contradictoriu cu Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială Constanța a solicitat pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea 
Deciziei nr. 10265/18.02.2015 și obligarea pârâtei să acorde dreptul la stimulentul de inserție pentru 
creștere copil. 

Prin sentinţa civilă nr. 390/23.03.2016 s-a respins cererea formulată de [...], în 
contradictoriu cu  AJPIS, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
În favoarea reclamantului a fost stabilit în temeiul OUG nr. 111/2010 dreptul de a  beneficia 

de  indemnizaţia pentru creșterea copilului opțiune 1, începând cu data de 01.03.2014. 
Prin Decizia nr. 10265/18.02.2015 emisă în temeiul art. 14-15 al.1, art. 23 din OUG 

111/2010, solicitarea reclamantului de acordare a stimulentului de inserție a fost respinsă motivat  de  
faptul că potrivit prevederilor OUG  111/2010, în cadrul opțiunii de 1 an, reluarea activității trebuie  
să se efectueze mai înainte de  împlinirea de către copil a vârstei de 1 an. 

 Contestaţia formulată de reclamant a fost respinsă ca nefondată, prin adresa 
9294/22.06.2015 invocându-se în susținere dispozițiile art. 7 din OUG 111/2010. 
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În criticile formulate  reclamantul apreciază că intenția sa a fost de reluare a activității 
anterior  împlinirii de către copil a vârstei de un an, însă din cauza procedurilor angajatorului, acesta 
a aprobat reluarea activității începând cu 16.01.2015. 

Instanţa a constatat potrivit înscrisurilor ataşate la dosar că reclamantul a formulat cerere 
pentru acordarea stimulentului de inserţie la data de 20.01.2015, menţionând faptul că în ultimele 12 
luni s-a aflat într-una din perioadele asimilate, beneficiind de concediu şi indemnizaţie pentru 
creşterea copilului. 

De asemenea, cererea adresată de reclamant angajatorului la data de  05.01.2015 pentru 
reluarea activităţii a fost motivată de finalizarea perioadei  în care  a beneficiat de concediu de 
creştere copil, începând cu data de 16.01.2015, fiind aprobată de către angajator reluarea activităţii 
şi eliberată  dovadă  în acest sens, veniturile supuse impozitului fiind  implicit  realizate ulterior 
acestei date. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...], care a criticat-o ca fiind 
nelegală, invocând prevederile OUG nr.111/2010 şi Legea nr.554/2004. 

Solicită a se observa faptul că, deşi reclamantul a formulat cererea de reluare a activităţii la 
data de 05.01.2015, angajatorul a emis Decizia nr. 39/15.01.2015, potrivit cu care reclamantul  urma 
să reia activitatea începând cu data de 16.01.2015. 

Solicită a se constata faptul că intenţia reclamantului a fost aceea de a-şi relua activitatea 
înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, însă datorită procedurilor interne ale 
angajatorului, această cerere a fost aprobată la data de 15.01.2015, în ziua în care minorul a împlinit 
vârsta de un an. 

 Solicită a se avea în vedere dispoziţiile art. 13 din Norma 19.01.2011 potrivit cu care: "(1) 
Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de 
dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente el diniberate de autorităţile 
competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau 
urmează să realizeze venituri supuse impozitului." 

Împotriva deciziei a formulat plângere prealabilă, faţă de care a primit răspunsul pârâtei la 
data de 25.06.2015. 
 Prin întâmpinare, pârâta - AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 
SOCIALĂ CONSTANŢA - a  invocat excepţia nulităţii recursului. 
 În baza prevederilor art. 489 pct. 2 Cod procedură civilă, recursul este nul în cazul în care 
motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă, 
sens în care a solicitat admiterea excepţiei nulităţii recursului . 
 Pe fond, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei civile nr. 
390/23.03.2016 a Tribunalului Constanţa ca fiind legală şi temeinică. 

Excepţia nulităţii recursului pentru nemotivare, analizată cu precădere potrivit art. 248 
NCPC, a fost respinsă ca nefondată, criticile aduse hotărârii primei instanţe putând fi încadrate în 
prevederile art. 488 punctul 8 NCPC, potrivit art. 489 alin. 2 din NCPC. 

Astfel, recurentă critică greşita aplicare a art. 7 din OUG 111/2010. 
Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Potrivit art. 7 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 111/2010 în forma sa la data formulării cererii de către 

reclamant: 
„(1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru 

creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 
au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR. 

 (2) Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. (1) se acordă după cum urmează: 
    a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 
alin. (1) lit. a), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a 
vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani”. 
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Astfel, textul nu lasă loc unei alte interpretări, stimulentul de inserţie fiind acordat în cazul în 
care recurentul se încadrează, doar dacă se obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de 
către copil a vârstei de un an. 

 Opţiunea reclamantului recurent a fost, potrivit at. 2 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010, de 
acordare a concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an. 

Pentru acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani 
era necesar ca reluarea activităţii şi implicit obţinerea de venituri supuse impozitului să se facă 
anterior împlinirii de către copil a vârstei de un an. 

În speţă, copilul a împlinit un an la data de 15.01.2015. Reclamantul recurent a solicitat 
angajatorului reluarea activităţii prin formularea unei cereri  la data de 05.01.2015, însă cu 
menţiunea expresă că doreşte reluarea activităţii ca urmare a finalizării concediului pentru creşterea 
copilului, concediu care a început la data de 16.01.2014. 

În consecinţă, angajatorul a emis decizia nr. 39/15.01.2015 prin care a dispus reluarea 
activităţii începând cu 16.01.2015. 

Nu are relevanţă intenţia internă a reclamantului recurent atâta timp cât acesta şi-a exprimat 
clar cererea, solicitând reluarea activităţii după finalizarea concediului pentru creşterea copilului 
începând cu 16.01.2015 şi nu anterior acestei date. 

Stimulentul de inserţie avea ca scop tocmai acordarea unei sume suplimentare acelor 
persoane care s-au întors la muncă anterior perioadei pentru care au solicitat concediu pentru 
creşterea copilului, reclamantul recurent intenţionând, potrivit cererii sale adresate angajatorului, să-
şi finalizeze concediul astfel cum a fost solicitat, pentru un an. 

Decizia civilă nr. 685/CA/29.09.2016 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
22. Schimbarea apartenenţei politice a unui consilier local. Excepția 

inadmisibilității căii de atac. Caracterul definitiv și irevocabil al hotărârii primei 
instanțe în cazul în care este atacată măsura încetării calității de consilier local. 
Imposibilitatea analizării calităţii procesuale active a Instituţiei Prefectului în cadrul 
unei căi de atac inadmisibile. 

 
Legea nr. 393/2004 este o lege specială în materia alegerilor, scopul legiuitorului fiind acela de a 

înlătura insecuritatea şi provizoratul într-un domeniu cu implicaţii largi în viaţa socială. În acest scop a 
stabilit termene speciale scurte şi calităţi active speciale, cum este în cazul prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h1 din 
lege. 

Instituţia Prefectului nu poate, în temeiul unei legi generale în baza căreia îşi desfăşoară activitatea 
raportat la Legea 393/2004, să se prevaleze de o altă lege generală care prevede alte termene de soluţionare 
şi alte căi de atac, şi anume Legea nr. 554/2004, încălcând astfel scopul legii nr. 393/2004 şi mărind 
perioada de insecuritate juridică  şi provizorat în cadrul unui consiliu local. 

Instanţa nu poate însă analiza calitatea procesuală activă a Instituţiei Prefectului în cadrul unei căi 
de atac inadmisibile, inadmisibilitate apreciată în raport de art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004. 

Scopul legiuitorului a fost acela de definitivare a litigiului într-un termen scurt prin reglementarea 
calităţii active numai în persoana consilierului interesat, precum şi a unor termene speciale pentru 
exercitarea acţiunii, hotărârea  devenind „definitivă şi irevocabilă” în  primă instanţă. 

 
Art. 248 Noul Cod de procedură civilă 

Art. 9 alin. 2 lit. h1 și alin. 4 din Legea nr. 393/2004 
OUG nr. 55/2014 

 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

sunt aplicabile disp. art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 
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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.” 
 Prin cererea adresată  Tribunalului Constanţa - Secţia de  Contencios  Administrativ şi 
Fiscal, înregistrată sub nr.  2462/118/2015, reclamanta Instituţia  Prefectului Judeţului Constanţa a 
chemat în judecată Consiliul Local  al  Comunei  [...], solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va 
pronunţa  să dispună  anularea  HCL 6/19.03.2015 prin care s-a luat act de încetarea mandatului 
consilierului local X, respectiv HCL 9/19.03.2014 prin care a fost validat mandatul de consilier local 
al numitului Y, ca urmare a încetării mandatului consilierului local X. 

Prin sentinţa civilă nr.1703/15.12.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, s-a respins acţiunea ca nefondată. 

Cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată a fost respinsă ca 
nedovedită. 
 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL 
CONSTANŢA, criticând-o pentru nelegalitate din perspectiva art. 488 punctul 8 NCPC, pentru 
următoarele motive: 
 Urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 55/2014 privind reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală, publicată în M.O. în data de 02.09.2014, numitul X şi-a exprimat, în 
termenul prevăzut de lege, opţiunea de a deveni independent, fără a-şi pierde mandatul de consilier 
local, în acest sens fiind formulată cererea nr.549/11.09.2014 depusă prin intermediul secretarului, 
singura condiţie impusă de OUG nr. 55/2014, în vigoare la acea dată. 
 Numitul X a avut calitatea de membru până în data de 10.09.2014, iar începând cu data de 
11.09.2014, potrivit OUG nr. 55/2014, acesta a dobândit calitatea de consilier independent, nefiind 
aplicabile prevederile art. 9 alin. 2, lit. hl din statutul aleşilor locali. Mai mult, Primăria comunei [...], 
prin adresa nr. 619/24.10.2014, potrivit prevederilor alin. (4) din OUG nr. 55/2014, a adus la 
cunoştinţa Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa faptul că numitul X şi-a schimbat opţiunea 
politică, devenind independent. 
 Arată recurentul-reclamant că autoritatea locală a avut la cunoştinţă faptul că X şi-a schimbat 
apartenenţa politică încă de la data de 11.09.2014 şi a funcţionat, până la data adoptării actului 
administrativ dedus judecăţii, în cadrul consiliului local, ca şi consilier independent; prin urmare, 
adresa nr. 32/03.03.2015 emisă de PDL nu putea fi temei pentru adoptarea de către Consiliul local 
[...] a HCL nr. 6/2015. 
 Numitul X a avut calitatea de consilier independent începând cu data de 11.09.2014 şi până 
la data adoptării actului administrativ dedus judecăţii, 19.03.2015, când formaţiunea politică, în mod 
greşit a înţeles faptul că cererea nr. 549/11.09.2014 reprezintă demisia consilierului local din 
calitatea de membru al PDL. 
 A precizat recurentul-reclamant că s-a luat act de către consiliul local de încetarea 
mandatului de consilier local al domnului X în baza adresei PDL, fără să existe o hotărâre de 
excludere din partid sau o demisie înregistrată la această formaţiune politică, astfel încât să fie 
aplicabile prevederile art. 9 alin. 2 lit. hl, alin. 3 şi ale art. 12 din Legea nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În mod greşit s-a menţionat în referatul secretarului comunei [...], ce a stat la baza adoptării 
H.C.L. nr. 6/2015, faptul că adresa nr. 549/11.09.2014, prin care consilierul local X şi-a exprimat 
opţiunea de a deveni consilier independent în temeiul OUG nr. 55/2014, reprezintă de fapt demisia 
acestuia din calitatea de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales, astfel încât actul 
administrativ dedus judecăţii nu-şi găseşte reglementare în prevederile art. 9 alin2 lit hl din Legea 
nr.393/2004. 
 Referitor la HCL nr. 9/19.03.2015 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 
Consiliului local [...] a domnului Y, fiind un act subsecvent HCL nr. 6/19.03.2015, apreciază 
recurentul-reclamant că este nelegală. 
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 În mod eronat instanţa de fond a reţinut că, prin schimbarea opţiunii politice a numitului X, 
calitatea de consilier încetează de drept, în condiţiile în care, în urma declarării neconstituţionale a 
dispoziţiilor OUG nr.55/2014, prin Decizia nr. 761/17.12.2014 a Curţii Constituţionale, s-a statuat în 
sarcina Parlamentului obligaţia de a reexamina dispoziţiile respective pentru a le pune de acord cu 
decizia Curţii Constituţionale. 

În apărare Consiliul Local al Comunei [...] depune întâmpinare prin care solicită respingerea 
recursului ca nefondat. 

La termenul din 16.06.2016 instanţa invocă din oficiu excepţia inadmisibilităţii căii de 
atac, excepţie care va fi analizată cu prioritate potrivit art. 248 NCPC. 

În apărare recurenta invocă menţiunea din cuprinsul hotărârii atacate, prima instanţă arătând 
că hotărârea poate fi atacată cu recurs. 

Excepţia a fost admisă pentru următoarele considerente: 
Mandatul consilierului local X a încetat în temeiul art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 

393/2004, ca urmare a pierderii calităţii de membru în partidul politic pe listele căruia a fost ales. 
Prin Hotărârea nr. 6/19.03.2015 s-a constatat de către Consiliul local al Comunei [...] această 

stare de fapt. 
Întrucât locul consilierului local a devenit vacant, a fost emisă Hotărârea nr. 9/19.03.2015 

prin care s-a validat mandatul de consilier local al unei alte persoane; aşa cum arată şi recurenta, 
Hotărârea nr. 9/2015 este accesorie primei, neputând să aibă o existenţă de sine stătătoare. 

Potrivit art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004,” în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) şi 
h^1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în 
termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În 
acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă 
şi irevocabilă”. 

Legea nr. 393/2004 este o lege specială în materia alegerilor, scopul legiuitorului fiind acela 
de a înlătura insecuritatea şi provizoratul într-un domeniu cu implicaţii largi în viaţa socială. În acest 
scop a stabilit termene speciale scurte şi calităţi active speciale, cum este în cazul prevăzut la art. 9 
alin. 2 lit. h1 din lege. 

Este logic ca măsura încetării calităţii de consilier local ca urmare a pierderii calităţii de 
membru în partidul pe listele căruia a fost ales să poată fi contestată numai de către consilierul în 
cauză, singurul interesat şi care poate dovedi situaţia contrară. 

Instituţia Prefectului nu poate, în temeiul unei legi generale în baza căreia îşi desfăşoară 
activitatea raportat la legea 393/2004, să se prevaleze de o altă lege generală care prevede alte 
termene de soluţionare şi alte căi de atac, şi anume Legea nr. 554/2004, încălcând astfel scopul legii 
nr. 393/2004 şi mărind perioada de insecuritate juridică  şi provizorat în cadrul unui consiliu local. 

Instanţa nu poate însă analiza calitatea procesuală activă a Instituţiei Prefectului în cadrul 
unei căi de atac inadmisibile, inadmisibilitate apreciată în raport de art. 9 alin. 4 din Legea nr. 
393/2004. 

Astfel, chiar dacă hotărârile Consiliului local nu au fost atacate de persoana îndreptăţită, 
trebuie să avem în vedere intenţia legiuitorului exprimată în cuprinsul art. 9 alin. 4 din Legea nr. 
393/2004, acesta stabilind că hotărârea primei instanţe în cazul în care se atacă măsura încetării 
calităţii de consilier local ca urmare a îndeplinirii condiţiei de la art. 9 alin. 2 lit. h1,este „definitivă şi 
irevocabilă”. 

Procedând contrar, ar însemna ca într-o situaţie expres reglementată să se procedeze 
diferit,  cu consecinţe grave asupra desfăşurării activităţii unui consiliu local (ne referim la cazul 
în speţă), în funcţie de persoana care este titularul acţiunii, fiind date drepturi extinse Instituţiei 
Prefectului, deşi scopul legiuitorului a fost acela de definitivare a litigiului într-un termen scurt 
prin reglementarea calităţii active numai în persoana consilierului interesat, precum şi a unor 



130 
 

termene speciale pentru exercitarea acţiunii, hotărârea  devenind „definitivă şi irevocabilă” în  
primă instanţă. 

Decizia civilă nr. 646/CA/22.09.2016 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
 

23. Solicitare anulare decizii emise de Rectorul Universității prin care recurenta 
a fost suspendată din funcția de decan al Facultății de Farmacie. Concordanța 
dispozițiilor din Carta Universității care reglementează atribuțiile rectorului privind 
luarea măsurii suspendării decanului din funcție cu prevederile din legea educației 
naționale. Nerespectarea dreptului reclamantei de a se apăra împotriva susținerilor 
făcute contra sa. Obligarea Universității la plata drepturilor bănești cuvenite 
reclamantei. 

 
Art.123 și 128 din Legea nr.1/2011 

Art.213 alin.(6), art.214 alin.(4) din Legea nr.1/2011 
 

Reţinând prevederile din Cartă incidente în cauză, se apreciază că măsura suspendării din funcţie a 
decanului poate fi luată de către rector cu atât mai mult cu cât acesta îl poate şi demite pe decan (art.94 din 
Cartă), conform principiului „qui potest maius, potest et minus” (cine poate mai mult poate şi mai puţin) şi, 
ţinând seama că rectorul are şi posibilitatea dispunerii revenirii pe funcţie  a decanului, măsurile urmând a 
fi luate de acelaşi organism. 

Faptul că în cuprinsul contractului de management nu este inserată nicio clauză referitoare la 
măsura suspendării din funcţie a decanului, nu face ca deciziile să rămână fără temei, în condiţiile în care în 
contract se specifică, în art.9, faptul că „în vederea îndeplinirii rolului său, Rectorul are atribuţiile stabilite 
prin Carta Universităţii [...] din Constanţa”. 

Pentru evitarea luării măsurii suspendării din funcţie în mod abuziv, este necesar ca persoana vizată 
în sesizări să fie încunoştiinţată în timp util cu privire la existenţa sesizărilor, la conţinutul lor, la consecinţa 
juridică a înregistrării acestor sesizări, dându-i-se posibilitate să se apere în mod efectiv şi real. 

 
Decizia civilă nr. 308/CA/25.04.2016 

 
1. Prin sentinţa civilă nr.1342/15.10.2015, Tribunalul Constanţa a respins cererea de 

chemare în judecată, astfel cum a fost completată, formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu 
pârâta Universitatea [...] Constanţa, ca neîntemeiată. 

Tribunalul Constanţa a fost învestit cu acţiunea reclamantei [...], formulată la data de 
22.09.2014 şi completată la 06.10.2014 şi la 04.12.2014, care a solicitat în contradictoriu cu pârâta 
Universitatea [...] Constanţa, anularea Deciziilor Rectorului Universităţii [...] Constanţa nr. 
232/10.07.2014, nr.175/10.07.2014, nr.294/08.08.2014 şi nr.342/29.09.2014,  repunerea părţilor în 
situaţia anterioară emiterii deciziilor contestate, în sensul obligării pârâtei la plata drepturilor băneşti 
de care a fost lipsită, urmare a emiterii primelor trei decizii şi a repunerii sale în funcţia deţinută 
anterior demiterii acesteia, obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile băneşti 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data emiterii 
deciziei nr.342/29.09.2014 şi până la data repunerii pe funcţia deţinută anterior, precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta [...], care a criticat 
hotărârea recurată pentru nelegalitate, pentru motivele de casare prevăzute de art.488 pct.8 NCPC, 
susţinând următoarele: 
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1. În mod eronat, fundamentat pe o interpretare greşită a dispoziţiilor legale incidente, 
instanţa de fond a reţinut că motivele de nelegalitate a Deciziilor Rectorului Universităţii [...] 
Constanta nr. 232/10.07.2014, nr. 175/10.07.2014 şi nr.294/08.08.2014 nu ar fi întemeiate. 

