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1. Acţiune în revendicare. Fond forestier. Amenajamente silvice. Irelevanța intabulării 
sau exploatării terenurilor ca pășuni în vederea legitimării unui drept de proprietate. 
 

În raport de dispoziţiile legale care au reglementat de-a lungul vremii noţiunea specifică de 
,,amenajament silvic’’ şi care la momentul 01.01.1990 erau incidente în forma adusă prin Legea nr. 3/1962, 
se constată că această noţiune nu viza – definitoriu pentru regimul juridic – obligativitatea existenţei unui 
document care stabilea modul de gospodărire a terenurilor incluse ca atare în fondul forestier al statului. 

Era necesar să se stabilească dacă până la data de 01.01.1990 statul a scos din amenajamentele 
silvice şi a transferat, printr-unul din modurile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 27 din Legea nr. 
8/1971), dreptul de administrare asupra parcelelor către autoritatea locală. 

Recurenta nu se poate prevala de Ordinul nr. 225/1997 emis de prefect pentru a-şi legitima, în faţa 
statului român, vreun drept de proprietate, fiind irelevantă împrejurarea intabulării ori exploatării unora 
dintre aceste terenuri înainte sau după anul 1997 de către Comuna [...], ca păşuni. 
 În egală măsură, nu inserarea acestor suprafeţe în inventarul domeniului public al statului, în anul 
2006, releva valabilitatea titlului statului, câtă vreme o simplă inventariere a unui bun în domeniul public 
ori în cel privat al localităţii nu valorează drept o dovadă a dreptului real. 
 

Art. 1 din Decretul 409/1955 
Art. 16 din Codul silvic (Legea nr. 26/1996) 

Legea nr. 3/1962 
Art. 27 din Legea nr. 8/1971 

 
Prin decizia civilă nr. 233/16.02.2017 a Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă a fost 

respins ca nefondat apelul declarat de apelanta pârâtă UAT COMUNA [...] împotriva sentinţei 
civile nr. 684/12.04.2016, pronunţate de Judecătoria Mangalia, în contradictoriu cu intimata 
reclamantă [...] PRIN DIRECŢIA SILVICĂ CONSTANŢA. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut următoarele considerente: 
Prin sentinţa civilă nr. 684/12.04.2016 pronunţată de Judecătoria Mangalia în dosarul civil 

nr. …/254/2012 s-a admis acţiunea şi a fost obligată pârâta să lase reclamantei în deplină 
proprietate şi posesie terenul amplasat în amenajamentul silvic UP IV …. 

Prin aceeaşi sentinţă, pârâta a fost obligată să plătească reclamantei suma de 1.500 de lei 
cheltuieli de judecată. 
 Judecătoria a stabilit că prin Decizia nr. 383 din 29.08.1989 a Consiliului Popular al 
Judeţului Constanţa s-a transmis din administrarea Consiliului popular al comunei [...] în 
administrarea Inspectoratului Silvic Judeţean Constanţa, terenul proprietate de stat în suprafaţă de 
184,19 ha, reprezentând teren neproductiv şi păşuni excesiv degradate, în vederea împăduririi, 
terenul fiind inclus în amenajamentul silvic UP IV [...], unităţile amenajistice [...], așa cum reiese 
din concluziile expertului topograf expuse în raportul de expertiză topografică suplimentar depus la 
dosar la data de 12.02.2016. 

Regimul juridic al terenurilor incluse în cele trei unități amenajistice, respectiv acela de 
terenuri care fac parte din fondul forestier naţional, a fost stabilit cu putere de lucru judecat (fără 
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aşadar posibilitatea ca o astfel de concluzie să mai fie contrazisă printr-o altă hotărâre 
judecătorească) prin sentinţa civilă nr. 1236 din data de 17.04.2014 a Tribunalului Constanţa – 
Secţia contencios administrativ şi fiscal şi prin decizia civilă nr. 968/CA din data de 17.09.2014 a 
Curţii de Apel Constanţa. 