1.1. Susţine recurenta că măsura suspendării, dispusă prin actele administrative contestate, a 
fost adoptată de o persoană ce nu avea atribuţii / competenţe in acest sens, astfel cum rezultă din 
prevederile art.213 al. 1 teza I din Legea nr.1/2011, prevedere legală reluată în cuprinsul art.102 din 
Carta Universităţii [...], precum şi din art. 213 al. 1 teza a II a lit. a) – h) din Legea nr. 1/2011, 
precum și de art. 104 din Carta Universităţii [...], între atribuţiile rectorului nefiind regăsită şi cea a 
suspendării din funcţie a decanului unei facultăţi. 

Invocând şi prevederile art.213 alin.1 din Legea nr.1/2011, reluate în cuprinsul art.99 alin. 1 
din Carta Universităţii [...], recurenta arată că rectorul nu este decât organul executiv al universităţii, 
iar suspendarea din funcţia de decan nu se înscrie intre atribuţiile ce îi revin în această calitate, 
având în vedere și faptul că, in calitatea sa de organ executiv, rectorul poate îndeplini orice atribuţii 
stabilite, în sarcina sa, de senat, ca organ deliberativ al universităţii. 

1.2. Deciziile atacate sunt nelegale, întrucât nu există dispoziţie legală care să reglementeze 
posibilitatea adoptării măsurii suspendării din funcţiile de conducere ale instituţiilor de învăţământ 
superior ori procedura de urmat intr-o asemenea situaţie. 

Potrivit recurentei, Legea nr.1/2011 reglementează modalitatea de ocupare a funcţiei de 
decan, ca și modalitatea de încetare a acestei calităţi, fără a cuprinde însă prevederi privitoare la 
posibilitatea suspendării din aceasta funcţie, măsura nefiind reglementată nici in cuprinsul 
Contractului de management încheiat intre recurentă si Universitatea [...] Constanta. 

Prin urmare, chiar dacă s-ar porni de la argumentul reţinut de instanţa de fond, potrivit căruia 
răspunderea în prezenta cauză este una contractuală (iar nu disciplinară), măsura suspendării apare 
ca fiind nelegală, căci ar echivala cu suspendarea unilaterală a efectelor unui contract, de către una 
dintre părţile sale, în absenţa unei dispoziţii contractuale exprese în acest sens. 

Se arată că posibilitatea suspendării din funcţia de decan este reglementată de art. 98 din 
Carta Universităţii [...], numai că, potrivit art. 128 alin. 4 din Legea nr. 1/2011, Carta universitară nu 
poate conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare, conţinutul art. 98 din Carta Universităţii 
reprezentând o adăugare nepermisă la lege.  
 Anularea prevederilor act. 98 din Carta Universitară nu a fost solicitată nici pe cale de 
acţiune, nici pe cale de excepţie, însă nimic nu s-ar fi opus ca instanţa să constate inaplicabilitatea 
lor, în raport de actul normativ de forţă superioară, Legea nr. 1/2011. 
 1.3. Se consideră că în mod eronat, fundamentat pe o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 
98 aln. 1 lit. a) din Carta Universităţii [...], instanţa de fond a reţinut că măsura suspendării, dispusă 
prin actele administrative a căror anulare se solicită, ar fi legală. 
 Potrivit art.98 alin. 1 din Carta Universităţii [...] Constanța, „Măsura suspendării se adoptă: 
a) pe baza sesizărilor înregistrate la Consiliul de Administraţie, Senat şi/sau Comisia de Etică 
universitară”. 
 Sub un prim aspect, recurenta susţine caracterul evaziv al prevederilor pe care se 
fundamentează deciziile contestate, prevederi care nu reglementează natura, numărul, gravitatea 
sesizărilor pe baza cărora se poate adopta o astfel de măsură, nu reglementează organul competent a 
dispune o asemenea măsura, numai ca verbul „a adopta" confirmă raţionamentul potrivit căruia o 
asemenea măsură ar putea fi dispusă numai de un organ deliberativ. 

Se arată, de asemenea, că deşi măsura suspendării din funcţia de decan s-a dispus în temeiul 
art.98 alin.1 lit. a) din Carta Universităţii, existența şi conţinutul sesizărilor la care face trimitere 
textul nu au fost aduse la cunoştinţa reclamantei anterior adoptării măsurii suspendării, aceasta fiind 
lipsită de posibilitatea de a expune un punct de vedere, de a formula o apărare, de a aduce dovezi in 
combaterea celor expuse in cuprinsul acestor sesizări. 
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 Potrivit recurentei, rectorul Universităţii [...] Constanța a dispus măsura suspendării înainte 
de a culege un minim de date şi informaţii, inclusiv prin ascultarea sa, asupra aspectelor semnalate, 
asupra modalităţii in care aceste aspecte ar fi influenţat exercitarea funcţiei de decan. 

Susţine recurenta şi că, astfel cum a rezultat din probatoriul administrat în cauza, niciuna 
dintre cele trei sesizări avute în vedere de rectorul Universităţii la momentul suspendării din funcţia 
de decan al Facultăţii de Farmacie nu a fost adresată Consiliului de Administraţie al Universităţii, 
Senatului Universităţii şi/sau Comisiei de etica universitară, pentru a întruni cerinţa art. 98 alin.1 lit. 
a) din Carta Universitară. 

2. Se consideră că, în mod eronat, fundamentat pe o interpretare greşită a dispoziţiilor legale 
incidente, instanţa de fond a reţinut că motivele de nelegalitate a Deciziei Rectorului Universităţii 
[...] Constanța nr. 342/29.09.2014 nu sunt întemeiate. 

2.1. Măsura demiterii recurentei din funcţia de decan al Facultăţii de Farmacie din cadrul 
Universităţii [...] Constanţa s-a dispus de către o persoană care nu avea competenţe /atribuţii în acest 
sens, întrucât funcţia de decan se ocupă prin concurs, ale cărui rezultate sunt validate de Senatul 
universitar; atribuţiile rectorului sunt cele expres şi limitativ reglementate de art. 213 alin.1 teza I 
din Legea nr. 1/2011 şi de art.104 din Carta Universităţii [...], fiind reluate in cuprinsul art.4 din 
Contractul de management încheiat între rector si Senatul Universităţii [...], iar demiterea din funcţie 
a decanului unei facultăţi nu se enumera printre atribuţiile rectorului; prevederile art. 94 al.1 din 
Carta Universităţii [...] sunt nelegale, contravin actului normativ de forţă superioară (Legea nr. 
1/2011), astfel că sancţiunea nu poate fi decât cea reglementată de art. 128 alin. 4 din Legea nr. 
1/2011; prevederile art. 14 al. 1 din Contractul de management nr. 4053/12/03.05.2012, date in 
aplicarea art. 94 alin. 1 din Carta Universităţii sunt, pe cale de consecinţă, nelegale, sancţiunea fiind 
cea arătată. 

2.2. Se susţine, de asemenea, că în mod eronat, judecătorul fondului nu a reţinut că măsura 
demiterii s-a dispus abuziv, cu încălcarea dispoziţiilor art. 91 alin. 1 din Carta Universităţii [...], 
întrucât, deşi în cuprinsul deciziei s-a indicat pretinsa incidenţă a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a), b) 
şi d) din Carta Universităţii [...], ipotezele circumscrise de textele menţionate nu se regăsesc în cazul 
concret. 

Potrivit recurentei, în decizia contestată nu sunt indicate atribuţiile corespunzătoare funcţiei 
de decan, pretins neîndeplinite, pentru ipoteza reglementată de art. 91 alin.1 lit. a din Carta 
universitară, indicatorii de performantă prevăzuţi în Contractul de management pretins neîndepliniţi, 
astfel cum cere art. 91 alin.1 lit. b din Carta universitară ori prevederile Regulamentelor Universităţii 
[...] pretins încălcate, la care face trimitere art. 91 alin.1 lit. c din Carta universitara. 

Măsura demiterii din funcţia de decan s-a dispus în afara cadrului legal, întrucât această 
măsură nu poate fi dispusă decât fie ca sancţiune disciplinară, potrivit procedurii reglementate de 
art. 312 și urm. din Legea nr.1/2011, fie ca sancţiune referitoare la încălcarea eticii universitare și a 
bunei conduite în cercetare, în condiţiile art. 318 și urm. din Legea nr 1/2011, în speţă ambele 
proceduri fiind încălcate, măsura demiterii dispunându-se potrivit unei proceduri proprii 
Universităţii [...]. 

Se susţine că Decizia nr. 342/29.09.2014 s-a fundamentat pe Raportul nr. 10774/29.09.2014 
al Comisiei numite prin HCA nr. 485/09.07.2014 şi validată prin HS nr. 775/10.07.2014. 

Această Comisie a pornit de la sesizările înregistrate sub nr. 6339/25.06.2014, sub nr. 
6427/27.06.2014 şi sub nr. 6655/02.07.2014, dar şi de la Raportul Corpului de Control al MEN 
înregistrat la Universitatea [...] Constanţa sub nr. 6126/20.06.2014, raport care însă nu a stat și la 
baza suspendării anterioare din funcţia de decan, pârâta nefiind în măsură să explice modalitatea în 
care comisia a fost învestită şi cu analiza situaţiilor la care se face trimitere în cuprinsul Raportului 
Corpului de Control al MEN.  
 Arată recurenta că atât cele trei sesizări, cât şi Raportul Corpului de Control al MEN, i-au 
fost comunicate trunchiat la data de 10.09.2014 şi i s-a solicitat un punct de vedere scris până la data 



133 
 

de 12.09.2014, o perioadă de timp total insuficientă pregătirii unor explicaţii suficient de 
fundamentate, pe parcursul lucrărilor sale Comisia a audiat un număr de numai opt cadre didactice, 
iar nu toate cadrele didactice care funcţionau, la acel moment, la nivelul Facultăţii de Farmacie din 
cadrul UOC, precum şi un număr de numai patru studenţi dintre sutele de studenţi care frecventau 
cursurile acestei facultăţi. 

Audierea s-a realizat la data de 01.08.2014, înainte de comunicarea înscrisurilor care au stat 
la baza lucrărilor comisiei, recurenta învederând că nu a fost invitată să participe la aceste ascultări 
şi nu i s-a dat posibilitatea ca, prin adresarea de întrebări, să dovedească netemeinicia susţinerilor, 
ulterior audierii sale, Comisia nu a efectuat verificări în sensul susţinerilor expuse în apărare, iar  
Raportul acestei Comisii nu i-a fost comunicat decât în cadrul prezentei proceduri judiciare. 

Se susţine, aşadar, că întreaga procedură care a precedat demiterea recurentei reclamante s-a 
efectuat abuziv, în afara vreunui cadru legal, fără garantarea unei minime apărări.  

Arată recurenta şi că funcţia de decan este o funcţie de conducere la nivelul facultăţii, se 
ocupă, potrivit art. 207 al.5 lit. b) din  Legea nr.1/2011, prin concurs public, iar atribuţiile decanului 
sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare si cu legislaţia în vigoare, fiind 
reglementate în cuprinsul art. 111 din Carta Universităţii [...] şi reluate în cuprinsul Contractului de 
management nr, 4053/12/03.05.2012. 
 Funcţia de decan împrumută din specificul funcţiilor publice, astfel că nu se poate susţine că 
raporturile dintre părţi ar fi guvernate exclusiv de prevederile Contractului de management. 

2.3. Consideră recurenta reclamantă că în mod greşit s-a reţinut că demiterea sa ar fi 
justificată de încălcarea dispoziţiilor contractuale "în raport de amploarea neregulilor identificate în 
privinţa examenului de admitere în sesiunea iulie 2013" şi  că, fiind răspunzătoare de încălcarea 
prevederilor art.14 al.4 din Contractul de management, s-a luat măsura demiterii recurentei în 
temeiul art.14 al.3 lit.a) din contract. 
 Se arată că, în calitate de decan al Facultăţii de Farmacie, recurenta avea atribuţii privitoare 
la organizarea si desfăşurarea concursurilor de admitere, numai că aceste activităţi nu puteau fi 
efectuate decât pe baza / conform metodologiilor adoptate de organele deliberative ale facultăţii / 
universităţii, după caz, în chiar cuprinsul Raportului Corpului de control al MEN, reţinându-se lipsa 
unor proceduri referitoare la modul de propunere şi elaborare a subiectelor pentru concursul de 
admitere. 
 De asemenea, se învederează că, în calitate de decan, nu s-a imputat recurentei nici prin 
Raportul Corpului de Control al MEN şi nici prin Raportul Comisiei de analiză a activităţii, vreo 
deficienţă privitoare la modalitatea de organizare si desfăşurare a concursului de admitere la nivelul 
Facultăţii de Farmacie, şi astfel, fundamentat pe concluziile Raportului nr.10462/25.09.2014, 
măsura demiterii s-a dispus fie pentru fapte nereale, fie pentru fapte care nu au vreo legătură cu 
activitatea desfăşurată.  

Potrivit recurentei, s-a reţinut, mai întâi, că, în mod greşit, cu încălcarea art. 2, art. 9, art. 10 
şi art. 11 din Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ al UOC, a 
procedat la modificarea planurilor de învăţământ. 
 Modificarea planurilor de învăţământ s-a efectuat în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ al UOC, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţia nr. 820/30.08.2012 si validat prin Hotărârea Senatului nr. 
766/10.09.2012, chiar în conformitate cu dispoziţiile a căror încălcare s-a reţinut de către Comisia de 
analiză, propunerile de schimbare a planurilor au fost întocmite de comisii numite prin Decizia 
decanului nr.3/7.09.2012 şi prin Decizia decanului nr. 9/09.09.2013, fiind avizate de reclamantă, 
aprobate de Consiliul Facultăţii de Farmacie, aprobate de Consiliul de Administraţie al UOC si 
validate de Senatul Universitar. 
 Corpul de Control al Ministerului Educaţiei Naţionale nu a reţinut că modificarea planurilor 
de învăţământ ar fi consecinţa vreunei acţiuni culpabile a reclamantei ori a îndeplinirii 
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necorespunzătoare a atribuţiilor ce îi reveneau în calitate de decan, ci a recomandat Senatului UOC 
eliminarea prevederilor contradictorii din Regulamentul de elaborare, revizuire si aprobare a 
planurilor de învăţământ al UOC. 
 Se mai arată că aceeaşi comisie a mai reţinut, în cuprinsul Raportului care a stat la baza 
demiterii, că reclamanta a procedat la acordarea discriminatorie a sporului pentru condiţii 
periculoase şi vătămătoare, prin neacordarea acestuia unul număr de şase cadre didactice, fiind astfel 
încălcate dispoziţiile art. 9 din Anexa nr.5 a Legii nr. 63/2011, concluzia fiind fundamentată pe o 
interpretare eronată a dispoziţiilor legale incidente, dublată de înlăturarea tuturor înscrisurilor 
relevante. 

În opinia recurentei, în raport de dispoziţiile art. 9 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, 
locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, condiţiile de acordare a 
acestuia, nu se stabilesc de către decanul facultăţii, ci de către ordonatorul de credite, respectiv de 
rectorul universităţii, reclamanta procedând numai la contrasemnarea unei prime liste a persoanelor 
propuse pentru acordarea sporurilor, listă ulterior refăcută, prin diminuarea numărului persoanelor 
propuse a beneficia de spor şi care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 
95/8.10.2012 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii nr.1196/30.10.2012. 
 Se solicită a se observa că modalitatea de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare nu are nicio legătură cu activitatea recurentei, în calitate de decan al Facultăţii de 
Farmacie și nici cu modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile ce îi reveneau în această calitate. 
 De asemenea, în cuprinsul Raportului care a stat la baza demiterii recurentei, Comisia de 
analiză a mai reţinut că "prin admiterea la studii pe locuri de tip CPV a cetăţenilor români sau ai 
statelor membre UE sau Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene s-au încălcat 
prevederile OG nr. 22/2009, art. 142 al. 4 din Legea nr. 1/2011 şi art. 6 al 4 din OMECTS nr. 
3313/2012". 

Susţine recurenta că pentru desfăşurarea concursului de admitere în cadrul Facultăţii de 
Farmacie în anii universitari 2012/2013 şi 2013/2014, au existat mal multe metodologii proprii 
Universităţii [...] ori Facultăţii de Farmacie din cadrul acesteia, adoptate de organele deliberative ale 
acestora, metodologii care au fost respectate, în totalitatea lor. 
 Contrar concluziilor Comisiei de analiză, învederează recurenta, în Raportul Corpului de 
Control al MEN nr. 6128/20.06.2014 nu s-a reţinut că în calitate de decan al Facultăţii de Farmacie, 
ar fi încălcat, sub orice formă, prevederile metodologiilor sau orice alte dispoziţii legali, ci că aceste 
metodologii sunt deficitare, căci conţin prevederi ce nu sunt corespunzătoare realităţii geopolitice, 
permit înscrierea la studii a cetăţenilor români pe locuri cu taxă în valuta, rezervate cetăţenilor din 
ţări terţe, nu prevăd, în mod expres, modul de calcul al mediei de admitere la studii universitare de 
licenţă. 
 Se menţionează şi că în cuprinsul Raportului de analiză s-a reţinut eronat că "la dosarul 
comisiei au fost depuse documente din care reiese faptul că au fost susţinute examene în afara 
sesiunilor de examene / restanţe, semnate de doamna [...]", fiind astfel încălcate prevederile art. 1 
alin. 4, art. 4 al. 3 şi al. 5 din Regulamentul de evaluare a cunoştinţelor şi competentelor studenţilor 
al UOC, însă la dosarul cauzei nu a fost depus vreun înscris care să susţină aceste afirmaţii. 

Potrivit recurentei, organizarea unei sesiuni suplimentare de reexaminare pentru studenţii din 
anii terminali, pentru toate programele de studii universitare de licenţă şi masterat din cadrul 
Universităţii [...] din Constanţa a fost validată prin Hotărârea Senatului nr. 545/11.06.2013, hotărâre 
ce a fost dusă la îndeplinire prin Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 205/26.06.2013 şi prin 
Hotărârea Consiliului Facultăţii nr. 206/26.06.2013. 

Se susţine şi că, în mod greşit, în lipsa unei minime informări, prin raportul Comisiei de 
analiză s-a reţinut existenţa unui "management administrativ defectuos", fără a se putea imputa 
recurentei lipsa vreunei metodologii de ocupare a posturilor didactice pe perioadă determinată şi a 
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grilei de evaluare proprii Facultăţii de Farmacie sau existenţa unor prelinse presiuni asupra colegilor 
săi. 

Faţă de aceste aspecte, se arată că măsura demiterii din funcţia de decan   s-a dispus fie 
pentru fapte nereale, fie pentru fapte care nu au vreo legătură cu activitatea desfăşurată în calitate de 
decan, măsura dispusa prin Decizia Rectorului Universităţii [...] Constanta nr. 342/29.09.2014 fiind 
vădit nelegală. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului, casarea hotărârii recurate şi rejudecând, 
admiterea acţiunii, astfel cum aceasta a fost completată, cu consecinţa anulării tuturor actelor 
contestate, repunerii părţilor în situaţia anterioară. 
 3. Prin întâmpinarea formulată, intimata pârâtă Universitatea [...] din Constanţa a solicitat 
respingerea recursului şi menţinerea hotărârii atacate, susţinând următoarele: 

Motivele de nelegalitate a Deciziilor nr. 232/10.07.2014, nr. 175/10.07.2014 şi nr. 
294/08.08.2014 au fost in mod corect respinse de instanţa de fond care, coroborând dispoziţiile Legii 
educaţiei naţionale, ale Cartei universitare, ale contractului de management nr. 4053/12/03.05.2012 
şi probatoriile administrate, a reţinut legalitatea si temeinicia deciziilor prin care recurenta a fost 
suspendată din funcţia de decan al Facultăţii de Farmacie. 

Se susţine că rectorul avea competenţa adoptării măsurii suspendării, în virtutea dispoziţiilor 
Cartei universitare şi ale contractului de management nr. 4053/12/03.05.2012; în mod corect instanţa 
de fond s-a raportat, în analiza motivului de nelegalitate, la dispoziţiile art. 91. art. 94, art. 1 13 şi 
art. 125 din Carta universitară, care evidenţiază foarte clar faptul că decanul răspunde şi se află în 
directa subordonare a rectorului; potrivit art. 207 alin. 5 lit. c din Legea nr. 1/2011 coroborat cu 
dispoziţiile art. 83 alin. 1 şi art.110 alin. 1 din Cartă, decanul este numit de către rector; potrivit 
dispoziţiilor art. 91 şi 94 (1) din Cartă coroborat cu art. 14 alin. 3 din Contractul de management, 
rectorul are competenţa demiterii decanului.  

Cu privire la temeiul de drept în baza căruia a fost adoptată măsura suspendării, intimata 
arată că în mod corect instanţa de fond a reţinut că deciziile de suspendare au fost adoptate în baza 
dispoziţiilor art. 98 alin. 1 lit. a din Carta Universităţii [...] din Constanţa, având în vedere că art. 123 
din Legea nr. 1/2011 oferă instituţiilor de învăţământ superior, în virtutea principiului autonomiei 
universitare garantat de Constituţie, dreptul de a-şi stabili organizarea şi funcţionarea proprie. 

Potrivit intimatei, recurenta afirmă eronat că instanţa putea să constate inaplicabilitatea 
dispoziţiilor Cartei în speţa de faţă, în condiţiile în care nu există o hotărâre a instanţei judecătoreşti 
de anulare a Cartei. 

Referitor la motivele de recurs precizate la punctul 1.3, intimata pârâtă relevă faptul că 
dispoziţiile Cartei universitare au primit avizul de legalitate al Ministerului Educaţiei, după 
adoptarea de către Senat şi în urma dezbaterii in cadrul universităţii; dispoziţiile Cartei universitare 
reglementează in mod legitim posibilitatea suspendării şi a demiterii din funcţie, precum şi motivele 
pentru care se poate dispune o astfel de măsură; măsura suspendării/prelungirii suspendării a fost 
adoptată. în temeiul art. 98 alin. 1 lit. a din Carta universitară. luându-se act de sesizările nr. 
6339/25.06.2014, nr. 6427/27.06.2014 şi nr. 6655/02.07.2014; comisia de analiză a fost numită în 
considerarea dispoziţiilor art. 98 din Carta universitară, respectiv pe baza sesizărilor prezentate la 
Consiliu de Administraţie, iar cercetarea aspectelor sesizate s-a desfăşurat conform principiilor 
generale: prezumţia de nevinovăţie, garantarea dreptului la apărare - sens în care recurenta a fost 
audiată şi i s-a oferit posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, i s-a asigurat dreptul de a 
prezenta dovezi în apărare. 

În opinia intimatei, se susţine neîntemeiat că sesizările nu i-au fost aduse la cunoştinţă 
recurentei anterior adoptării măsurii suspendării, având în vedere că în şedinţa din data de 
09.07.2014, când rectorul a adus cunoştinţa Consiliului de Administraţie existenţa sesizărilor şi 
adoptarea măsurii de suspendare a decanului Facultăţii de Farmacie, recurenta [...] era prezentă, în 
calitate de membru al CA. 
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Se arată, de asemenea, că sesizările nu au fost formulate la venirea actualului rector la 
conducerea instituţiei - respectiv la data de 20.06.2014, înscrisurile depuse la dosarul cauzei 
evidenţiază că nemulţumirile cadrelor didactice din Facultatea de Farmacie datau de mai multă 
vreme, dovadă fiind memoriile/scrisorile deschise din luna noiembrie 2013, februarie 2014, adresate 
conducerii universităţii de la acea vreme, Consiliului Facultăţii, dar şi petiţiile de care face vorbire 
Raportul Corpului de Control înregistrat la Universitatea [...] din Constanţa sub nr. …/20.06.2014, 
formulat în urma misiunii de control din toamna anului 2013, iar aspectele sesizate vizau mandatul 
în derulare al recurentei, şi nu fapte mai vechi.  

În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate ale Deciziei nr. 342/29.09.2014, intimata pârâtă 
evidenţiază că acestea au fost respinse în mod corect de instanţa de fond, care, coroborând 
dispoziţiile Legii educaţiei naţionale, ale Cartei universitare şi ale contractului de management nr. 
4053/12/03.05.2012, a constatat legitimitatea actului de demitere. 

Demiterea recurentei din funcţia de decan al Facultăţii de Farmacie reprezintă o măsură 
administrativă ce a intervenit în condiţiile art. 14 alin. 3 din Contractul de management şi ale 
Capitolului VII.6 din Carta universitară. 

Potrivit intimatei, recurenta face confuzie între măsura administrativă de demitere din funcţia 
de conducere, prevăzută exclusiv de art. 91 şi art. 94 din Carta universitară şi art. 14 alin. 3 din 
Contractul de management nr. 4053/12/03.05.2012 şi măsura destituirii din funcţia de conducere din 
învăţământ, prevăzută ca sancţiune disciplinară de art. 312 din Legea 1/2011, respectiv ca sancţiune 
administrativă pentru încălcarea eticii universitare prevăzută de art. 318 din Legea 1/2011.  

Susţinerile referitoare la nelegalitatea art. 91 şi a art. 94 alin. 1 din Carta universitară au fost 
în mod corect respinse de instanţa de fond, dispoziţiile Cartei universitare sunt perfect valabile, în 
condiţiile în care nu s-a formulat o acţiune în anularea acestui act administrativ. 

În mod corect, arată intimata pârâtă, instanţa de fond a reţinut că răspunderea în discuţie este 
una contractuală, respectiv în baza contractului de management încheiat între decan şi rector, având 
în vedere dispoziţiile din preambulul contractului conform cu care: ..Părţile au convenit asupra 
încheierii prezent ului contract de management privind exercitarea funcţiei de Decan al Facultăţii de 
Farmacie. în condiţiile şi cu respectarea următoarelor clauze: {...} " coroborat cu dispoziţiile art. 2 
(1). art. 9, art. 11 şi art. 14 alin. 3 din Contractul de management şi cu dispoziţiile art. 91. art. 94 . 
art. 113 şi art. 125 din Carta universitară. 

Se învederează şi că decizia nr. 342/29.09.2014 stipulează expres temeiul de drept în baza 
căruia a fost emisă; arată că a fost emisă avându-se în vedere şi Raportul comisiei numită prin HCA 
nr. 483/09.07.2014 şi validată prin HS 771/10.07.2014 având ca obiect analizarea activităţii 
decanului Facultăţii de Farmacie, prin care s-au constatat încălcări ale regulamentelor interne ale 
universităţii, ale planului managerial, ale contractului managerial şi indicatorilor de performanţă 
anexă la acesta.  

Prin raportul înregistrat sub nr. 10482/25.09.2014, comisia a adus la cunoştinţa conducerii 
universităţii faptul că, în urma analizei efectuate, a constatat că activitatea recurentei ca decan al 
Facultăţii de Farmacie s-a desfăşurat cu nesocotirea legislaţiei aplicabile, a prevederilor Cartei 
universitare şi ale regulamentelor universităţii, fiind o dovadă de nerespectare a clauzelor 
contractului de management încheiat între rector şi decan, susţinându-se că recurenta afirmă eronat 
că rectorul a îmbrăţişat ca atare raportul comisiei şi a dispus demiterea sa, fără a efectua a minimă 
verificare proprie a aspectelor reţinute de comisie şi imputate recurentei.  

Intimata arată că, prin comisia de analiză, nu a reţinut temeinicia tuturor aspectelor 
prezentate în actele de sesizare, ci au fost reţinute anumite aspecte - cele expres prevăzute in raportul 
nr. 10482/25.09.2014 şi respinse altele şi analizând cuprinsul sesizărilor, al Raportului Corpului de 
Control referitor la Facultatea de Farmacie şi cel al raportului nr. 10482/25.09.2014, se constată că 
această comisie nu şi-a însuşit ca atare aspectele sesizate, ci a reţinut doar acele aspecte care au fost 
dovedite.  
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In ceea ce priveşte temeinicia actului de demitere, şi aceasta a fost in mod corect constatata, 
chiar daca a fost analizata doar prin prisma unui singur aspect evidenţiat prin Raportul nr. 
10482/25.09.2014, respectiv a deficientelor constatate la admiterea anului 2013, care a fost 
considerat cel mai pregnant si suficient pentru adoptarea măsurii demiterii, reglementată expres de 
art. 14 alin. 3 din contractul de management. 

Faptele reţinute în sarcina recurentei sunt cele prevăzute expres în raportul nr. 
10482/25.09.2014 întocmit de comisia de analiză, aceasta nefiind sancţionată pentru fapte nereale 
sau fapte care nu au legătură cu activitatea pe care a desfăşurat-o în calitate de decan.  

Au fost constatate următoarele: deficienţele în desfăşurarea concursului de admitere sesiunea 
iulie 2013, aspect constatat şi de Corpul de Control al MEN si care reprezintă încălcarea art. 4 alin. 
(14) din contractul de management nr. 4053/12,03.05.2012; modificarea planurilor de învăţământ în 
anii superiori, cu încălcarea prevederilor art. 2, art. 9, art.10 si art. 11 din Regulamentul de 
elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ al Universităţii [...] din Constanţa; 
încălcarea art. 9 din Anexa 5 la Legea nr. 63/2011 în acordarea sporului pentru condiţii periculoase 
şi vătămătoare; încălcarea prevederilor O.G nr. 22/2009. art. 142 alin. (4) din Legea nr. 1/201 1 şi 
art. 6 alin. (4) din OMECTS nr. 3313/2012 în ceea ce priveşte admiterea la studii a cetăţenilor 
români şi ai statelor membre U.E şi S.E.E.; încălcarea art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (3) şi (5) din 
Regulamentul de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor prin susţinerea examenelor în 
afara perioadei de examene/restanţe al Universităţii [...] din Constanţa; lipsa de transparenţă în ceea 
ce priveşte procesele-verbale ale Consiliilor Facultăţii, respectiv a hotărârilor emanate de la acest 
organism, în sensul că acestea nu erau diseminate către persoanele interesate, ceea ce reprezintă 
încălcarea planului managerial. 

Potrivit intimatei pârâte, toate aceste fapte au legătură cu activitatea de management a 
recurentei reclamante şi cât timp comisia a constatat încălcarea regulamentelor instituţiei, a planului 
managerial şi a contractului de management, în mod corect a fost adoptată decizia de demitere. 

4. Examinând legalitatea sentinţei civile recurate, în raport de criticile formulate, încadrate în 
prevederile art.488 pct.8 NCPC, Curtea de Apel apreciază că recursul este întemeiat, pentru 
următoarele argumente: 

1.1. Critica referitoare la faptul că instanţa de fond nu a constatat, în mod eronat, că măsura 
suspendării a fost adoptată de o persoană ce nu avea atribuţii / competenţe in acest sens, nu este 
întemeiată. 

Deciziile Rectorului Universităţii [...] Constanta nr. 232/10.07.2014 de suspendare din 
funcţia de decan, nr. 175/10.07.2014 de suspendare a funcţiei şi a indemnizaţiei de decan şi nr. 
294/08.08.2014 de prelungire a suspendării din funcţia de decan sunt emise în temeiul art.213 
alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 coroborat cu art.102 din Carta Universităţii [...] din 
Constanţa şi în baza art. 98 alin.(1) lit. a din Carta Universităţii [...] din Constanţa. 

Potrivit prevederilor art.123 din Legea nr.1/2011, „(2) Autonomia universitară dă dreptul 
comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, 
activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu 
respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. 
    (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, aprobată 
de senatul universitar, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare”. 
 Art.128 din acelaşi act normativ prevede „(1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale 
comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul universitar. 
    (2) Carta universitară se referă, în mod obligatoriu, cel puţin la: 
    a) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de 
conducere sau care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale universităţii, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; ( … ); 
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    j) orice alte aspecte considerate relevante de către senatul universitar şi care corespund legislaţiei 
în vigoare”. 

Art.214 alin.(4) din Legea nr.1/2011 prevede că: „(4) Atribuţiile şi competenţele structurilor 
şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a 
instituţiei, potrivit legii”, iar conform prevederilor art.213 alin.(6), „Rectorul reprezintă legal 
universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea executivă a universităţii. Rectorul este 
ordonatorul de credite al universităţii. Rectorul are următoarele atribuţii: a.) realizează 
managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului de management ( … )”. 

Carta Universităţii [...] din Constanţa este adoptată de către Senatul Universităţii, în temeiul 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în baza principiului constituţional al autonomiei universitare şi 
cuprinde regulile şi principiile de organizare şi funcţionare a universităţii. 

Carta a fost avizată pentru legalitate de către Ministerul Educaţiei, în conformitate cu art.128 
alin.(5) din Legea educaţiei naţionale: „Carta universitară se adoptă numai după rezoluţia pozitivă a 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei 
universitare”. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 94 alin.(1) din Carta Universităţii [...] din Constanţa, 
„prorectorii şi decanii pot fi demişi de către rector (…), conform art.98 alin.(1), „Măsura 
suspendării se adoptă: a.) pe baza sesizărilor înregistrate la Consiliul de Administraţie, Senat şi/sau 
Comisia de Etică universitară, iar potrivit alin.(2), „ Revenirea pe funcţie se produce prin dispoziţia 
rectorului (…). 

Potrivit art.104 din Cartă, „În vederea îndeplinirii rolului său, Rectorul are următoarele 
atribuţii: a.) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza contractului 
de management; (…); n.) îndeplineşte şi alte atribuţii, stabilite de Senatul Universitar, în 
conformitate cu contractul de management, Carta Universitară şi legislaţia în vigoare”. 

Art.113 din Cartă prevede că „Decanii răspund în faţa Rectorului, a Consiliului de 
Administraţie, a prorectorilor şi a Senatului”, iar în cuprinsul art.125 sunt reglementate raporturile 
ierarhice la nivelul Universităţii, stabilind la lit.a.) că: „Rectorul are în subordonare directă 
următoarele funcţii: (…), decan, (…)”. 

În lumina tuturor dispoziţiilor legale şi regulamentare menţionate, apreciem că dispoziţiile 
cuprinse în Carta Universităţii [...] nu sunt contrare prevederilor legale cuprinse în Legea nr.1/2011, 
în baza cărora a fost adoptată, act normativ care susţine principiul constituţional al autonomiei 
universitare şi care permite universităţilor să-şi reglementeze organizarea şi funcţionarea proprie, cu 
respectarea strictă a legii. 

Legea educaţiei naţionale stabileşte principiile şi regulile generale în organizarea şi 
funcţionarea învăţământului superior (în Titlul III al legii) şi permite, conform art.123 alin.(2), 
„comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, 
activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu 
respectarea strictă a legislaţiei în vigoare”, stabilind în alin.(3) că „Aspectele fundamentale ale 
autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, aprobată de senatul universitar, în 
concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare”. 

Legea nr.1/2011 nu interzice stabilirea, prin Carta Universitară, a unor atribuţii ce urmează a 
fi exercitate de către rector în cadrul managementului şi conducerii universităţii, în virtutea 
atribuţiilor de bază conferite acestei funcţii, cum ar fi aceea de suspendare din funcţie a decanului 
până la finalizarea cercetărilor cu privire la sesizările efectuate. 

În consecinţă, dispoziţiile din Carta Universităţii [...] sunt aplicabile, nefiind de altfel anulate 
sau constatate nelegale. 

Reţinând prevederile din Cartă incidente în cauză, apreciem că măsura suspendării din 
funcţie a decanului poate fi luată de către rector cu atât mai mult cu cât acesta îl poate şi demite pe 
decan (art.94 din Cartă), conform principiului „qui potest maius, potest et minus” (cine poate mai 
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mult poate şi mai puţin) şi, ţinând seama că rectorul are şi posibilitatea dispunerii revenirii pe funcţie  
a decanului, măsurile urmând a fi luate de acelaşi organism. 

1.2. Motivul de recurs care vizează nelegalitatea deciziilor pentru inexistenţa dispoziţiei 
legale care sa reglementeze posibilitatea adoptării măsurii suspendării din funcţiile de conducere ale 
instituţiilor de învăţământ superior ori procedura de urmat intr-o asemenea situaţie, este, de 
asemenea, neîntemeiat. 

Reţinând argumentele pentru care s-a apreciat că prevederile cuprinse în Carta Universităţii 
[...], care reglementează atribuţiile rectorului şi posibilitatea acestuia de a lua măsura suspendării 
decanului din funcţie, sunt în concordanţă cu legea educaţiei naţionale, fiind respectat astfel 
principiul autonomiei universitare, se reţine că măsura suspendării are temei în art.98 alin.(1) din 
Cartă, în speţă fiind incident cazul prevăzut la lit.a. 

Faptul că în cuprinsul contractului de management nu este inserată nicio clauză referitoare la 
măsura suspendării din funcţie a decanului, nu face ca deciziile să rămână fără temei, în condiţiile în 
care în contract se specifică, în art.9, faptul că „în vederea îndeplinirii rolului său, Rectorul are 
atribuţiile stabilite prin Carta Universităţii [...] din Constanţa”, iar conform art.17, „Prevederile 
prezentului contract de management se completează cu dispoziţiile legale incidente”. 

Or, astfel cum s-a arătat, suspendarea din funcţia de conducere este reglementată în art.98 din 
Carta Universităţii [...], cazurile în care poate interveni sunt stabilite prin lit.a – c, iar actul prin care 
se poate lua măsura este dispoziţia rectorului, dat fiind că în alin.(2) se prevede şi actul prin care se 
dispune revenirea pe funcţie după suspendare, care este tot dispoziţia rectorului. 

1.3. Se consideră că în mod eronat, fundamentat pe o interpretare greşită a dispoziţiilor art. 
98 al. 1 lit. a) din Carta Universităţii [...], instanţa de fond a reţinut că măsura suspendării, dispusa 
prin actele administrative a căror anulare se solicită, ar fi legala. 

În argumentarea acestei critici, recurenta reclamantă susţine atât faptul că prevederile în baza 
cărora a fost dispusă măsura suspendării au caracter evaziv şi dau naştere abuzurilor, cât şi că, în 
cadrul aplicării măsurii, reclamantei nu i-au fost aduse la cunoştinţă sesizările formulate împotriva 
sa, nu i-a fost respectat dreptul la apărare, sesizările nefiind adresate organismelor menţionate de 
text, pentru a întruni cerinţa art.98 alin.(1) lit. a.) din Cartă. 

Conform art.98 alin.(1) lit. a.) din Cartă, „Măsura suspendării se adoptă pe baza sesizărilor 
înregistrate la Consiliul de Administraţie, Senat şi/sau Comisia de Etică universitară”. 

În concret, măsura suspendării a fost dispusă în cauza de faţă având în vedere existenţa 
sesizărilor nr.6339/25.06.2014, nr.6427/27.06.2014 şi nr.6655/02.07.2014, sesizări „aflate spre 
instrumentare pe rolul Comisiei numită prin HCA nr.483/09.07.2014”. 

Norma incidentă cauzei, cuprinsă în art.98 alin.(1) lit. a) din Carta Universităţii [...] permite 
luarea măsurii suspendării din funcţia de conducere în cazul existenţei anumitor sesizări referitoare 
la exercitarea funcţiei, sesizări care trebuie să fie înregistrate la Consiliul de Administraţie, Senat 
şi/sau Comisia de Etică universitară. 

Fără a fi prevăzut, este însă evident că aceste sesizări trebuie să aibă un conţinut suficient de 
clar, complet şi neechivoc, care să creeze în mod rezonabil un dubiu suficient de puternic în legătură 
cu activitatea desfăşurată de persoana la care se referă, nefiind suficient ca una sau mai multe 
sesizări să poată conduce, fără a fi studiate şi apreciate în vreun fel, la luare măsurii. 

Din aceeaşi perspectivă, pentru evitarea luării măsurii suspendării din funcţie în mod abuziv, 
este necesar ca persoana vizată în sesizări să fie încunoştinţată în timp util cu privire la existenţa 
sesizărilor, la conţinutul lor, la consecinţa juridică a înregistrării acestor sesizări, dându-i-se 
posibilitate să se apere în mod efectiv şi real. 