Apartenența acestui teren la proprietatea publică a statului este dovedită totodată de 
mențiunea din cuprinsul Deciziei nr. 383 din data de 29.08.1989 a Consiliului Popular al Judeţului 
Constanţa, potrivit căreia terenul care a făcut obiectul acesteia este proprietate de stat, precum şi de 
dispoziţiile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 care prevăd că domeniul public al statului este 
alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. 4 din Constituţie (devenit art. 136 alin. 3 după 
republicare) şi din cele prevăzute la pct. I din anexă, printre acestea fiind şi „pădurile şi terenurile 
destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de producţie ori de administraţie silvică, 
iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care 
fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată” (pct. 4). 

În pofida regimului juridic al acestor terenuri, de bunuri proprietate publică a statului care 
aparţin fondului forestier naţional, prin Hotărârea nr. 15 din data de 15.04.2010 a Consiliului local 
[...] s-a aprobat introducerea în inventarul domeniului privat al comunei [...] a unor suprafeţe de 
teren extravilan, printre care şi cele incluse în Nst 27, Nst 51 şi Nst 56, astfel că, în temeiul acestei 
hotărâri, dar şi al Ordinului nr. 225 din data de 19.11.1997 al Prefectului Judeţului Constanţa, 
unitatea administrativ teritorială [...] a procedat la intabularea dreptului său de proprietate asupra 
terenurilor care fac obiectul cauzei; corespondenţa între amplasamentul inclus în amenajamentul 
silvic al fiecărei unități amenajistice, aşa cum a fost descris în acţiune, și nr. de parcelă conform 
documentaţiei tehnice în baza căreia s-a făcut înscrierea în cartea funciară a fost realizată de către 
expertul topograf în raportul de expertiză topografică suplimentar depus la data de 12.02.2016. 

Totodată, a arătat Judecătoria Mangalia, în anexa nr. S1 la acest raport expertul a identificat 
terenurile care fac obiectul cauzei, şi anume cel din UA (unitatea amenajistică) 60 N în suprafaţă 
totală de 12,5 ha care include subparcela Ps 55/2/1 şi subparcela Nst 56/1, identificate prin 
coordonatele [...] în planul de situaţie, cel din UA (unitatea amenajistică) 61 N în suprafaţă totală de 
37,64 ha care include parcela Nst 3 identificată prin coordonatele [...] în planul de situaţie şi parcela 
Nst 27 identificată prin coordonatele [...] în planul de situaţie, precum şi cel din UA (unitatea 
amenajistică) 63 N în suprafaţă de 10,8 ha ce include subparcela Nst 51/1 identificată prin 
coordonatele [...] în planul de situaţie. 

Prin sentinţa civilă nr. 1236 din 17.04.2014 a Tribunalului Constanţa – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal, astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr. 968/CA din 17.09.2014 a 
Curţii de Apel Constanţa, s-a constatat nelegalitatea parţială a Hotărârii nr. 15 din 15.04.2010 a 
Consiliului local [...] cu privire la terenurile Nst 27, Nst 51 şi Nst 56, fiind respinsă ca inadmisibilă 
excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 225 din 19.11.1997 al Prefectului Judeţului Constanţa. 

Art. 35 din Codul silvic prevede că „reducerea suprafeţei fondului forestier naţional este 
interzisă”, în vreme ce, potrivit dispoziţiilor art. 136 alin. (4) din Constituţie, „bunurile proprietate 
publică sunt inalienabile. (…)”. 

Instanţa de fond a constatat astfel că terenurile care fac obiectul cauzei, după cum au fost 
identificate de către expert în anexa nr. S1 la raportul de expertiză topografică suplimentar depus la 
dosar la data de 12.02.2016, sunt bunuri proprietate publică a statului care aparţin fondului forestier 
naţional, astfel că trecerea acestora în proprietatea privată a pârâtei s-a realizat în condiţii de 
nelegalitate, aspect constatat în mod irevocabil şi de instanţele de contencios administrativ. Că o 
astfel de concluzie se impune şi în privinţa acelor terenuri avute în vedere de Ordinul nr. 225 din 
data de 19.11.1997 al Prefectului Judeţului Constanţa, care fac parte din unităţile amenajistice 60 N, 
61 N şi 63 N potrivit concluziilor expertului, din moment ce, fiind bunuri proprietate publică a 
statului, acestea erau inalienabile, astfel că solicitarea reclamantei privind obligarea pârâtei la 
lăsarea în proprietate şi posesie a acestor terenuri este întemeiată. 