În cauza de faţă, astfel cum rezultă din materialul probator administrat, toate ele trei sesizări 
au fost adresate Rectorului Universităţii [...] şi nu vreuneia dintre cele trei entităţi indicate de art.98 
lit. a.), iar potrivit precizărilor intimatei pârâte şi a extrasului nr.14 din procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului de Administraţie din 09.07.2014, despre existenţa acestora s-a discutat în şedinţa din 
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09.07.2014 a Consiliului de Administraţie, fiind prezentate acestui organism colectiv, din care făcea 
parte şi reclamanta, la momentul informării despre măsura de suspendare. 

În data de 10.07.2014 au fost emise primele două decizii de suspendare atacate, iar sesizările 
au fost comunicate efectiv reclamantei abia la data de 10.09.2014, de către Comisia de analizare a 
activităţii doamnei decan. 

Aşadar, rezultă că la data emiterii Deciziilor nr. 232/10.07.2014 de suspendare din funcţia de 
decan, nr. 175/10.07.2014 de suspendare a funcţiei şi a indemnizaţiei de decan şi nr.294/08.08.2014, 
erau înregistrate la Universitatea [...] trei sesizări în legătură cu activitatea de decan a reclamantei, 
toate adresate rectorului şi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie cu o zi înainte de luarea 
măsurii suspendării din funcţia de conducere şi nu reiese dacă şi cine a analizat conţinutul sesizărilor 
şi a stabilit că acestea relevă aspecte şi împrejurări care să reprezinte indicii clare şi temeinice în 
sensul încălcării, de către reclamantă, a  prevederilor legale şi regulamentare, în exercitarea funcţiei 
de decan. 

Mai mult, rezultă cu evidenţă că reclamantei nu i-au fost înmânate/comunicate aceste sesizări 
până la data luării măsurii suspendării,  nu i s-a permis să răspundă acestora, în concret nu i-a fost 
respectat dreptul de a se apăra în contra susţinerilor făcute împotriva sa, luându-se astfel o măsură 
administrativă cu consecinţe pe plan patrimonial şi nepatrimonial. 

Faptul că în cuprinsul Cartei nu se reglementează  dreptul persoanei de a cunoaşte cuprinsul 
sesizărilor şi de a se apăra, precum şi obligaţia corelativă a rectorului de a comunica/înmâna 
sesizările şi de a oferi în mod real posibilitatea persoanei de a se apăra, nu înlătura exercitarea 
acestui drept, respectiv obligaţie, situaţia contrară dând naştere abuzului. 

În contextul prezentat, apreciem că măsura suspendării din funcţia de conducere, a 
suspendării drepturilor aferente şi a prelungirii suspendării a fost dispusă cu încălcarea atât a 
prevederilor art.98 alin.(1) lit. a) din Carta Universităţii [...], cât şi a dreptului fundamental la 
apărare, aspect care atrage anularea deciziilor şi obligarea intimatei pârâte la plata tuturor drepturilor 
băneşti cuvenite şi suspendate de la data de 10.07.2014 şi până la 01.10.2014. 

2.1.Motivul de recurs care vizează nelegalitatea măsurii demiterii recurentei din funcţia de 
decan pentru faptul că s-a dispus de către o persoană care nu avea competenţe /atribuţii în acest sens, 
nu este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

Prin Decizia Rectorului Universităţii [...] nr.342/29.09.2014, recurenta reclamantă [...] a fost 
demisă, începând cu data de 01.10.2014, din funcţia de decan al Facultăţii de Farmacie, stabilindu-i-
se şi drepturile salariale ce vor fi acordate. 

Decizia de demitere s-a întemeiat pe prevederile art.11, 12 şi 14 alin.(3) din contractul de 
management nr.4053/12/03.05.2012, pe dispoziţiile art.213 alin.(9) teza I din Legea nr.1/2011 şi pe 
prevederile art.113, art.110 alin.(1), art.91 lit. a şi d coroborat cu art.94 alin.(1) din Carta 
Universităţii [...], având în vedere Raportul nr.10482/25.09.2014 al Comisiei numită prin HCA 
nr.483/09.07.2014 şi validată prin HS nr.771/10.07.2014 prin care s-au constatat încălcări ale 
regulamentelor interne ale universităţii, ale planului managerial şi ale contractului de management. 

Critica susţinută prin raportare la faptul că art.94 alin.(1) din Cartă contravine actului 
normativ cu forţă superioară, respectiv Legea nr.1/2011, şi astfel decizia dată de rector rămâne fără 
temei legal va fi înlăturată pentru aceleaşi argumente expuse în cadrul motivelor de recurs de la 
pct.1.1. şi 1.2.  

Astfel, se constată că prevederea inclusă în art.94 alin.(1) din Carta Universităţii [...] este 
expresia manifestării principiului constituţional al autonomiei universitare şi corespunde 
dispoziţiilor art.128 din Legea educaţiei naţionale, dreptul rectorului de a demite decanul se înscrie 
în limita atribuţiilor legale conferite prin art.213 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Carta Universitară 
adoptată de Senatul Universităţii a primit avizul de legalitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
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Pe cale de consecinţă, prevederea art.14 alin.(3) din contractul de management nr. 
4053/12/03.05.2012 este întemeiată pe prevederile Cartei Universităţii [...] şi ale Legii nr.1/2011 şi 
îşi produce efectele juridice menţionate. 

2.2. Referitor la motivul de nelegalitate care priveşte greşita apreciere a incidenţei 
prevederilor art. 91 al. 1 lit. a) şi d) din Carta Universităţii [...], prin raportare la faptele pretins 
săvârşite şi temeiurile reţinute în decizia de demitere, reţinem următoarele: 

Astfel cum rezultă din Decizia nr.342/29.09.2014, măsura demiterii reclamantei din funcţia 
de decan al Facultăţii de Farmacie s-a dispus pentru motivele prevăzute de art. 91 al. 1 lit. a) şi d) 
din Carta Universităţii [...] şi a avut la bază Raportul nr.10482/25.09.2014 al Comisiei numită prin 
HCA nr.483/09.07.2014 şi validată prin HS nr.771/10.07.2014. 

Conform prevederilor art.94 alin.(1) din Carta Universităţii [...], „prorectorii şi decanii pot fi 
demişi de către rector, din motivele indicate la art.91”, iar potrivit art.91 din Cartă, „Cadrele 
didactice şi de cercetare la orice nivel sunt demise de către organismul care le-a ales/numit din 
motive bine întemeiate în următoarele cazuri: 

a.) dacă nu îndeplinesc atribuţiile ce decurg din funcţiile ocupate; ( … ); 

d.) dacă încalcă regulamentele Universităţii [...] din Constanţa” ( … ). 
În cadrul Raportului nr.10482/25.09.2014, Comisia descrie pe larg faptele sesizate şi 

constatările realizate şi face trimitere la Raportul Corpului de Control al MEN nr.6128/20.06.2014, 
prin care sunt reţinute şi deficienţe care vizează activitatea de conducere şi coordonare a Facultăţii 
de Farmacie, raportul comisiei fiind comunicat reclamantei, astfel cum rezultă din lucrările 
dosarului. 
 Prin Raportul nr.10482/25.09.2014 s-a constatat că decanul Facultăţii de Farmacie se face 
vinovat de săvârşirea următoarelor abateri: 
- modificarea planurilor de învăţământ în anii superiori de studii, în cadrul aceluiaşi ciclu de studii, 
cu încălcarea Regulamentului de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învăţământ al 
Universităţii [...] din Constanţa, faptă care se înscrie în art.91 lit.d) din Cartă;  
- acordarea discriminatorie a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare şi încălcarea 
prevederilor art.9, anexa 5 din Legea nr.63/2011, faptă care se înscrie în art.91 lit.a) din Cartă;  
- s-a permis admiterea la studii a unor cetăţeni români, ai statelor membre UE sau SEE şi ai 
Confederaţiei Elveţiene pe locuri cu taxă de tipul cont propriu valutar, prin lipsa unei proceduri 
proprii facultăţii şi prin încălcarea prevederilor O.G. nr.22/2009, art.142 alin.(4) din Legea nr.1/2011 
şi art.6 alin.(4) din OMECTS nr.3313/2012, faptă care se înscrie în art.91 lit.a) din Cartă; 
- deficienţe în desfăşurarea concursului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013, datorită lipsei 
unor proceduri specifice, faptă care se înscrie în art.91 lit.a) din Cartă; 
- susţinerea examenelor în afara sesiunii de examene/restanţe al universităţii, prin încălcarea 
Regulamentului de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor, faptă care se înscrie în 
art.91 lit.d) din Cartă;  
- încălcarea planului managerial. 
 Comisia a considerat că toate aceste încălcări se încadrează în prevederile art. 91 al. 1 lit. a), 
b) şi d) din Carta Universităţii [...], însă Decizia de demitere s-a întemeiat numai pe art. 91 al. 1 lit. 
a) şi d) din Cartă, faptele constatate, astfel cum au fost descrise şi reţinute încadrându-se în 
dispoziţiile legale expuse. 
 În cadrul acestei critici din recurs, recurenta a susţinut şi lipsa unei reglementări legale în 
ceea ce priveşte cazurile şi modalitatea de desemnare a comisiei, însă apreciem că susţinerea nu 
poate fi valorificată, având în vedere că această comisie a fost numită prin hotărâre a Consiliului de 
Administraţie al Universităţii [...], în baza atribuţiilor prevăzute de art.101 din Cartă şi a fost 
validată prin hotărâre a Senatului Universităţii, conform art.99 alin.(2) din Cartă, hotărârile 
menţionate nefiind contestate, deşi, astfel cum rezultă din dosar, despre existenţa lor recurenta a avut 
cunoştinţă, întrucât acestea au fost publicate pe site-ul universităţii. 
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 Referitor la respectarea dreptului la apărare, se constată că începând cu data de 14.07.2014, 
reclamanta a intrat în concediu medical până la data de 18.08.2014 inclusiv şi apoi în concediu de 
odihnă până la data de 31.08.2014 inclusiv. La 10.09.2014 a avut loc prima întâlnire dintre 
reclamantă şi comisie, dată la care i-au fost şi comunicate înscrisurile şi i s-a şi permis să-şi expună 
punctul de vedere, exprimat de reclamantă la data de 12.09.2014, fără să rezulte că la acel moment a 
solicitat prelungirea termenului acordat de comisie sau un nou termen pentru a-şi pregăti apărarea. 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat şi în perioada în care reclamanta s-a aflat în concediu 
medical şi de odihnă, în sensul ascultării mai multor cadre didactice din cadrul Facultăţii de 
Farmacie, aspect care nu se poate imputa comisiei şi nu poate atrage nelegalitatea verificărilor şi 
constatărilor. 
 Dacă în cazul măsurii suspendării instanţa de recurs constată că sesizările nu erau cunoscute 
decât prin prisma faptului că acestea erau formulate şi înregistrate, nu şi conţinutul lor, şi, de 
asemenea, că nu rezultă cine şi în ce mod le-a analizat şi le-a apreciat a cuprinde informaţii şi 
aspecte relevante şi pertinente, în cazul demiterii pe baza raportului comisiei, situaţia este diferită. 
 Reclamanta a cunoscut că o astfel de comisie este desemnată încă de la data de 09.07.2014, 
că sunt înregistrate trei sesizări ce urmează a fi analizate, că există un raport al Corpului de Control 
al MEN care cuprinde constatări referitoare la Facultatea de Farmacie, după finalizarea perioadei de 
concedii i-au fost comunicate înscrisurile şi i s-a acordat termen pentru expunerea punctului de 
vedere, termen care nu a fost contestat în nici un fel, astfel că toate susţinerile care vizează aspectele 
de nelegalitate ale lucrărilor comisiei şi raportului acesteia sunt neîntemeiate. 

2.3. Motivul de recurs referitor la faptul că demiterea recurentei reclamante din funcţia de 
decan nu este justificată, constatăm: 

 Astfel cum s-a arătat anterior, în sarcina reclamantei, în calitate de decan al Facultăţii de 
Farmacie, s-a reţinut comiterea mai multor fapte, încadrate în prevederile art. 91 al. 1 lit. a) şi d) din 
Carta Universităţii [...], fapte care reprezintă încălcări ale unor prevederi legale, a regulamentelor 
universităţii, planului managerial, contractului managerial. 

Faptele au fost stabilite pe baza sesizărilor, dar şi a două rapoarte emise de Corpul de Control 
al Ministrului Educaţiei Naţionale nr.6714/08.08.2013 şi nr.6128/20.06.2014, rapoarte care 
semnalau deficienţe în activitatea facultăţii şi care au permis comisiei de analiză să facă verificări şi 
să identifice, în concret, fapta sau omisiunea reclamantei, şi au fost considerate de către comisie şi 
de către rector ca fiind încălcări suficient de grave ale contractului de management pentru a atrage 
sancţiunea administrativă a demiterii din funcţia de decan. 

Susţinerile care conturează ideea că faptele reţinute nu sunt reale şi că ceea ce s-a constatat 
este abuziv, nu pot fi avute în vedere, actele depuse de intimata pârâtă întărind constatările făcute de 
comisia de analiză, constatări care nu au fost în niciun fel înlăturate de recurentă. 

Este real că instanţa de fond s-a raportat numai la fapta pe care a considerat-o cea mai gravă 
în raport cu atribuţiile asumate de decan prin contractul de management, respectiv încălcarea 
prevederilor art.4 alin.14 referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sesiunea 
iulie 2013 şi nu a mai analizat şi celelalte constatări ale comisiei de analiză, însă, astfel cum rezultă 
chiar din motivarea judecătorului fondului, neregulile identificate în privinţa acestui examen de 
admitere au fost ample şi numeroase, au condus la anchete penale şi au avut un impact negativ 
major asupra imaginii Facultăţii de Farmacie şi a Universităţii [...]. 

Or, în condiţiile în care, conform prevederilor Legii nr.1/2011, a Cartei Universităţii [...] şi a 
contractului de management semnat şi asumat de decan, acesta este direct răspunzător de 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere, împrejurarea că pentru doamna decan nu s-a 
antrenat răspunderea penală, nu înlătură luarea măsurii administrative a demiterii. 

De altfel, problema naturii măsurii de demitere, invocată de recurentă, rezultă din chiar 
prevederile art.91 şi art.94 din Cartă, precum şi din dispoziţiile art.14 alin.(3) din contractul de 
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management, iar în cazul de faţă îşi găseşte justificarea în faptele constatate ( şase fapte ), care nu au 
fost înlăturate prin probele administrate. 

În lipsa probatoriului care să înlăture constatările din Raportul nr.10482/25.09.2014, instanţa 
de recurs nu este în măsură să aprecieze asupra nelegalităţii măsurii demiterii recurentei din funcţia 
de decan al Facultăţii de Farmacie. 

Pentru toate aceste argumente, în temeiul prevederilor art.488 pct.8 şi art.496 alin.(2) NCPC, 
Curtea de apel va admite recursul, va casa sentinţa civilă recurată şi rejudecând, va admite în parte 
acţiunea reclamantei, astfel cum a fost completată şi va anula Deciziile Rectorului Universităţii [...] 
Constanţa nr.232/10.07.2014, nr.175/10.07.2014 şi nr.294/08.08.2014. 
 Va obliga pârâta Universitatea [...] Constanţa la plata drepturilor băneşti cuvenite 
reclamantei şi care au fost suspendate de la data de 10.07.2014 şi până la data de 01.10.2014. 
 Va respinge cererea reclamantei de anulare a Deciziei Rectorului Universităţii [...] Constanţa 
nr.342/29.09.2014 şi de repunere în situaţia anterioară emiterii acesteia. 

Judecător redactor Ramona Poppa 
 

24. Solicitare anulare act administrativ. Neconcordanța cu fișa de date a 
achiziției ca urmare a deținerii de către ofertant a unui alt mijloc de transport decât cel 
solicitat. Săvârșirea de către reclamantă a unei nereguli în sensul OUG nr. 66/2011. 
Încălcarea principiului tratamentului egal și nediscriminării. Aplicarea unei corecții 
care respectă principiul proporționalității. 

 
Art. 2 alin. 4, art. 7 şi art. 36 din HG nr. 925/2006 

Art. 178 şi art. 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 
Art.2 alin. 1 lit. a) din OUG 66/2011 

Art. 6 alin. 33 şi art. 27 alin. 3 din OUG nr. 66/2011 
Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 1447/2008 

 
În vederea realizării obiectivului „Închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme” a fost 

încheiat contractul 379/19.12.2014, astfel că apărarea potrivit cu care cerinţa referitoare la barjele 
acoperite şi remorchere era cuprinsă în documentele pentru atribuirea unui alt contract nu corespunde 
realităţii. 

Cele două nave de transport sunt doar similare, astfel că deţinerea de către ofertant unui alt mijloc 
de transport decât cel solicitat prin documentele de achiziţie, respectiv a unui şlep şi nu a unei barje, în 
condiţiile în care nu s-a precizat că este permisă utilizarea unor mijloace de transport similare, este contrară 
fişei de date a achiziţiei. 

Faptul că au fost declarate admisibile toate ofertele prezentate, inclusiv cele ale ofertanţilor care 
deţineau şlepuri, nu înlătură încălcarea art. 2 alin. 2 lit. b) din OUG 34/2006 – principiul tratamentului egal 
care stă la baza unui contract de achiziţie publică – atâta timp cât s-a descurajat participarea unor eventuali 
ofertanţi care s-au văzut nevoiţi să nu-şi prezinte oferta întrucât nu se încadrau în cerinţele cuprinse în 
„Invitaţia de participare”. 

Reclamanta a încălcat principiul tratamentului egal limitând participarea la achiziţia organizată la 
posesorii de barje şi remorchere, fiind excluşi posibilii ofertanţi (care puteau avea oferte mai avantajoase 
din punct de vedere economic) care deţineau şlepuri, mijloace de transport cu caracteristici asemănătoare 
remorcherelor. 

 
Sentinţa civilă nr. 75/CA/05.05.2016 

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

663/36/2015, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Tulcea, prin Consiliul judeţean Tulcea, 
reprezentat legal de domnul [...] - … al Consiliului Judeţean Tulcea, în temeiul art.5l alin.2 din OUG 
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nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, coroborat cu 
cele ale art.8 din Legea contenciosului administrativ 554/2004, a solicitat: 

- anularea actului administrativ unilateral - Decizia nr. 12820/25.08.2015 - emis în 
soluţionarea contestaţiei formulată împotriva Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a 
corecţiilor financiare încheiată în data de 13.07.2015 şi înregistrat sub nr.10715/14.07.2015 privind 
Contractul de lucrări nr.379/19,12.2014 „închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme 
(Isaccea, Măcin şi Sulina) din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Tulcea”, de către Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu. 

- în  subsidiar, în măsura în care se va aprecia că neregulile constatate sunt determinate de 
abateri în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice şi întrunesc cerinţele precizate de HC 519/2014, 
solicită diminuarea corecţiei financiare la minimul prevăzut de lege şi aplicarea unui procent de 5% 
din valoarea contractului. 

În  motivarea cererii se arată următoarele: 
În baza suspiciunii de neregulă nr.483/11.03.2015 întocmită de Serviciul Conformitate 

Achiziţii Publice din cadrul Autorităţii de Management s-a procedat la verificări documentare cu 
privire la încheierea contractului de lucrări 379/19.12.2014. 

Neregulile semnalate, cu posibile implicaţii financiare, au vizat respectarea condiţiilor legale 
de către UAT - judeţul Tulcea în ceea ce priveşte procedura de atribuire a contractului de lucrări 
nr.379/19.12.2014. Verificările efectuate au apreciat asupra existenţei unor nereguli cu posibile 
implicaţii financiare constând în: 

- cerinţe de calificare şi selecţie restrictive şi nerelevante;  
- neîndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertantul câştigător. 
Nota de constatare a neregulilor întocmită a fost contestată, contestaţia fiind respinsă prin 

Decizia nr.12820/25.08.2015 în cuprinsul căreia s-a reţinut că similaritatea închiderii unui depozit 
neconform cu închiderea unui depozit conform de deşeuri nu a fost apreciată ca neregulă şi s-a 
considerat că Autoritatea contractantă a uzat de cerinţe restrictive când prin invitaţia de participare 
nr.357086/24.01.2014 a solicitat barje şi remorcher fără precizarea posibilităţii echivalenţei acestora. 

De asemenea, Autoritatea contractantă nu a indicat posibilitatea utilizării şi a şlepurilor la 
transportul deşeurilor, prin aceasta fiind îngrădit accesul ofertanţilor sau posibililor ofertanţi la 
procedură. 

Apreciază ca nelegală şi netemeinică Decizia nr.12820/25.08.2015, pentru următoarele 
considerente. 

În  privinţa cerinţei minime din Fişa de date a achiziţiei referitoare la obligaţia ofertanţilor de 
a prezenta dovezi conform cărora dispun de remorcher, precizează faptul că această neregulă 
constituie o cerinţă din Caietul de sarcini pentru atribuirea unui alt contract respectiv, "Asistenţă 
tehnică privind supervizarea contractelor SMID în judeţul Tulcea" şi nu cel care a făcut obiectul 
verificării suspiciunii de neregulă (contract nr.379/19.12.2014). Sub acest aspect corelarea dintre 
Caietul de sarcini şi Fişa de date trebuie realizată în cadrul aceleiaşi proceduri, or procedura la care  
se face referire în Decizia nr.12820 a fost organizată în scopul atribuirii unui alt contract . Prin 
răspunsurile Autorităţii contractante oferite cu adresele nr. 1547/13.02.2014 şi nr.1723/17.02.2014 
la solicitările de clarificare a chestiunilor nelămurite, s-a urmărit să nu se modifice cerinţele de 
calificare din Fişa de date, pentru evitarea anulării procedurii de atribuire, acest fapt producând  
consecinţe deosebit de negative asupra derulării proiectului. 

Adresa nr.1723/17.02.2014, prin răspunsul de la pct. 8, publicată în SEAP, precizează că 
"ofertantul poate să cuprindă în lista privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice care se 
angajează să le utilizeze şi împingătoare necesare pentru desfăşurarea activităţilor pentru 
îndeplinirea contractului." 
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Prin urmare, Autoritatea contractantă, prin răspunsurile oferite, a clarificat într-o manieră 
transparentă chestiunile neclare, fără a limita în vreun fel posibilitatea operatorilor economici de a 
participa la procedură, a creat premisele şi s-a asigurat de existenţa unei concurenţe reale din 
moment ce au depus oferte 4 operatori economici. 

Cu privire la reţinerea ca neregulă a neîndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertantul 
câştigător deoarece acesta urma să utilizeze şlepuri şi nu barje pentru transportul deşeurilor, o 
apreciază vădit nefondată. 

Între barjă şi şlep nu există din punct de vedere tehnic deosebiri, ambele fiind mijloace 
plutitoare construite din oțel, lemn sau beton, cu fundul plat, corp cu forme pline, de regulă fără 
propulsie proprie, şi care se folosesc pentru transportul de mărfuri în vrac. 

Şlepurile sunt nave nepropulsate, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi aceeaşi funcţionalitate 
ca şi barjele, între acestea neexistând practic nici o diferenţă tehnică sau funcţională, în sensul celor 
susţinute invocând  prevederile Ordinului Ministrului Transportului  nr. 1447/2008 privind 
aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, care în Anexa 2 Partea I Capitolul 
I art.1.01 - Definiţii, pct.13 şi l6 stabileşte:   

- "şlepul obişnuit" este o navă, alta decât un șlep tanc, destinată transportului de mărfuri şi 
construită pentru a fi remorcată şi care fie că nu are mijloacele sale proprii mecanice de propulsie, 
fie că are mijloace mecanice de propulsie suficiente care permit doar efectuarea unor manevre 
limitate, în timp ce 

- "barja obişnuită" reprezintă o navă, alta decât barja tanc, destinată transporturilor de 
mărfuri, construită sau modificată în mod special pentru a fi împinsă, si care fie că nu are mijloace 
mecanice de propulsie, fie că are mijloace mecanice suficiente de propulsie care permit doar 
efectuarea unor manevre limitate când nu face parte dintr-un convoi de nave împins. 

În considerarea acestor definiţii, comisia de evaluare a considerat cerinţa de calificare ca 
fiind îndeplinită, asimilând cele două echipamente, dat fiind că ambele servesc la transportul 
materialelor şi nici unul nu dispune de capacitate proprie de propulsie/deplasare sau dispune de o 
capacitate limitată de propulsie (necesitând utilizarea unui remorcher/împingător). 

Chiar dacă în Fişa de Date a Achiziţiei nu a fost inclusă explicit menţiunea "sau echivalent" 
pentru echipamentele solicitate, comisia de evaluare a analizat echivalenţa dintre echipamentele din 
oferta ("şlep") şi cele precizate în fişa de date ("barjă"). 

De altfel, art.36 alin.2 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, statuează 
faptul că "în cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de 
sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate, atunci nici o ofertă nu 
poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele, serviciile sau 
lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate…” 

Pentru a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, ofertantul 
câştigător a prezentat în cadrul documentelor de calificare Atestatul de bord şi certificatul ANR nr. 
…/23.04.2009 pentru şlep obişnuit X şi Atestatul de bord şl certificatul ANR nr. …/21.04.2009 
pentru şlep obişnuit 2, din care rezultă că ambele şlepuri îndeplinesc cerinţele privind capacitatea de 
transport (peste 1000 tone). 

De asemenea, a fost prezentat şi Raportul de Inspecţie nr.1728 (pentru şlep nr. 1 şi şlep nr. 2) 
emis de către autoritatea competentă în domeniu (Autoritatea Navală Română - Inspectoratul Tehnic 
Tulcea), din care reiese că „echipamentele de ancorare, manevră-legare, stins incendiu şi alte 
echipamente, sunt conforme cu cerinţele unei societăţi de clasificare/autorităţi", precum şi că „ nava 
îndeplineşte cerinţele suplimentare privind (,.,] mijloacele de intervenţie în caz de incendiu". 
Raportul de inspecţie precizează şi că ambele şlepuri ofertate sunt dotate cu capace de protecţie la 
intemperii, precum şi cu mijloace de combatere a incendiilor şi pompe de incendiu, aşa cum s-a 
solicitat în Fişa de Date a achiziţiei. 
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Reclamanta apreciază că a dovedit echivalenţa dintre echipamente solicitate prin Fişa de 
Date a achiziţiei (barje) cu cele prezentate de către ofertantul câştigator (şlepuri). 

În privinţa îndeplinirii de către abaterile constatate a condiţiilor cumulative pentru a fi 
considerată "neregulă", consideră soluţia pârâtei a fi netemeinică. Cu privire la această critică 
organul de soluţionare nu a făcut decât să prezinte definiţiile "neregulii", a "legalităţii" fără a dovedi 
chestiunea de importanţă capitală, anume dacă "neregula"  a produs sau are aptitudinea de a produce 
un prejudiciu. 

Potrivit definiţiei menţionate în OUG nr.66/2011, pentru a exista o „neregulă", pe lângă 
celelalte condiţii, trebuie îndeplinită condiţia prejudiciului. În acest sens, se prevede ca o  condiţie 
obligatorie pentru încadrarea unei fapte în sfera neregulilor este ca respectiva faptă „să fi prejudiciat 
sau să fi putut prejudicia" bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali 
şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora. 

O abatere care doar prezumă un prejudiciu nu este suficientă, ci trebuie să existe elemente 
care să contureze un prejudiciu cert nu neapărat determinabil. 

Ca atare, nu este suficientă simpla existenţă a unei abateri, ci această abatere trebuie se poată, 
prin ea însăşi, să producă un prejudiciu determinabil, iar corecţia financiară trebuie să constituie o 
măsură adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit. 

În acest context, era esenţial ca pârâta să aplice corecţia financiară verificând cu prioritate 
respectarea principiului proporţionalităţii, astfel cum este reglementat de art.2 alin.l lit.(n) din OUG 
66/2011. Cu alte cuvinte, se impunea stabilirea faptului dacă măsura administrativă este adecvată, 
necesară şi corespunzătoare scopului urmărit, prin raportare la abaterea constatată, la aptitudinea 
acesteia de a prejudicia bugetul general al Comunităţilor, la respectarea obligaţiilor contractuale şi a 
termenelor, gradul de finalizare a investiţiei, plata de către autoritatea de administrare a fondurilor a 
transelor cu sau fără constatarea unor nereguli. 

Prevederea din art.6 alin.3 din OUG 66/2011, stabileşte că: „(33) Pentru abaterile de la 
aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie de natură formală, care nu au nici un potenţial 
impact financiar, nu se aplică reduceri procentuale." 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (3) din OUG nr. 66/2011: „(3) Pentru 
neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie, care nu 
au nici un impact financiar, nu se aplică corecţii financiare." 

În  subsidiar, chiar şi în ipoteza în s-ar reţine o eventuală neregulă, această abatere trebuie 
analizată prin prisma impactului financiar şi în raport de acesta să se stabilească procentul corecţiei 
financiare. 

Din această perspectivă, procentul de 10% este evident disproporţionat relativ la intenţia 
Autorităţii contractante de a descuraja eventualii competitori, gravitatea restricţiei impuse, dar mai 
cu seamă efectul prejudiciabil. 

În concluzie, aplicarea unei corecţii financiare orientate către minimul de 5% din valoarea 
contractului s-ar constitui într-o măsură semnificativ mai adecvată. 

Pentru toate considerentele expuse solicită admiterea acţiunii. 
În drept,  acţiunea este întemeiată pe prevederile art.51 alin.2 din 06 66/2011, ale art.8 şi 

art.11  alin. l lit. (a) din Legea nr. 554/2004, precum şi pe celelalte acte normative invocate în 
acţiune. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul a solicitat respingerea contestaţiei formulată de U.A.T 
Tulcea ca neîntemeiată. 

S-a subliniat că reclamanta a îngrădit accesul posibililor participanţi  la procedura de 
atribuire prin solicitarea de şlepuri. Ulterior, ofertantul câştigător  a prezentat utilaje diferite de cele 
solicitate prin caietul de sarcini. 

De asemenea, s-a arătat că orice atingere adusă principiilor fundamentale ale achiziţiilor 
publice conduce la cheltuieli necuvenite şi în consecinţă prejudiciază bugetul Uniunii. 
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În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de reducere  a corecţiei financiare, pârâta a 
susţinut că o astfel de critică nu a fost formulată în cadrul contestaţiei împotriva Notei de constatare 
a neregulilor. 

Acţiunea a fost respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente: 
În fapt: 
În baza suspiciunii de neregulă nr.483/11.03.2015 întocmită de Serviciul Conformitate 

Achiziţii Publice din cadrul Autorităţii de Management, s-a procedat la verificări documentare cu 
privire la încheierea contractului de lucrări 379/19.12.2014. 

Rezultatul verificării a fost consemnat în NOTA DE CONSTATARE a neregulilor şi de 
stabilire a corecţiilor financiare înregistrată cu nr. 10715/14.07.2015. 

În cuprinsul Notei se susţine că autoritatea contractantă a restricţionat competiţia solicitând 
experienţă similară prin dovedirea încheierii a cel puţin unui contract similar care să aibă ca obiect 
închiderea unui depozit conform de deşeuri, nelăsând posibilitatea de participare a unor ofertanţi 
care aveau experienţă pe închiderea unor depozite de deşeuri din alte categorii şi prin  solicitarea de 
a se dovedi că ofertanţii dispun de următoarele utilaje – barje acoperite prin capace metalice sau 
eventual prelate şi prevăzute cu pompă de apă şi instalaţii pentru stingerea incendiilor ori remorcher 
pentru transportul barjelor. 

Deşi s-au solicitat în mod specific doar aceste utilaje, oferta câştigătoare a fost declarată 
admisibilă deşi a inclus în lista de utilaje 2 şlepuri şi un remorcher – contrar Fişei de date a 
achiziţiei. S-a încălcat astfel principiul tratamentului egal şi nediscriminării. 

S-au avut în vedere următoarele prevederi legale: art. 2 alin. 4, art. 7 şi art. 36 din HG 
925/2006,  art. 178 şi art. 2 alin. 2 din OUG 34/2006. 

La stabilirea corecţiei financiare s-a avut în vedere că OUG 66/2011 prevede o corecţie 
financiară maximă de 25% din valoarea contractului ce poate fi redusă la 10/ sau la 5% în funcţie de 
gravitatea neregulii. 

Corecţia a fost redusă până la 10% - 1.070.127,82 lei - din valoarea contractului avându-se în 
vedere că: 

- în documentaţia de atribuire unul din cele două criterii restrictive este în parte justificat în 
Nota justificativă privind cerinţele minime de calificare; 

- toţi cei patru ofertanţi au fost declaraţia admişi în faza de evaluare a îndeplinirii cerinţelor 
de calificare; 

- pentru ofertantul câştigător se constată neîndeplinirea unei singure cerinţe de calificare din 
cele 11 solicitate le punctul „capacitatea tehnico-profesională”. 

Nota de constatare a neregulilor a fost contestată, contestaţia privind următoarele aspecte: 
- neîngrădirea competiţiei ca urmare a  răspunsului la clarificări referitor la similaritatea 

închiderii unui depozit neconform cu închiderea unui depozit conform  de deşeuri; 
- cerinţa referitoare la remorcher se referă la un alt contract din cadrul proiectului şi nu cel 

investigat; 
- şlepurile şi barjele sunt similare, oricare din ele asigurând implementarea contractului, 

neîngrădindu-se accesul ofertanţilor sau posibililor ofertanţi la procedură; 
- abaterea constatată nu îndeplineşte condiţiile cumulative pentru a fi considerată neregulă. 
Prin decizia 12820/25.08.2015 contestaţia a fost respinsă, titlul de creanţă intitulat „Nota de 

Constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare” fiind menţinut. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Autorităţii de management pentru 

programul operaţional sectorial de mediu a reţinut : 
- aspectul referitor la cerinţa privind experienţa similară  dovedită prin încheierea a cel puţin 

unui contract similar care să aibă ca obiect închiderea unui depozit conform de deşeuri nu a fost 
reţinut ca neregulă în Nota de Constatare a neregulilor; 
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- în cadrul invitaţiei de participare nr. 357086/24.01.2014 s-a solicitat ca ofertantul să facă 
dovada că dispune de barje acoperite sau remorcher pentru transportul utilajelor, fără posibilitatea 
echivalenţei; 

- încălcarea tratamentului egal prin îngrădirea participării la licitaţiei a posibililor efertanţi 
care dispuneau doar de utilaje similare barjelor sau remorcherelor. Acest principiu a fost încălcat 
chiar dacă toate ofertele depuse au fost declarate admisibile, tratamentul egal privind şi pe cei care 
nu au depus oferte din cauza condiţiilor restrictive;s-a subliniat chiar că ofertantul câştigător  a 
prezentat utilaje diferite de cele solicitate expres prin invitaţia de participare; 

- abaterea constituie neregulă, condiţia acordării fondurilor fiind stricta respectare a 
legalităţii în utilizarea lor. 

Autoritatea contractantă s-a adresat instanţei de judecată, solicitând în plus faţă de cele 
susţinute în contestaţie, reducerea corecţiei financiare la 5% din valoarea contractului. 

Tot suplimentar s-a susţinut lipsa impactului financiar în raport de prevederile art. 6 alin. 33 
şi art. 27 alin. 3 din OUG 66/2011. 

Aspecte prealabile: 
În ceea ce priveşte restricţionarea competiţiei prin solicitarea experienţei similare prin 

dovedirea încheierii a cel puţin unui contract similar care să aibă ca obiect închiderea unui depozit 
conform de deşeuri, nelăsând posibilitatea de participare a unor ofertanţi care aveau experienţă pe 
închiderea unor depozite de deşeuri din alte categorii, instanţa a avut în vedere principiul neagravării 
situaţiei în propria cale de atac faţă de cele consemnate în decizia 12820/25.08.2015 (respectiv că 
sancţiunea nu a fost aplicată pentru această neregulă), motiv pentru care nu va analiza restricţionarea 
competiţiei din perspectiva enunţată. 

Potrivit art. 51 alin. 2 din OUG 66/2011 „deciziile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor 
pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Textul reglementează posibilitatea de atacare a deciziilor pronunţate în soluţionarea 
contestaţiei,cale exercitată şi în speţa de faţă, motiv pentru care aspectele noi, invocate direct în faţa 
instanţei de judecată şi care nu au putut face obiectul analizei în cadrul căii administrative de atac, în 
condiţiile în care partea a înţeles să uzeze de această cale administrativă de atac, nu pot fi analizate. 

Se au în vedere cererile referitoare la reducerea corecţiei financiare şi lipsa impactului 
financiar din perspectiva art. 6 alin. 33 şi art. 27 alin. 3 din OUG 66/2011. 

Pe de altă parte, instanţa constată că organul de control s-a orientat spre minimul corecţiei 
financiare, reţinând o serie de circumstanţe în măsură să justifice această alegere, fiind astfel 
respectat principiul proporţionalităţii. Reclamanta nu arată ce motive s-ar mai putea reţine pentru ca 
corecţia financiară să fie stabilită la 5% din valoarea contractului.  

În privinţa impactului financiar, aşa cum rezultă din art. 6 alin. 33 şi art. 27 alin. 3 din OUG 
nr. 66/2011, partea trebuie să se încadreze în situaţiile expres prevăzute în Normele metodologice de 
aplicare a OUG. 

În drept: 
În ceea ce priveşte apărarea potrivit cu care cerinţa ca ofertanţii să dispună de remorchere şi 

barje acoperite era prevăzută pentru un alt contract precum şi similaritatea între şlepuri şi barje: 
Aşa cum rezultă din invitaţia de participare nr. 357086 pentru încheierea contractului, având 

ca obiectiv „Închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme”, la capacitatea tehnică şi/sau 
profesională s-a solicitat expres ca ofertanţii să dispună de barje acoperite prin capace metalice sau 
eventual prelate şi prevăzute cu pompă de apă şi instalaţii pentru stingerea incendiilor ori remorcher 
pentru transportul barjelor. 

La clarificările solicitate de cei interesaţi s-a răspuns arătându-se expres că se menţine 
cerinţa, în sensul că ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de următoarele utilaje: 
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barje acoperite prin capace metalice sau eventual prelate şi prevăzute cu pompă de apă şi 
instalaţii pentru stingerea incendiilor; 

- remorcher pentru transportul barjelor, adresa de răspuns 1547/13.02.2014. 
În vederea realizării obiectivului „Închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme” a 

fost încheiat contractul 379/19.12.2014, astfel că apărarea potrivit cu care cerinţa referitoare la 
barjele acoperite şi remorchere era cuprinsă în documentele pentru atribuirea unui alt contract nu 
corespunde realităţii. 

De asemenea, definiţiile cuprinse în Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 1447/2008 
pentru „şlepul obişnuit” şi „barja obişnuită” vin în sprijinul celor susţinute de pârâtă şi nu în 
apărarea reclamantei. Astfel, şlepul este o navă destinată transportului de mărfuri şi construită pentru 
a fi remorcată în timp ce barja este o navă destinată transportului de mărfuri  construită pentru a fi 
împinsă. 

Aşa cum arată reclamanta şi pârâta , cele două nave de transport sunt doar similare, astfel că 
deţinerea de către ofertant unui alt mijloc de transport decât cel solicitat prin documentele de 
achiziţie, respectiv a unui şlep şi nu a unei barje, în condiţiile în care nu s-a precizat că este permisă 
utilizarea unor mijloace de transport similare, este contrară fişei de date a achiziţiei. 