Instanţa de apel a constatat, la rândul său, că Decizia nr. 383 din 29.08.1989 a Consiliului 
Popular al Judeţului Constanţa a transmis din administrarea Consiliului popular al comunei [...] în 
administrarea Inspectoratului Silvic Judeţean Constanţa terenul proprietate de stat în suprafaţă de 
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184,19 ha, reprezentând teren neproductiv şi păşuni excesiv degradate, în vederea împăduririi şi că 
acesta a fost inclus în amenajamentul silvic UP IV [...], unităţile amenajistice [...]. 
 Terenul în discuţie este aşadar proprietate de stat. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 15 din data de 15.04.2010 a Consiliului Local [...] s-a aprobat 
introducerea în inventarul domeniului privat al comunei [...] a unor suprafeţe de teren extravilan, 
printre care şi cele incluse în Nst 27, Nst 51 şi Nst 56, iar în temeiul acestei hotărâri şi al Ordinului 
nr. 225 din data de 19.11.1997 al Prefectului Judeţului Constanţa, unitatea administrativ teritorială 
[...] a procedat la intabularea dreptului său de proprietate asupra terenurilor care fac obiectul cauzei. 

Prin sentinţa civilă nr. 1236 din 17.04.2014 a Tribunalului Constanţa – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal, astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr. 968/CA din 17.09.2014 a 
Curţii de Apel Constanţa, s-a constatat nelegalitatea parţială a Hotărârii nr. 15 din 15.04.2010 a 
Consiliului local [...], cu privire la terenurile Nst 27, Nst 51 şi Nst 56, fiind respinsă ca inadmisibilă 
excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 225 din 19.11.1997 al Prefectului Judeţului Constanţa. În 
considerentele sentinţei civile nr. 1236/17.04.2014 a Tribunalului Constanţa, s-a reţinut că HCL nr. 
15/2010 a introdus în mod nelegal terenurile în domeniul privat al comunei pe de o parte în temeiul 
unui act normativ abrogat, iar pe de altă parte cu ignorarea calităţii de bun din domeniul public al 
statului pentru parcele NST 27, NST 51, NST 56, respectiv terenuri aparţinând fondului forestier 
naţional  a cărui reducere este expres interzisă de lege.  

De asemenea, în considerentele deciziei civile nr. 968/CA/17.09.2014 a Curţii de Apel 
Constanţa s-a reţinut că, în cauză, parcelele invocate de reclamant fac parte din fondul forestier 
naţional în baza amenajamentului silvic care constituie titlul de proprietate. În HCL nr. 15/2010 
nelegal au fost introduse terenurile în litigiu care au făcut obiectul Deciziei nr. 383/1989 întrucât 
acestea nu mai erau în administrarea comunei [...] la 22.12.1989, iar prevederile art. 18 alin.3 din 
Legea nr. 18/1991 în vigoare la data emiterii hotărârii nu mai permiteau trecerea în domeniul 
privat al comunei terenurile neatribuite. S-a mai reţinut că, pe de altă parte, terenurile respective 
aparţineau fondului forestier naţional neavând importanţă dacă se realizaseră lucrări specifice. 
 Prin această hotărâre irevocabilă, s-a statuat că terenurile care au făcut obiectul Deciziei nr. 
383/1989 sunt proprietatea statului, aparţinând fondului forestier naţional. 