Faptul că au fost declarate admisibile toate ofertele prezentate, inclusiv cele ale ofertanţilor 
care deţineau  şlepuri, nu înlătură încălcarea art. 2 alin. 2 lit. b) din OUG 34/2006 – principiul 
tratamentului egal care stă la baza unui contract de achiziţie publică – atâta timp cât s-a descurajat 
participarea unor eventuali ofertanţi care s-au văzut nevoiţi să nu-şi prezinte oferta întrucât nu se 
încadrau în cerinţele cuprinse în „Invitaţia de participare”. 

Prevederile art. 36 alin. 2 din OUG 36/2006, citat de către reclamantă, nu este aplicabil în 
speţă atâta timp cât autoritatea contractantă nu a  indicat doar performanţele şi/sau cerinţele de 
funcţionare ale utilajelor necesare, ci a specificat expres că solicită barje acoperite şi remorchere. 

În ceea ce priveşte încadrarea abaterii constatate în categoria neregulilor, art.2 alin. 1 lit. a) 
din OUG 66/2011 defineşte neregula ca fiind „orice abatere de la legalitate, regularitate şi 
conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile 
contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o 
acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele 
donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o 
sumă plătită necuvenit”. 

În opinia reclamantei în speţă nu s-a demonstrat prejudiciul adus Uniunii sau fondurilor 
publice naţionale. 

Textul mai sus citat stabileşte că ne aflăm în prezenta unei nereguli şi în cazul în care se 
poate crea un prejudiciu, nefiind necesar ca acesta să se producă efectiv. 

Astfel, în speţă s-a demonstrat existenţa unei abateri de la legalitate, aceasta fiind, prin ea 
însăşi, în măsură să producă un prejudiciu. 

Reclamanta a încălcat principiul tratamentului egal limitând participarea la achiziţia 
organizată la posesorii de barje şi remorchere, fiind excluşi posibilii ofertanţi (care puteau avea 
oferte mai avantajoase din punct de vedere economic) care deţineau şlepuri, mijloace de transport cu 
caracteristici asemănătoare remorcherelor. 

De asemenea, contractul a fost atribuit unui ofertant care deţinea şlepuri şi remorchere, 
contrar cerinţelor din fişa de date a achiziţiei. 

Pentru toate aceste considerente, instanţa a apreciat că în mod legal s-a constatat că 
reclamanta a săvârşit o „neregulă” în sensul OUG nr. 66/2011, fiindu-i aplicată  o corecţie financiară 
care respectă principiul proporţionalităţii. 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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25. Achiziții publice. Neefectuarea lucrărilor edilitare de către pârât. Reziliere 
contract. Reducere onorariu avocat. 
 
           În conformitate cu art. 1020 şi 1021 Cod civil, doctrina a stabilit că temeiul juridic al rezoluţiunii îl 
constituie reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor din contractul sinalagmatic, respectiv împrejurarea 
că fiecare dintre obligaţiile reciproce este cauza juridică a celeilalte, astfel că neîndeplinirea culpabilă a 
uneia dintre obligaţii lipseşte de suport juridic obligaţia reciprocă. 
           Prin urmare, neefectuarea lucrărilor edilitare aferente celor 18 blocuri, imputabilă recurentului pârât 
care nu a asigurat finanţarea necesară finalizării lucrărilor, o împiedică pe reclamantă să-şi îndeplinească 
propriile obligaţii, iar acţiunea în rezoluţiune este deschisă tocmai acelei părţi care a executat sau care se 
declară gata să execute contractul. 

  În ceea ce priveşte cuantumul onorariului de avocat, potrivit art. 451 alin.2 Cod procedură civilă, 
instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând 
onorariului avocaţilor atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea 
cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. 
 

Art.970 Cod civil 
Cauza Weissman şi alţii c. României 
Art. 451 alin.2 Cod procedură civilă 

 
           Prin cererea formulată la data de 6.10.2015 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub numărul …/118/2015  reclamanta SC [...] SRL 
Constanţa a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Constanța:  

- în principal, să se dispună rezilierea Contractului de prestări de servicii de consultanţă tehnică 
de specialitate nr. [...] din 1 aprilie 2009, încheiat între reclamantă şi pârât, faţă de încălcarea de către 
pârâtul a unor obligaţii contractuale esenţiale, şi pe cale de consecinţă obligarea pârâtei la restituirea 
sumei de 61.404,17 de lei, constituită de reclamantă cu titlu de garanţie de bună-execuţie, 
- în subsidiar, să se constate neîntemeiat refuzul pârâtei de a restitui suma de 60.489,73 de lei 
constituită de reclamantă cu titlu de garanţie de bună-execuţie şi, în consecinţă, să fie obligată la 
restituirea acesteia.  
Prin Sentinţa civilă nr.78/22.01.2016 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea, a dispus 

rezilierea Contractului de prestări de servicii de consultanţă tehnică de specialitate nr. 
…/01.04.2009 încheiat între Municipiul Constanţa  şi SC [...] SRL, a obligat pârâtul 
Municipiul Constanţa la restituirea către reclamantă a sumei de 61.404,17 lei reprezentând 
garanţie de bună-execuţie şi la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 
1.270 lei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Municipiul Constanţa, care a 
criticat soluţia instanţei de fond sub aspectul motivului de casare prevăzut de art.488 alin.1 
pct.8 Cod procedură civilă. 
 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.” 
 Recurentul consideră soluţia instanţei de fond ca fiind netemeinică şi nelegală, 
hotărârea fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material. 
            Apreciază că în mod greşit instanţa de fond a dispus rezilierea Contractului de prestări 
servicii consultanţă tehnică de specialitate nr. [...]/01.04.2009 încheiat între părţi, în condiţiile în 
care în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 1020 şi art.1021 Cod civil. 

Astfel, potrivit art.1020 Cod civil, condiţia rezolutorie este subînţeleasă în contractele 
sinalagmatice, numai în cazul în care una din părţi nu îşi îndeplineşte angajamentul său. 
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Potrivit disp.art.16.1 din Contractul susmenţionat încheiat între părţi, Prestatorul are dreptul 
de a rezilia contractul de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti, numai în cazul în care Achizitorul nu efectuează plata după împlinirea termenelor 
prevăzute de art.11.3 si art.11.6 din Contract. 

Aşadar, obligaţiile achizitorului faţă de prestator sunt stipulate la art.11 din contract şi 
vizează obligaţia de plată a serviciilor prestate în conformitate cu prevederile contractului. 

Din acest punct de vedere, deşi a dispus rezilierea contractului …/01.04.2009, instanţa de 
fond nu a reţinut în cauză încălcarea acestei obligaţii de plată a prestatorului de către recurentul 
achizitor, pentru a se putea face aplicarea dispoziţiilor art. 1020 şi ale art. 1021 Cod civil, ci şi-a 
motivat soluţia pe o pretinsă imposibilitate a reclamantei de a-şi executa obligaţiile asumate 
contractual, care la rândul ei ar fi determinată de o aşa-zisă imposibilitate a unui alt contractant - SC 
[...] SRL - de a executa lucrările edilitare fie ca urmare a lipsei finanţării pentru blocurile de locuinţe 
în sine, fie ca urmare a finanţării pentru lucrările edilitare ca obiectiv separat. 

Dincolo de faptul că această împrejurare excede condiţiei prevăzute de art. 1020 Cod civil, 
întrucât nu suntem în situaţia neîndeplinirii obligaţiei asumate de către achizitor faţă de prestator 
prin contractul nr. …/01.04.2009 de a efectua plata serviciilor prestate, imposibilitatea executării 
lucrărilor edilitare de către SC [...] SRL, ca urmare a lipsei finanţării, a fost în mod greşit reţinută de 
instanţa de fond. 

Astfel, nici prin răspunsul la interogatoriu (cel iniţial sau cel ulterior) nu s-a învederat de 
către recurent faptul că nu s-a asigurat finanţarea pentru lucrările edilitare ce urma a fi realizate de 
către SC [...] SRL ci doar împrejurarea că la un moment dat au fost probleme în sensul asigurării 
finanţării blocurilor de locuinţe, însă această problemă nu este actuală şi nu este de natură a o 
împiedica pe SC [...] să realizeze lucrările tehnico-edilitare în legătură cu care există obligaţii 
asumate contractual de către reclamantă, ce trebuie îndeplinite. 

De altfel, însăşi instanţa reţine faptul că din totalul celor 18 blocuri edificate prin Programul 
derulat de municipalitate în legătură cu ansamblul de locuinţe [...], potrivit proceselor-verbale de 
recepţie la terminarea lucrărilor şi documentaţia aferentă acestora, ansamblul de locuinţe [...] a fost 
finalizat în ceea ce priveşte realizarea blocurilor de locuinţe, ultimul bloc fiind recepţionat la data de 
16.12.2013, context în care instanţa a reţinut împrejurarea că e o chestiune de notorietate locală, ce 
nu mai trebuie dovedită, faptul că ansamblul respectiv este funcţional. 

Din acest punct de vedere, în mod greşit instanţa de fond a reţinut că lucrările edilitare nu au 
putut fi executate de SC [...] SRL întrucât nu au fost puse în funcţiune blocurile, iar blocurile nu au 
fost puse în funcţiune întrucât nu s-au asigurat surse de finanţare de către investitori. 

De asemenea, este greşită şi reţinerea instanţei potrivit cu care SC [...] SRL este condiţionată 
în îndeplinirea obligaţiilor contractate de realizarea altor lucrări, de către alţi investitori, în condiţiile 
în care blocurile de locuinţe au fost finalizate, rămânând de realizat numai lucrările tehnico-edilitare. 

În acest context, apreciază recurentul că în mod greşit instanţa a concluzionat în sensul că 
imposibilitatea executării contractului este una permanentă, întrucât ea se fundamentează pe o 
interpretare greşită a situaţiei de fapt de către instanţa de fond, fără a exista înscrisuri care să 
conducă la o astfel de concluzie. 

De altfel, instanţa de fond nici nu a solicitat pârâtului să precizeze vreun moment estimativ la 
care lucrările s-ar putea relua, motiv pentru care concluzia caracterului permanent al imposibilităţii 
executării contractului este una eronată. 

Mai susţine recurentul că hotărârea recurată este data cu încălcarea şi aplicarea greşită 
a dispoziţiilor contractuale din contractul nr.[...]/01.04.2009. 
 Astfel, potrivit disp.art.5.1 din contract „Durata prezentului contract este de minim de 24 
luni, începând de la data semnării acestuia de către ambele părţi” 

Potrivit clauzelor contractului încheiat între părţi, art.5.2 stabileşte că „este în mod expres 
convenit că prezentul contract va produce efecte până la data emiterii ultimului proces-verbal de 
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recepţie finală semnat fără obiecţiuni pentru toate lucrările Proiectului, respectiv până la expirarea 
ultimei perioade de garanţie acordată lucrărilor civile şi/sau tehnico-edilitare.” 

De asemenea, potrivit disp.art.15.2 alin.2 din Contract, „ în cazul în care este necesară 
actualizarea şi prelungirea graficului de prestare, pentru punerea în concordanţă cu graficele de 
execuţie ale lucrărilor ce constituie obiectul prestării serviciilor din prezentul contract, în funcţie de 
data începerii acestuia sau achiziţia lor, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare fără costuri suplimentare, prin act adiţional”. 

În raport de aceste dispoziţii contractuale în temeiul cărora părţile au convenit că durata 
contractului este minim de 24 de luni, precum şi faptul că acesta va produce efecte până la data 
emiterii ultimului proces verbal de recepţie finală semnat fără obiecţiuni pentru toate lucrările 
proiectului, inclusiv pentru lucrările tehnice edilitare, în mod greşit instanţa a considerat că s-ar afla 
în situaţia unor obligaţii aşa-zise cu caracter viager întrucât părţile au înţeles de comun acord că 
perioada/durata contractului este până la momentul ultimului proces verbal de recepţie finală semnat 
fără obiecţiuni pentru toate lucrările proiectului. 

Pe de alta parte, în condiţiile în care reclamanta nu prestează recurentului vreun serviciu de 
consultanţă tehnică de specialitate în referire la obligaţiile ce incumbă raportat la urmărirea 
lucrărilor tehnico-edilitare rămase de executat ori cu privire la recepţia acestora, în mod greşit 
instanţa de fond a reţinut faptul că pârâtul pretinde reclamantei a rămâne într-o relaţie contractuală 
perpetuă generatoare de cheltuieli, întrucât aceste cheltuieli sunt generate pentru pârât numai în 
situaţia în care prestează serviciul de consultanţă şi îi sunt imediat plătite de către achizitor ca şi 
până în prezent, pe baza facturilor emise şi înscrisurilor doveditoare. 

Astfel, apreciază că instanţa a făcut o greşită aplicare a clauzelor contractului nr. 
[...]/01.04.2009 în temeiul căruia reclamanta are o serie de obligaţii esenţiale, pe care urmează să 
îndeplinească cu prilejul recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţiei finale, precum şi în condiţiile 
în care, aşa cum a învederat anterior, recurentul şi-a îndeplinit obligaţia de plată a serviciilor prestate 
până în prezent de către reclamantă; este evidentă împrejurarea că nu se află în situaţia unei încălcări 
a obligaţiilor de către recurent care să atragă rezilierea contractului, ci dimpotrivă, în situaţia în care, 
fără a i se reţine vreo culpă, prestatorul doreşte să scape de obligaţiile asumate prin contract prin 
obţinerea rezilierii acestuia în instanţă. 

Solicită a se avea în vedere că pretinsa culpă a recurentului de neasigurare a finanţării 
proiectului, astfel cum este reţinută de către instanţă, este nu doar un aspect străin raporturilor 
contractuale asumate de părţi prin Contractul [...]/01.04.2009 a cărui reziliere se solicită, dar este şi 
un aspect nereal, ce urmăreşte crearea unei pretinse culpe a recurentului în raport nu de reclamantă, 
ci faţă de executanţii lucrărilor, care să creeze legitimitatea solicitării de reziliere. 

În ceea ce priveşte obligarea la restituirea sumei de 61.404.17 lei, constituită cu 
titlu de garanţie de bună-execuţie, aceasta este greşit pronunţată de către instanţa de fond, în 
condiţiile în care restituirea garanţiei de bună-execuţie are loc numai în temeiul art. 13.7 din 
Contractul încheiat între părţi, care reprezintă legea părţilor, sens în care nu se poate aprecia asupra 
unui refuz nejustificat al recurentului. 

Astfel, potrivit disp.art.13.7 din Contract garanţia de bună execuţie va fi restituită în cel mult 
14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, cu 
condiţia ca achizitorul să nu fi ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

Întrucât în momentul de faţă nu au fost îndeplinite toate obligaţiile asumate de către 
executanţi şi, în consecinţă, nu s-a realizat recepţia finală a tuturor lucrărilor inclusiv cele edilitare, 
moment în raport cu care reclamantei îi incumbă o serie de obligaţii în virtutea calităţii de consultant 
de specialitate, solicită a se observa că nu se află în situaţia îndeplinirii de către aceasta a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract şi nu se poate dispune asupra restituirii garanţiei de bună-execuţie 
a contractului fără încălcarea dispoziţiilor art.13.7 din contract. 
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Din acest punct de vedere, apreciază că este prematur a di[...]a despre ridicarea sau nu a unor 
pretenţii asupra garanţiei de bună-execuţie câtă vreme acest drept este conferit recurentului achizitor 
până la momentul îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin contract de către prestator, care nu 
poate fi mai devreme de momentul recepţiei finale. 
 În concluzie,  solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
 Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

  Analizând cauza sub aspectul criticilor susţinute, Curtea constată că recursul este 
nefondat. 

   Recurentul consideră că soluţia instanţei de fond a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită 
a normelor de drept material, respectiv a disp. art. 1020 şi 1021 Cod civil, în condiţiile în care s-a 
dispus rezilierea contractului …/01.04.2009 fără a se reţine în cauză încălcarea vreunei obligaţii de 
plată de către recurentul achizitor. 
            Se constată că între părţi s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. …/01.04.2009, având 
ca obiect prestarea serviciilor de consultanţă tehnică de specialitate la execuţia lucrărilor privind 
programul de construire de locuinţe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării - 18 blocuri de 
locuinţe din ansamblul [...], inclusiv pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare - drumuri, 
platforme, parcări, spaţii verzi, iluminat stradal, reţeaua de alimentare cu energie electrică, 
racorduri de utilităţi.  
 În baza contractului, prestatorul avea obligaţia de a supraveghea, verifica şi confirma 
cantitatea şi calitatea lucrărilor executate de antreprenorii ce executau în concret lucrările de 
construire, precum şi de a supraveghea comportarea în timp a construcţiilor pe perioada de garanţie 
a acestora în schimbul preţului convenit la art. 4 din contract. 
           Instanţa de recurs observă că solicitarea de reziliere a contractului nu se întemeiază pe o 
eventuală neîndeplinire a obligaţiei de plată a preţului din partea achizitorului, fapt ce ar fi atras, 
conform pactului comisoriu de gradul al patrulea inserat la art.16.1 din contract, rezilierea de plin 
drept a contractului, fără a fi necesară intervenţia instanţei, ci reclamanta invocă o imposibilitate 
obiectivă pentru ea de a-şi executa în continuare contractul, imposibilitate  determinată de culpa 
pârâtului. În acest context, apărările recurentului privind efectuarea plăţilor pentru lucrările prestate 
de reclamantă nu prezintă niciun fel relevanţă în cauză. 
           În ceea ce priveşte condiţiile impuse de art.1020 şi 1021 Cod civil, reţinute de prima instanţă 
ca fiind îndeplinite pentru a dispune sancţiunea rezilierii contractului, Curtea reţine că, într-adevăr, 
doctrina a stabilit că temeiul juridic al rezoluţiunii îl constituie reciprocitatea şi interdependenţa 
obligaţiilor din contractul sinalagmatic, respectiv împrejurarea că fiecare dintre obligaţiile reciproce 
este cauza juridică a celeilalte, astfel că neîndeplinirea culpabilă a uneia dintre obligaţii lipseşte de 
suport juridic obligaţia reciprocă. 
           Ori, chiar dacă pârâtul şi-a îndeplinit obligaţia principală de plată a preţului, este evident că, 
faţă de obiectul contractului – prestarea de servicii de consultanţă tehnică de specialitate la execuţia 
lucrărilor de construire pentru un număr de 18 blocuri de locuinţe şi lucrările edilitare aferente –, 
executarea propriilor obligaţii de către reclamantă este strâns legată şi condiţionată de efectuarea 
lucrărilor de construire specificate, lucrări ce cad în sarcina altor persoane. În atare situaţie, 
sancţiunea rezilierii contractului trebuie analizată nu doar printr-o raportare strictă la contractul de 
faţă, ci în ansamblul obligaţiilor asumate de părţi, având în vedere deci şi obligaţiile pe care 
achizitorul trebuie să le îndeplinească astfel încât lucrările de construire să fie executate.  
           Prin urmare, neefectuarea lucrărilor edilitare aferente celor 18 blocuri, imputabilă 
recurentului pârât care nu a asigurat finanţarea necesară finalizării lucrărilor, o împiedică pe 
reclamantă să-şi îndeplinească propriile obligaţii, iar acţiunea în rezoluţiune este deschisă tocmai 
acelei părţi care a executat sau care se declară gata să execute contractul. 
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           Curtea consideră că elementul esenţial în a determina dacă imposibilitatea executării 
contractului este una suficient de importantă pentru a pronunţa rezilierea este durata contractului, 
durată nespecificată în mod riguros de către părţi. 
 Astfel, deşi s-a convenit o limită minimă de 24 luni, nu s-a stipulat şi o dată certă de 
finalizare a relaţiei contractuale, făcându-se trimitere doar la ultimul proces-verbal de recepţie finală 
semnat fără obiecţiuni pentru toate lucrările proiectului, respectiv la expirarea ultimei perioade de 
garanţie acordată lucrărilor civile şi/sau tehnico edilitare.  
           În acord cu opinia judecătorului fondului, Curtea apreciază însă că neindicarea unui termen 
final nu poate fi interpretată ca fiind de natură a păstra părţile într-o relaţie contractuală perpetuă, ci 
trebuie făcută aplicarea art.970 Cod civil, care impune ca executarea convenţiilor să se facă cu bună 
– credinţă, ele obligând nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, ce 
echitatea, obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa. 
           Prin urmare, văzând că de la data încheierii contractului – 01.04.2009 – şi până la momentul 
formulării acţiunii – 06.10.2015 – a trecut o perioadă de timp mai mult decât rezonabilă, în care 
pârâtul nu a făcut dovada diligenţelor depuse pentru finalizarea lucrărilor edilitare rămase de 
executat (într-un procent redus, de aproximativ 2%), în mod corect s-a apreciat că neexecutarea 
propriilor obligaţii de către pârât se impune a fi sancţionată prin rezilierea contractului. 
            În ceea ce priveşte restituirea garanţiei de bună-execuţie, constituită de reclamantă în 
derularea contractului, Curtea constată că soluţia pronunţată este legală, fiind întemeiată pe probele 
administrate în cauză din care rezultă că pentru lucrările executate reclamanta şi-a îndeplinit 
obligaţiile asumate, fiind încheiate procesele verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de 
garanţie fără ca pârâtul să formuleze pretenţii legate de calitatea lucrărilor, în timp ce pentru 
lucrările neexecutate, având în vedere rezilierea pronunţată, obligaţia de garanţie nu mai subzistă. 
           Pentru considerentele expuse, apreciind că motivul invocat de recurent este nefondat, 
urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.496 alin.1 Cod procedură civilă.   

  Conform dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, recurentul, ca parte căzută în pretenţii, 
va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată către intimata reclamantă. 

  În ceea ce priveşte cuantumul onorariului de avocat ce va fi acordat, se reţine că, 
potrivit art. 451 alin.2 Cod procedură civilă, instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat 
partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariului avocaţilor atunci când acesta este vădit 
disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de 
avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. 
           În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că prerogativa instanţei de a cenzura, cu 
prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocaţial convenit, prin prisma 
proporţionalităţii sale cu amplitudinea şi complexitatea activităţii depuse, este cu atât mai necesară 
cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea 
potrivnică, dacă a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să îi fie opozabil. 
Or, 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. (decizia nr.401/14.07.2005 prin care s-
a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.274alin.3 din vechiul Cod de procedură 
civilă) 
           De asemenea, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului (hotărârea din 24 mai 2006 în 
cauza Weissman şi alţii v. României,  hotărârea din 5 aprilie 2005 din cauza Monory v. României, 
hotărârea din 24 mai 2005 cauza Buzescu v. României) a statuat că acordarea cheltuielilor de 
judecată se poate dispune numai în măsura în care acestea constituie cheltuieli necesare care au fost 
în mod real făcute, în limita unui cuantum rezonabil.  
          Instanţa de recurs apreciază că onorariul în valoare de 5.430 lei solicitat de intimată este vădit 
disproporţionat faţă de munca avocatului acesteia, de valoarea şi complexitatea cauzei, precum şi 
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de apărările susţinute prin întâmpinare în raport de soluţia pronunţată de prima instanţă. Curtea 
apreciază că, în condiţiile date, suma de 2.700 lei corespunde scopului impus de art.453 Cod 
procedură civilă, care obligă partea căzută în pretenţii la suportarea cheltuielilor de judecată 
suportate de partea adversă, păstrând raportul între culpa recurentului şi prejudiciul real suportat de 
intimată prin implicarea sa în demersul judiciar.  

Decizia civilă nr. 633/CA/21.09.2016   
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 

  
 

26. Achiziții publice. Nerespectare prevederi legale la atribuirea de lucrări 
suplimentare. Modificare substanțială a termenilor inițiali ai contractului.  Necesitatea 
asimilării acestei modificări unui nou contract care trebuia reofertat pentru a evita 
afectarea condițiilor inițiale ale competiției. Prejudicierea bugetului UE prin aplicarea 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 
 

Potrivit art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006 “ Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: 

b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de 
exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;” 

Norma legală citată condiţionează aşadar aplicarea acestui tip de procedură de negociere în 
vederea încheierii unui act adiţional la contractul de achiziţie publică de existenţa unor motive tehnice care 
să facă imposibilă atribuirea acelui contract altui operator economic decât cel care a executat contractul 
iniţial.             Or, analiza aspectelor invocate în nota justificativă nu relevă prezenţa unor astfel de motive.  

Autorităţile contractante au sarcina de a dovedi că circumstanţele imprevizibile care justifică 
recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare în cazul modificărilor 
substanţiale au fost îndeplinite. 

Aspectele privind condiţiile meteorologice nu se încadrează în noţiunea de circumstanţe 
imprevizibile, astfel că nu justificau urmarea unei proceduri de negociere, fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare. 

În condiţiile în care prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare, în lipsa unei justificări obiective, nu s-a asigurat o concurenţă pentru atribuirea contractului 
având ca obiect lucrările suplimentare, abaterea este aptă de a produce un prejudiciu bugetului UE. 

În acest context, nu se poate susţine că neregula este doar de natură formală/fără nici un impact 
financiar real sau potenţial, neasigurarea unei concurenţe efective configurând posibilitatea producerii unei 
impact financiar asupra bugetului UE. 

 
Art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006 

art. 2 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 66/2011 
Cauza CJUE C-465/10 Ministre de l’Interieur de l’Outre-mer,  

des Collectivites territoriales de l’Immigration împotriva 
 Chambre de commerce et d’ industrie de l’Indre 

 
La data de 06.05.2016 reclamanta PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA a chemat în 

judecată pe pârâtul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE şi a solicitat ca în contradictoriu cu acesta să se dispună în temeiul dispoziţiilor art. 51 
alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare, anularea: 

- Deciziei nr. 48 din 28.01.2016 privind soluţionarea contestaţiei; 
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- Informării privind plata cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 14 înregistrată 
sub nr. …/16.12.2015, emisă cu ocazia verificării Actului adiţional nr. ../26.05.2014 la Contractul de 
lucrări nr. …/29.10 2013 având ca obiect execuţia lucrărilor aferente proiectului de investiţii „[...]"; 

- Notei de neconformitate AMPOR nr. …/05.11.2015, cu consecinţa desfiinţării corecţiei 
financiare de 100% din valoarea actului adiţional menţionat mai sus. 

Învederează că, în fapt, cu ocazia comunicării informării a cărei anulare o solicită, a luat la 
cunoştinţă despre faptul că a fost aplicată o corecţie de 100% din valoarea Actului adiţional nr. 
…/26.05.2014 la Contractul de lucrări nr. …/29.10.2013 iar la capitolul „Explicaţii" s-a reţinut 
„Corecţie 100% conform Notei de neconformitate nr. …/05.11.2015", în acelaşi sens, conform 
Notei de neconformitate AMPOR nr. …/05.11.2015, autoritatea de management din cadrul 
M.D.R.A.P. a reţinut că reclamanta, cu ocazia derulării procedurii organizate în vederea 
achiziţionării lucrărilor suplimentare aferente contractului de lucrări mai sus menţionat, a încălcat 
dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice care reglementează procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

Pentru a decide în acest sens, echipa de verificare din cadrul autorităţii cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene a concluzionat că la atribuirea lucrărilor suplimentare pentru [...] - 
placare faţa de containere şi pentru lucrările de amenajare fântână piaţetă Cazinou nu au fost 
respectate prevederile art. 122 lit. b) din OUG nr. 34/2006 „(...) deoarece nu au fost demonstrate 
motivele de natură tehnică care să necesite executarea lucrărilor suplimentare de către un anumit 
constructor. Totodată,  nu se poate considera ca fiind motive tehnice condiţiile meteo, totodată 
constatând lipsa unor documente din care să reiasă condiţiile meteo extreme apărute în iarna 
anului 2013/2014, şi/sau omiterea din proiectul tehnic a anumitor aspecte cum ar fi echipamentele 
şi instalaţia fântânii." 

Drept urmare, echipa de verificare a considerat că pentru abaterea reţinută „(,..) se aplică o 
corecţie financiară de 100% din valoarea contractului verificat, în conformitate cu Partea I - 
Achiziţii publice, punctul 1, litera B - Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire din anexa 
la HG nr. 519/2014 şi OUG nr. 66/2011, deoarece s-a constatat lipsa oricărei proceduri de 
publicitate la atribuirea contractului, aceste aspecte constituind o încălcare flagrantă a uneia dintre 
condiţiile de finanţare din fonduri europene," 

Fiind nemulţumită de cele reţinute de echipa de control prin intermediul notei de 
neconformitate în discuţie, reclamanta a  formulat contestaţie în temeiul art. 46 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 65/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cale de atac administrativă soluţionată prin 
Decizia nr. 48/28,01,2016, în sensul respingerii acesteia, ca neîntemeiată. 

Apreciind ca fiind netemeinice şi nelegale cele dispuse de instituţia pârâtă, învederează  
următoarele; 

La data de 20.02.2013 reclamanta a  iniţiat procedura de achiziţie „licitaţie deschisă" în 
vederea atribuirii lucrărilor având ca obiect lucrări aferente obiectivului de investiţii „[...]", prin 
publicarea în 5.E.A.P. a Anunţului de participare înregistrat sub nr. 142028/20,02.2013, valoarea 
estimată a contractului fiind de 50.191,630 lei fără TVA, activitate finalizată prin semnarea 
Contractului de lucrări nr. …/29.10.2013 cu Asocierea SC [...] SRL Constanta - SC [...] SRL 
Constanta - SC [...] SA Bucureşti, la o valoare de 44.262.672,47lei fără TVA. 

Important de precizat este că, pe parcursul derulării contractului de lucrări, au avut loc 
evenimente meteorologice deosebite - cod roşu constând în căderi masive de zăpadă, viscol puternic, 
fenomen neobişnuit în zona litoralului, care nu a putut fi luat în considerare la data stabilirii soluţiei 
de placare a spatelui scenei, datorită căruia s-au produs pagube multiplelor construcţii cu structura 
similară Scenei Cazinou amplasate pe promenada [...], aspect pentru care s-a impus revizuirea 
soluţiei de placare a spatelui scenei în vederea asigurării unei siguranţe suplimentare în exploatare. 

În acelaşi sens, pe parcursul desfacerii ceramicii şi decopertării instalaţiei aferente fântânii 
din [...] s-a constatat că traseul jeturilor, cât şi duzele sunt ruginite şi colmatate, condiţie tehnică ce 
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nu a putut fi prevăzută în ciuda investigaţiilor tehnice care au stat la baza elaborării proiectului, 
aspect pentru care, pentru finalizarea lucrărilor din proiect în condiţii de calitate, fără a interveni 
ulterior finalizării lucrărilor, s-a impus demontarea şi înlocuirea echipamentului, inclusiv branşarea 
la conducta de alimentare cu apă. 

Drept urmare, luând în considerare că lucrările suplimentare necesare a se realiza au făcut 
parte din obiectivul de investiţii „[...]", contrar celor reţinute de echipa de verificare în cuprinsul 
notei de neconformitate care face obiectul raportului juridic litigios, era imposibilă implicarea a doi 
operatori economici la acelaşi obiect din cadrul investiţiei fără apariţia unor neconformităţi legate de 
asigurarea răspunderii cerinţelor de calitate impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii. 

Aşa cum a arătat mai sus, echipa de verificare a considerat că lucrările suplimentare au fost 
atribuite fără respectarea prevederilor art. 122 lit. b) din OUG nr. 34/2006, întrucât nu au fost 
demonstrate motivele de natură tehnică care să necesite executarea lucrărilor de către un anumit 
constructor. 

Aceleaşi aspecte au fost reţinute inclusiv în cuprinsul deciziei de soluţionare a contestaţiei, la 
pagina 5 menţionându-se că „(...) legal nu există vreo obligativitate tehnică de atribuire a lucrărilor 
care fac obiectul actului adiţional în speţa, aceluiaşi constructor”. 

Contrar celor menţionate în cuprinsul actelor administrative atacate, prin Nota justificativă 
privind alegerea procedurii de atribuire a contractului nr. …/16.05.2014 a arătat că pentru obţinerea 
unei construcţii de calitate corespunzătoare era obligatoriu realizarea şi menţinerea pe întreaga 
durată de execuţie a construcţiei a cerinţelor esenţiale aferente unei construcţii respectiv rezistenţă şi 
stabilitate, securitate la incendiu, siguranţa în exploatare, obligaţii care reveneau factorilor implicaţi 
în proiectarea, realizarea, exploatarea şi nu în ultimul rând, post-utilizarea conform obligaţiilor 
privind calitatea în construcţii.  

Acesta a fost considerentul pentru care, din punct de vedere al tehnologiei de execuţie, 
lucrările suplimentare, fiind strâns legate de obiectul Fântână, respectiv Scenă Cazinou, nu puteau fi 
executate decât de către executantul obiectelor din cadrul obiectivului de investiţii. 

La soluţionarea litigiului dedus judecăţii trebuie avut în vedere şi faptul că toate lucrările 
suplimentare realizate au fost parte din obiectivul de investiţie, fără a putea fi executate respectiv 
funcţiona distinct. 

Totodată, nu s-a ţinut cont de faptul că lucrările suplimentare cu obiectele în curs de execuţie 
din care au făcut parte, funcţionau ca un tot unitar, ceea ce a generat imposibilitatea, din punct de 
vedere tehnic/tehnologic, execuţiei lucrărilor decât de către executantul lucrărilor aferente obiectelor 
din cadrul investiţiei şi implicit imposibilitatea împărţirii obligaţiilor şi răspunderilor stabilite în 
legislaţia privind calitatea   construcţii pentru lucrări din cadrul unui obiect între doi executanţi. 

Toate aceste aspecte au fost omise de echipa de verificare care, în cuprinsul notei de 
neconformitate, nu a înţeles să menţioneze motivele de fapt şi de drept pentru care cele arătate de 
subscrisa în nota privind alegerea procedurii nu pot face dovada îndeplinirii dispoziţiilor art. 122 lit. 
b) din OUG nr. 34/2006. Mai mult, echipa de verificare nu a făcut dovada contrară că lucrările 
suplimentare ar fi putut fi executate şi de către un alt operator economic fără inconveniente majore 
pentru obiectivul de investiţii din toate punctele de vedere (de calitate, tehnic, financiar). 

Se arată în nota de neconformitate că „(...) nu putem considera ca fiind motive tehnice 
condiţiile meteo". La o simplă analiză a documentelor care au stat la baza atribuirii lucrărilor 
suplimentare se poate constata cu uşurinţă că, în cauză, condiţiile meteo deosebite au stat la baza 
revizuirii soluţiei de placare a spatelui scenei în vederea asigurării unei siguranţe suplimentare în 
exploatare, fără ca autoritatea contractantă să le considere motive tehnice. 

Importante pentru soluţionarea raportului juridic litigios sunt inclusiv prevederile Ordinului 
comun nr. 543/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul 
achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de 
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management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii 
publice, care reglementează, printre altele, situaţia în care este permisă modificarea nesubstanţiala a 
unul contract fără a fi necesară derularea unei proceduri competitive. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 2.2 al Cap. - Modificarea contractului de lucrări 
atribuit prin procedura de achiziţie publică din ordinul mai sus menţionat, legiuitorul a statuat că 
„Modificarea nu este considerată substanţială dacă în urma exprimării în termeni monetari valoarea 
modificării nu depăşeşte valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de diverse şi neprevăzute 
(definit în devizul general ai proiectului), cu condiţia ca respectiva modificare să fie strict necesară 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, în directă corelare cu obiectul acestuia, nefiind 
schimbat caracterul general al obiectului contractului." 

La acelaşi articol legiuitorul a înţeles să stabilească că „Dacă modificarea nu este 
substanţială, autoritatea contractantă aplică clauzele contractuale prevăzute în documentaţia de 
atribuire sau, după caz, încheie act adiţional cu acordul părţilor'', fără a fi necesară, practic, derularea 
unei proceduri competitive. 

În cauza dedusă analizei, solicită să se constate că la art. 2.3 din contractul de lucrări, părţile 
au stabilit următoarele; „Din valoarea aferentă procentului de diverse şi neprevăzute vor fi 
decontate, doar dacă apar, cheltuielile cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării 
contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publice." 

Or, în condiţiile în care valoarea lucrărilor suplimentare nu a depăşit valoarea ce rezultă din 
aplicarea procentului de diverse şi neprevăzute (definit în devizul general al proiectului), lucrările 
atribuite prin actul adiţional au fost strict necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică, în directă corelare cu obiectul acestuia, nefiind schimbat caracterul general al obiectului 
contractului, solicită a se constata că, în cauză, ne aflăm în prezenţa unei modificări nesubstanţiale a 
contractului, pentru care nu era necesară derularea unei proceduri competitive, aspect pentru care nu 
se poate reţine că sunt îndeplinite condiţiile abaterii de la legislaţia achiziţiilor publice pentru a se 
considera neeligibilă contravaloarea Actului adiţional nr. …/26.05.2014 la Contractul de lucrări nr. 
…/29.10.2013. 

Solicită a se reţine că, în cauză, prin semnarea actului adiţional, reclamanta a  încălcat 
dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, o altă critică adusă actelor administrative atacate 
referindu-se la faptul că în mod greşit situaţiile de fapt descrise au fost încadrate ca nereguli în 
temeiul O.U.6. nr.66/2011. 

Astfel, potrivit celor reţinute în cuprinsul Notei de neconformitate, „Pentru aceste abateri de 
la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie se aplică o corecţie financiară în valoare de 
100% din valoarea contractului verificat, în conformitate cu Partea - Achiziţii publice, punctul 1, 
litera B - Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire din Anexa la HG nr. 519/2014 şi OUG 
nr. 66/2011, deoarece s-a constatat lipsa oricărei proceduri de publicitate la atribuirea contractului, 
aceste aspecte constituind o încălcare flagrantă a uneia dintre condiţiile de finanţare din fonduri 
europene." 

Faţă de cele reţinute de echipa de verificare din MDRAP, învederează  că, potrivit art. 2 alin. 
(1) lit. (a) din O.U.G. nr.66/2011, neregula este socotită „orice abatere de la legalitate, regularitate şi 
conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile 
contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o 
acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor 
europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor 
publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită 
necuvenit". 

Având în vedere această definiţie, neregula presupune îndeplinirea cumulativă a două 
condiţii: 
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1) existenţa unei abateri la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile 
naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal 
încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a 
autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, 
2) prejudiciul produs sau care poate fi adus bugetului Uniunii Europene/bugetele donatorilor 
publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită 
necuvenit. 

Prin urmare, nu orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 
dispoziţiile naţionale şi/sau europene constituie neregulă, ci doar cei care au prejudiciat sau care pot 
prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile 
publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. 

Aşadar, se impune a fi subliniat faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile angajării răspunderii 
patrimoniale, deoarece prejudiciul nu este efectiv, real şi nu este cauzat bugetului Uniunii 
Europene/fondurilor publice naţionale aferente, întrucât sumele plătite pentru executarea 
contractului au fost plătite legal şi nu constituie prejudiciu în patrimoniul entităţii menţionate în 
sensul art. 2) alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011. 

Din punctul său de vedere, consideră reclamanta că  nu se poate justifica existenţa unui 
prejudiciu produs prin fapta sa, pentru simplul considerent că O.U.G. nr. 66/2011 nu reglementează 
obligativitatea aplicării de corecţii financiare ori de câte ori se constată o abatere de la legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice. 

În susţinerea acestor argumente vine inclusiv Ghidul pentru determinarea corecţiilor 
financiare aplicate de Comisia Europeana pentru cheltuielile finanţate de Uniunea Europeana prin 
management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziţie publică, aprobat prin Decizia 
CE nr. C(21031) 9527/1912.2013, act normativ comunitar care la pct. 13 din Anexa la ghid 
statuează că „în cazul în care neregula este doar de natură formală fără nici un impact financiar real 
sau potenţial, nicio corecţie nu se va aplica." 