Tribunalul Constanţa a achiesat la concluziile instanţei de fond, potrivit cărora această 
dezlegare dată de instanţa anterioară se impune şi în prezenta cauză din perspectiva principiului 
autorităţii de lucru judecat, principiu care se desprinde din: 
         Art. 1200 C. civ. – Sunt prezumţii legale acelea care sunt determinate special prin lege, 
precum: 1. actele ce legea le declară nule pentru că le priveşte făcute în frauda dispoziţiilor sale; 2. 
în cazurile când legea declară că dobândirea dreptului de proprietate sau liberaţiunea unui debitor 
rezultă din oarecare împrejurări determinate; 4. puterea ce legea acordă autorităţii lucrului 
judecat. 
 Art. 1202 C. civ. – 1. Prezumţia legală dispensă de orice dovada pe acela în favoarea 
căruia este făcută. 2. Nici o dovada nu este primita împotriva prezumţiei legale, când legea, în 
puterea unei asemenea prezumţii, anulează un act oarecare, sau nu dă drept de a se reclama în 
judecată, afară numai de cazurile când legea a permis dovada contrarie şi afară de aceea ce se va 
zice în privinţa jurământului şi mărturisirii ce ar face o parte în judecată. 
 Principiul autorităţii de lucru judecat corespunde necesităţii de stabilitate juridică, garanţie 
care derivă din art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acest principiu rezidă în 
aceea că nu pot fi deduse judecăţii chestiuni litigioase asupra cărora o jurisdicţie legal investită a dat 
deja o dezlegare, deoarece s-ar pune astfel în pericol siguranţa circuitului civil. Astfel spus, efectul 
pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care vizează aceeaşi chestiune 
litigioasă prin efectul prezumţiei lucrului judecat (res judecata pro veritatae habetur), pentru 
evitarea astfel a unor hotărâri potrivnice care să stabilească în mod irevocabil în mod diferit cu 
privire la aceeaşi situaţie de fapt. Prezumţia autorităţii de lucru judecat este o prezumţie absolută 
împotriva căreia nu se pot produce probe noi, prin care să se tindă la obţinerea unei soluţii contrare 
celei pronunţate anterior cu privire la aceeaşi chestiune. 
 În consecinţă, având în vedere faptul că prin sentinţa civilă nr. 1236/17.04.2014 a 
Tribunalului Constanţa, astfel cum a fost modificată în parte prin decizia civilă nr. 
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968/CA/17.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa, s-a stabilit apartenenţa terenurilor care fac obiectul 
Deciziei nr. 383/1989 la fondul forestier naţional, criticile apelantei UAT COMUNA [...], potrivit 
cărora terenurile revendicate nu au făcut parte din amenajamente silvice, şi implicit din acest fond, 
au fost găsite ca neîntemeiate. 
 În ceea ce priveşte terenurile reprezentând subparcela PS 55/2/1 şi parcela NST 3, având în 
vedere concluziile raportului de expertiză potrivit cărora acestea fac parte din unităţile amenajistice 
60N şi 61N care se regăsesc în Decizia nr. 383/1989, în considerarea calităţii de bunuri din 
domeniul public al statului, în mod corect prima instanţă a admis cererea în revendicare şi cu privire 
la acestea. Astfel fiind, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat. 
 
 Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs, în termen legal (art. 301 cod proc. civilă 1865), 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA [...], care a solicitat admiterea căii de 
atac, modificarea în totalitate a hotărârii recurate, iar pe fond respingerea cererii de chemare în 
judecată formulată de intimata reclamantă [...] – Direcţia Silvică Constanţa. 

 
Analizând criticile de nelegalitate formulate, încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi pct. 9 

cod proc. civilă 1865, Curtea va reţine că prezentul recurs este nefondat. 
Soluţia dispusă prin decizia de apel a Tribunalului Constanţa, deşi corectă, nu relevă cu 

acureteţea necesară unei dezlegări date acţiunii în revendicare, reperele normative pe baza cărora s-
a procedat la compararea de titluri, această evaluare neregăsindu-se în ansamblu nici în hotărârea 
instanţei de fond. Ori, chestiunea de esenţă în stabilirea priorităţii dreptului de proprietate al entităţii 
pârâte asupra acestor terenuri era stabilirea temeiului în drept pe care s-a fundamentat Ordinul nr. 
225/1997 al Prefectului Judeţului Constanţa, dar şi verificarea existenţei unui drept anterior de 
proprietate al statului, deopotrivă justificat de norme legale, pretins de entitatea reclamantă.  

Stabilind că prin însăşi soluţionarea litigiului de contencios administrativ, speţa de faţă a fost 
definitiv rezolvată cu putere de lucru judecat, tribunalul a pronunţat o soluţie supusă facil criticilor 
abordate de recurenta pârâtă, chiar dacă acestea din urmă nu sunt întemeiate în raport de prevederile 
legale incidente. 

Rolul acţiunii în revendicare a fost astfel omis, ambele instanţe devolutive ignorând faptul 
că excluderea – fie şi în parte – a unui act administrativ nu rezolvă de la sine acţiunea în 
revendicare. Împrejurarea că în considerentele deciziei civile nr. 968/CA din 17.09.2014 a Curţii de 
Apel Constanţa –Secţia a II-a civilă, pronunţată în dosarul …/254/2012, au fost regăsite argumente 
legate de greşita abordare a dispoziţiilor art. 18 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 nu putea mărgini 
controlul comparativ care intra în competenţa instanţei de drept comun – fiind necesar, fără 
îndoială, să se verifice în primul rând dacă reclamantul din acţiunea în revendicare are vreun titlu, 
spre a pretinde pârâtului căruia i s-a anulat propriul titlu, retrocedarea bunului imobil. 

Ori, în condiţiile în care pe durata procesului principala motivaţie a UAT [...] a fost aceea că 
decizia nr. 383/29.08.1989 a fostului Consiliu Popular al Judeţului Constanţa – Comitetul Executiv 
nu constituia titlul Statului pentru terenurile-parte a fondului forestier administrat de [...], pentru că 
Inspectoratul Silvic Judeţean nu a procedat, ulterior emiterii deciziei, la preluarea şi împădurirea 
acestor terenuri, precum şi că acestea nu s-au aflat în realitate în amenajamente silvice anterior datei 
de 01.01.1990, pe aceste elemente urmau a fi concentrate argumentele specifice comparării de 
titluri, spre a se concluziona că statul nu a pierdut niciodată dreptul de proprietate, iar unitatea 
administrativ teritorială şi-a apropriat ilegitim aceste suprafeţe. 

O privire retrospectivă asupra normelor incidente la data emiterii deciziei nr. 383 din august 
1989 a Consiliului Popular al Județului Constanţa relevă faptul că transmiterea – la acea dată – din 
administrarea unor consilii populare subordonate (între care şi Consiliul Popular [...]) în 
administrarea Inspectoratului Silvic judeţean Constanţa a unor terenuri ,,proprietate de stat’’ s-a 
materializat în condiţiile aplicării art. 1 din Decretul 409/1955 privind reglementarea transmiterii 
bunurilor în proprietatea statului. 

Acest act normativ prevedea, prin dispoziţiile sale, modalitatea în care opera între entităţile 
descentralizate ale statului, transmisiunea dreptului de administrare asupra unor bunuri proprietate 
de stat (terenurile în cauză fiind, potrivit art. 7 din Constituţia RSR din 1986, proprietatea statului), 
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fiind cerute – şi obţinute în acest caz particular – avizele forurilor tutelare ale entităţilor implicate. 
În speţă, documentaţia depusă la dosar odată cu decizia pre-citată atestă că Inspectoratul Silvic al 
Jud. Constanţa avea obţinute atât avizele necesare de la consiliile populare care deţineau terenurile 
excesiv degradate, neproductive, cât şi cele de la Direcţia generală pentru agricultură şi de la 
Ministerul Silviculturii. În egală măsură, la data emiterii acordului expres al Consiliului Popular al 
com. [...], în sensul preluării din administrare a terenurilor şi atribuirea lor în vederea efectuării 
lucrărilor de împădurire, acestea erau identificate prin parcele cadastrale, planurile de situaţie fiind 
întocmite cu respectarea planurilor O.C.O.T.A.  Menţiunea identificării parcelelor cadastrale prin 
număr şi destinaţie de folosinţă este confirmată şi de împrejurarea indicării lor ca atare în adresa 
169/23.05.1989 a Consiliului Popular al com. [...], care cuprinde şi menţiunea că acordul a fost dat 
ca documentaţie preliminară emiterii deciziei de transfer. 