De menţionat este că Decizia CE nr. C(21031) 9527/19.12.2013 mai sus menţionată a stat la 
baza emiterii O.U.G. nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2011, potrivit Notei de fundamentare a O.U.G. nr. 47/2014 schimbările 
preconizate fiind următoarele: 

„Prin prezentul act normativ se intenţionează adoptarea unor măsuri de sprijin pentru 
asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către beneficiari 
publici/privaţi, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene. 

Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte flexibilizarea nivelului corecţiilor 
financiare in conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corecţiilor financiare 
aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanţate de Uniunea Europeană prin management 
partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziţie publică, aprobat prin Decizia CE nr. 
C(21031) 9527/19.12.2013 si acordarea posibilităţii ca autorităţile de management să nu aplice 
corecţii financiare pentru neregulile care nu au niciun potenţial impact financiar. 

Aceste amendamente sunt necesare în vederea corelării prevederilor ordonanţei de urgentă cu 
modificările si completările aduse prin Decizia Comisiei Europene. 

Preluarea ratelor de corecţie prevăzute în noua reglementare europeană se va face prin 
Hotărâre a Guvernului." 

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 47/2014 art. 6 din O.U.G. nr. 66/2011 a fost 
completat cu alineatul 3A3, legiuitorul statuând că „Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor 
privind procedurile de achiziţie de natură formală, care nu au niciun potenţial impact financiar, nu se 
aplică reduceri procentuale." 

Faţă de cele mai sus menţionate, în condiţiile în care, la momentul emiterii actelor 
administrative atacate, legislaţia comunitară şi naţională reglementa situaţia abaterilor fără impact 
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financiar pentru care nu erau aplicate reduceri procentuale, luând în considerare inclusiv că valoarea 
estimată a contractului de lucrări nu a fost depăşită prin achiziţionarea lucrărilor suplimentare, la 
soluţionarea raportului juridic litigios nu se poate reţine obligaţia autorităţilor cu competenţe în 
gestionarea fondurilor europene de aplicare a reducerilor procentuale ori de câte ori se constată 
încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. 

Pentru toate aceste considerente,  solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, să se 
anuleze Decizia nr. 48/28.01.2016, Informarea privind plata cheltuielilor aprobate în Cererea de 
rambursare nr. 14 înregistrată sub nr. 34883/16.12.2015, respectiv Nota de neconformitate AMPOR 
nr. 76239/05,11.2015, cu consecinţa desfiinţării corecţiei financiare de 100% din valoarea actului 
adiţional menţionat mai sus. 
          Prin întâmpinare pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 
solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii.  
          Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: 
           Reclamanta UAT Municipiul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat, în 
urma derulării unei proceduri de achiziţie publică, contractul de execuţie lucrări nr. …/29.10.2013 
cu Asocierea SC [...] SRL - SC [...] SRL - SC [...] SA, având ca obiect executarea de lucrări la 
obiectivul de investiţii „[...]”. 
          La data de 26.05.2014 autoritatea contractantă a încheiat actul adiţional nr. … la contractul de 
execuţie sus-menţionat, având ca obiect „execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „[...]” 
şi a lucrărilor suplimentare/adiţionale la obiectivul [...], categoria de lucrări - placare faţade 
containere, respectiv la obiectivul [...], categoria de lucrări - Instalaţie de alimentare cu apă, aferente 
aceluiaşi proiect”. 
         A fost întocmită de autoritatea contractantă Nota justificativă nr. …/16.05.2014 privind 
alegerea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect lucrări suplimentare/adiţionale 
aferente obiectivului de investiţie „[...]”, conform căreia autoritatea contractantă, din motive tehnice, 
a considerat necesară aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, fiind avute în vedere prevederile art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006. 
        La data de 05.11.2015, ca urmare a verificării procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 
contractului de lucrări suplimentare, s-a întocmit nota de neconformitate nr. 76239, prin care s-a 
reţinut încălcarea de către autoritatea contractantă a prevederilor art. 57 din HG nr. 925/2006, în 
sensul că autoritatea contractantă a atribuit un contract suplimentar fără respectarea cerinţelor 
privind publicitatea, reglementate prin legislaţia naţională şi comunitară privind achiziţiile publice. 
S-a apreciat că autoritatea contractantă a restricţionat posibilitatea altor operatori economici de a 
participa la procedura de achiziţie publică, natura lucrărilor suplimentare nefiind una care să 
justifice aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, aşa 
cum aceasta este prevăzută de art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006. Prin urmare, s-a apreciat în 
continuare, că nu a fost asigurată o publicitate  corespunzătoare pentru atribuirea acestui contract în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, corespunzător nefiind asigurată nicio concurenţă pentru 
procedura de achiziţie publică desfăşurată. 
         A apreciat autoritatea de management a fondurilor europene că nu pot fi considerate drept 
motive tehnice condiţiile meteo, constatând totodată şi lipsa unor documente din care să reiasă 
condiţiile meteo extreme apărute în iarna anului 2013-2014 şi/sau omiterea din proiectul tehnic a 
anumitor aspecte cum ar fi echipamentele şi instalaţia fântânii. S-a stabilit o corecţie financiară în 
valoare de 583.195,98 lei, reprezentând 100% din valoarea contractului suplimentar. 
         S-a emis de către Direcţia Autorizare Programe din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi  Administraţiei Publice (în continuare MDRAP) Informarea nr. …/16.12.2015 privind plata 
cheltuielilor aprobate în cererea de rambursare nr. 14, în care s-a menţionat corecţia de 100% 
conform notei de neconformitate nr. …/05.11.2015. 
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          Împotriva notei de neconformitate şi a informării sus-menţionate reclamanta a formulat 
contestaţie administrativă. Prin decizia nr. 48728.01.2010 emisă de MDRAP s-a dispus respingerea 
contestaţiei ca neîntemeiată. 
          Prin cererea de faţă, reclamanta critică nelegalitatea actelor administrative descrise mai sus, în 
esenţă, pentru următoarele considerente: atribuirea contractului suplimentar s-a realizat cu 
respectarea prevederilor art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006, date fiind condiţiile meteo survenite şi 
faptul că modificarea preconizată a contractului iniţial nu era una substanţială, respectiv încadrarea 
greşită a situaţiei incidente ca fiind neregulă în sensul OUG 66/2011, în condiţiile neprejudicierii 
bugetului Uniunii Europene. 
         Criticile reclamantei sunt neîntemeiate. 
         Contractul iniţial, nr. …/29.10.2013 a avut ca obiect execuţia lucrărilor aferente obiectivului 
de investiţii „[...]”. 
         În Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect 
„Lucrările suplimentare /adiţionale aferente obiectivului de investiţie „[...]” s-a menţionat că, din 
punct de vedere tehnic, ca urmare a evenimentelor meteorologice din iarna anului 2014 - cod roşu - 
constând în căderi masive de zăpadă, viscol puternic, fenomen neobişnuit în zona litoralului, situaţie 
care nu a fost luată în calcul la stabilirea soluţiei de placare a spatelui scenei, pentru a răspunde 
condiţiilor meteo extreme, fenomen care a produs pagube multiplelor construcţii cu structură 
similară Scenei cazinou amplasate pe promenada  [...], autoritatea contractantă a solicitat revizuirea 
soluţiei de placare a spatelui scenei în vederea asigurării unei siguranţe suplimentare în exploatare. 
S-a stabilit că panourile prefinisate proiectate iniţial se vor înlocui cu panouri lamelare din aluminiu, 
culoare gri şi sistem propriu de susţinere, care să reziste şi la fenomene meteorologice similare celor 
din iarna anului 2013-2014. S-a menţionat totodată că din punct de vedere tehnic şi al tehnologiei de 
execuţie, este imposibil ca la aceeaşi categorie de lucrare  să intervină doi operatori economici. 
         De asemenea, s-a menţionat că, pe parcursul desfacerii ceramicii şi decopertării instalaţiei 
aferente fântânii din [...], s-a constatat că traseul jeturilor cât şi duzele sunt ruginite şi colmatate, 
condiţie tehnică care nu a putut fi prevăzută în ciuda investigaţiilor tehnice care au stat la baza 
elaborării proiectului. Pentru finalizarea lucrărilor din proiect în condiţii de calitate, fără a se 
interveni ulterior finalizării lucrărilor, se impune demontarea şi înlocuirea echipamentului, inclusiv 
branşarea la conducta de alimentare cu apă, aşa cum este prevăzut în antemăsurătoarea anexă la 
memoriul tehnic şi economic justificativ. Având în vedere că lucrările necesar a se realiza vor face 
parte din obiectivul de investiţie „[...]” obiect Fântâna din [...] şi sunt strâns legate din punct de 
vedere tehnic de realizare a lucrărilor aferente obiectului „[...]” şi imposibilitatea implicării a doi 
operatori economici la acelaşi obiect din cadrul obiectivului de investiţie care să răspundă cerinţelor 
de calitate impuse de legea 10/1995. 
          În concluzie, ţinând cont de necesitatea realizării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor 
esenţiale  (legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii) prin personal propriu şi responsabil 
tehnic cu execuţia atestaţi şi prin sistemul de calitate propriu conceput şi realizat prin execuţia 
obiectivului de investiţii, implicit obiect Fântână respectiv [...], rezultă necesitatea realizării 
lucrărilor suplimentare/adiţionale aferente Fântânii din [...] de un singur proiectant şi executant. 
           Invocându-se astfel prevederile art. 122 lit. b din OUG 34/2006, s-a propus aplicarea 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ca procedură de 
atribuire a lucrărilor descrise mai sus. 
           Potrivit art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006 “ Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în 
următoarele cazuri: 
    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi 
de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator 
economic;” 
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           Norma legală citată condiţionează aşadar aplicarea acestui tip de procedură de negociere în 
vederea încheierii unui act adiţional la contractul de achiziţie publică de existenţa unor motive 
tehnice care să facă imposibilă atribuirea acelui contract altui operator economic decât cel care a 
executat contractul iniţial. 
            Or, analiza aspectelor invocate în nota justificativă nu relevă prezenţa unor astfel de motive. 
Astfel cum în mod întemeiat a reţinut şi autoritatea de management, condiţiile meteo invocate nu se 
circumscriu unor motive tehnice, şi cu atât mai puţin nu conturează caracterul imprevizibil al 
acestora. Condiţiile meteo au determinat în fapt necesitatea unor lucrări suplimentare, ca urmare a 
impactului acestora asupra lucrărilor executate iniţial, însă nu relevă aspectele de ordin practic -de 
natură tehnică- care ar fi făcut imposibilă executarea lucrărilor suplimentare de un alt operator 
economic. 
          Ipoteza teoretică a prevenirii neconformităţilor legate de asigurarea răspunderii cerinţelor de 
calitate impuse de legea nr. 10/1995 nu se circumscrie condiţiei prevăzute de art. 122 lit. b din 
ordonanţă, cu atât mai mult cu cât pretinsele neconformităţi nu au fost precizate. 
          Aspectele invocate de reclamantă se circumscriu în fapt dezideratului urmărit de operatorul 
economic, şi anume realizarea şi menţinerea pe întreaga durată a construcţiei a cerinţelor esenţiale 
aferente unei construcţii, respectiv rezistenţă şi stabilitate, etc., fără a se argumenta imposibilitatea 
realizării acestui deziderat prin realizarea lucrărilor suplimentare de către un alt operator economic. 
S-a menţionat considerentul tehnologiei de execuţie, însă fără a se preciza concret aspectele tehnice 
care ar determina legătura indisolubilă între lucrările suplimentare şi cele iniţiale. 
           Astfel, faptul că lucrările suplimentare cu obiectele în curs de execuţie din care au făcut parte 
funcţionau ca un tot unitar nu generează automat imposibilitatea împărţirii obligaţiilor şi răspunderii, 
în condiţiile în care nu s-au prezentat aspectele tehnice concrete legate de imposibilitatea continuării 
din punct de vedere tehnic/tehnologic a lucrărilor de către un alt operator economic. 
          Contrar opiniei reclamantei, nu echipa de control ar fi trebuit să facă dovada contrară, ci 
reclamanta se impunea a dovedi, prioritar, inconvenientele majore din punct de vedere tehnic, 
financiar şi al calităţii în construcţii în executarea lucrărilor suplimentare de către un alt operator 
economic. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 2.2 din Ordinul comun nr. 543/2012, Curtea reţine că 
potrivit acestora modificarea nu este considerată substanţială dacă în urma exprimării în termeni 
monetari valoarea modificării nu depăşeşte valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de diverse 
şi neprevăzute (definit în devizul general ai proiectului), cu condiţia ca respectiva modificare să fie 
strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, în directă corelare cu obiectul 
acestuia, nefiind schimbat caracterul general al obiectului contractului." 

 „Dacă modificarea nu este substanţială, autoritatea contractantă aplică clauzele 
contractuale prevăzute în documentaţia de atribuire sau, după caz, încheie act adiţional cu acordul 
părţilor''. 

Într-adevăr, la art. 2.3 din contractul de lucrări, părţile au stabilit. „Din valoarea aferentă 
procentului de diverse şi neprevăzute vor fi decontate, doar dacă apar, cheltuielile cu lucrări care 
pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale 
contractului de achiziţie publice.” 
          Se observă însă că dispoziţiile ordinului pre-citate se referă la „Evenimente din cadrul 
contractului care nu implică modificări substanţiale (ceea ce nu conduce la derularea unei proceduri 
de atribuire)” iar în cauză însăşi autoritatea contractantă a apreciat că modificarea contractului de 
execuţie lucrări este una substanţială, de vreme ce a organizat o procedură de atribuire a contractului 
având ca obiect lucrările suplimentare.  
        Pe de altă parte, având în vedere conţinutul acestora (revizuirea soluţiei de placare a spatelui 
scenei în vederea asigurării unei siguranţe suplimentare în exploatare, placarea scenei cu panouri 
lamelare din aluminiu, culoare gri şi sistem propriu de susţinere, renunţându-se la sistemul proiectat 
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cu panouri prefinisate din proiect şi ofertat, respectiv înlocuirea  echipamentelor şi instalaţiei 
Fântânii din Piaţeta Cazino, urmând a se achiziţiona şi instala altele noi, respective a se realiza 
lucrările conexe necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a fântânii arteziene (golire, 
umplere şi curăţare) şi racordarea la reţeaua  de alimentare cu apă şi la cea de canalizare menajeră), 
Curtea reţine că nu ne aflăm în ipoteza art. 2.2 din ordin redată de reclamantă, în condiţiile în care 
lucrările suplimentare vizau practic şi schimbarea unei soluţii tehnice dintre cele proiectate şi 
ofertate. 
         Prevederea normativă invocată de reclamantă nu era astfel incidentă în cauză, condiţia 
prevăzută la art. 2.2 fiind ca respectiva modificare să fie strict necesară pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică, în directă corelare cu obiectul acestuia, nefiind schimbat caracterul 
general al obiectului contractului. 

Se dovedesc, în acest context, nefondate alegaţiile reclamantei privind nelegalitatea actelor 
contestate ca urmare a respectării procentului de diverse şi neprevăzute. 
         Chiar autoritatea contractantă a procedat la organizarea unei noi proceduri de atribuire, situaţie 
care o situează în ipoteza de la art. 3 din Ordin “Evenimente din cadrul contractului care implică 
modificări substanţiale (ceea ce conduce la derularea unei proceduri de atribuire)”. 
        În cauză devin astfel incidente prevederile de la art. 3 din Ordin, potrivit cărora: “Dacă 
modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze contractul. Comisia 
Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 - 21/05/2012 menţionează faptul că 
orice modificare substanţială a termenilor iniţiali ai contractului (nu neapărat a preţului) este 
asimilată unui nou contract care trebuie reofertat, pentru a evita afectarea condiţiilor iniţiale ale 
competiţiei. Condiţiile iniţiale ale competiţiei nu se referă doar la preţ, ci, de asemenea, la multe 
alte elemente (de exemplu, caracteristici ale bunurilor/ serviciilor/lucrărilor achiziţionate, volumul 
lucrărilor, durata acestora etc.). 
    De la această regulă există excepţia potrivit căreia autorităţile contractante pot contracta lucrări 
sau servicii suplimentare, neincluse în contractul iniţial, prin procedura de negociere, fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, doar dacă astfel de lucrări/servicii suplimentare 
(care nu au fost incluse în contractul iniţial), datorită unor circumstanţe imprevizibile, au devenit 
necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii: 
    - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 
    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea 
îndeplinirii acestuia; 
    - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din 
valoarea contractului iniţial; (a se vedea art. 122 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
    Autorităţile contractante au sarcina de a dovedi că circumstanţele imprevizibile care justifică 
recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare în cazul 
modificărilor substanţiale au fost îndeplinite. 
    Cu privire la condiţia particulară referitoare la "circumstanţele imprevizibile", această cerinţă 
trebuie interpretată într-o manieră obiectivă, ca făcând referire la ceea ce o autoritate contractantă 
diligentă nu ar fi putut să prevadă. 
    Exemple: 
    ● dezastre naturale; 
    ● noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi reglementări legislative; 
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    ● condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute în ciuda investigaţiilor tehnice care au stat la 
baza proiectului sau a avizelor care au stat la baza aprobării proiectului tehnic etc. 

Rezultă, prin urmare, că aspectele privind condiţiile meteorologice nu se încadrează în 
noţiunea de circumstanţe imprevizibile, astfel că nu justificau urmarea unei proceduri de negociere, 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

În ceea ce priveşte încadrarea greşită a situaţiei de fapt descrise ca neregulă în temeiul 
O.U.G. nr. 66/2011, Curtea reţine definiţia din art. 2 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 66/2011, potrivit 
căreia constituie neregulă „orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu 
dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente 
legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului 
ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate 
prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile 
publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit". 
           Reclamanta susţine inexistenţa unei abateri prin prisma lipsei caracterului prejudiciabil al  
faptei reţinute în sarcina sa prin nota contestată. 

Susţinerea este vădit neîntemeiată, în condiţiile în care prin aplicarea procedurii de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în lipsa unei justificări obiective, nu s-a 
asigurat o concurenţă pentru atribuirea contractului având ca obiect lucrările suplimentare, astfel că 
abaterea este aptă de a produce un prejudiciu bugetului UE. 

În acest context, nu se poate susţine că neregula este doar de natură formală/fără nici un 
impact financiar real sau potenţial, neasigurarea unei concurenţe efective configurând posibilitatea 
producerii unei impact financiar asupra bugetului UE. 

În acest sens, Curtea aminteşte jurisprudenţa CJUE în materie, în cauza C-465/10 Ministre de 
l’Interieur de l’Outre-mer, des Collectivites territoriales de l’Immigration împotriva Chambre de 
commerce et d’ industrie de l’Indre Curtea statuând că „inclusiv abaterile care nu au un impact 
financiar precis pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii (a se vedea Hotărârea din 15 
septembrie 2005 Irlanda/Comisia, C-]99/03, Rec., p. I-8027, punctul 31)”. 

CJUE a decis că deşi nu este, desigur, exclus, astfel cum a subliniat Comisia, ca, în temeiul 
principiului proporţionalităţii, constatarea unei abateri minore să conducă numai la o 
rambursare parţială a fondurilor plătite, trebuie să se arate că, în orice caz, atunci când în cadrul 
unei acţiuni finanţate de FEDR, se constată o încălcare de către beneficiar a uneia dintre 
obligaţiile fundamentale prevăzute de Directiva 92/50, cum ar fi faptul de a fi decis atribuirea 
unui contract de achiziţii publice de servicii înainte de lansarea procedurii de cerere de ofertă şi 
lipsa publicării, pe de altă parte, a unui anunţ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
posibilitatea ca o asemenea abatere să fie sancţionată prin eliminarea completă a asistenţei este 
singura aptă să producă efectul disuasiv necesar pentru buna administrare a fondurilor 
structurale (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Conserve Italia/Comisia, punctul 101). 
         Pe cale de consecinţă, pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va respinge acţiunea ca 
neîntemeiată. 

Decizia civilă nr. 202/CA/27.10.2016 
Judecător Roxana Nicoleta Bacu 
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