Recurenta pârâtă susţine că deşi a fost emisă decizia nr. 383/29.08.1989, terenurile în cauză 
nu au mai fost preluate prin proces-verbal de inspectoratul silvic şi nici nu au mai fost, prin urmare, 
incluse în amenajamente silvice ulterior acestei date. Aceste aserţiuni trebuie însă înlăturate în 
condiţiile în care actul de aprobare a transferului dreptului de administrare constituia, conform 
Decretului nr. 409/1955, unicul act juridic care marca schimbarea administratorului terenului 
proprietate de stat, nici o dispoziţie nevizând operarea efectivă a transferului de la data încheierii 
vreunui proces-verbal ulterior, de predare-preluare.  

În privinţa includerii sau nu a acestor terenuri (predate în vederea împăduririi) în 
,,amenajamente silvice’’, Curtea constată că trebuie clarificat mai întâi ce reprezintă acestea în 
sistemul de fond forestier, în condiţiile în care noţiunea s-a regăsit în prevederile Codului silvic, 
încă din 1910.  

Această chestiune nu a fost clarificată de instanţele devolutive, cu toate că definirea acestei 
sintagme şi aplicarea sensului ei la speţa de faţă ar fi condus la evaluarea mai clară a titlului statului 
în raport cu cel evocat de Comuna [...]; de aceea, trimiterile [...] la amenajamentul silvic din 2008 
(ulterior, aşadar, Ordinului nr. 225/1997 al Prefectului Jud. Constanţa) au fost calificate de 
recurenta pârâtă drept o dovadă a incapacităţii autorităţii de a justifica dreptul real avut asupra 
terenurilor în litigiu, la 01.01.1990. 

Amenajamentul silvic a fost definit prin art. 16 al Codului silvic adoptat prin Legea nr. 
26/1996 ca reglementând modul de gospodărire a fondului forestier proprietate publică, fiind baza 
cadastrului forestier şi a titlului de proprietate a statului şi stabilind, în raport cu obiectivele 
ecologice şi social-economice, ţelurile de gospodărire şi măsurile necesare pentru realizarea lor. 

Prevederile următoare indică entităţile abilitate să întocmească amenajamentele silvice, 
precum şi durata valabilităţii lor. 

Anterior adoptării Legii nr. 26/1996 au operat dispoziţiile Legii nr. 3/1962 (Codul silvic), 
care stabileau că: 

Art. 3 - Fondul forestier este supus regimului silvic care cuprinde un complex de norme 
tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza 
acestui fond. 

Art. 12 - Modul de gospodărire a pădurilor şi terenurilor care fac parte din fondul forestier 
(s.n.) se stabileşte prin amenajamente silvice. 

Amenajamentele silvice se întocmesc în raport cu planurile de dezvoltare a economiei 
naţionale ţinându-se seama de următoarele obiective: a) asigurarea continuităţii producţiei 
forestiere; b) sporirea producţiei şi productivităţii fondului forestier; c) folosirea raţională a 
pădurilor şi ameliorarea funcţiilor de protecţie ale acestora. 
  Art. 13 - Amenajamentele silvice se întocmesc pentru toate pădurile şi terenurile care fac 
parte din fondul forestier de organele de specialitate ale Ministerului Economiei Forestiere şi se 
aprobă prin ordinul ministrului. 

Art. 14 - Amenajamentele silvice se revizuiesc sau se refac din zece în zece ani. 
 Prevederile sus-citate au reprezentat o continuare în plan legislativ a dispoziţiilor anterioare 
ale Codului silvic din 1910, care stabileau că: 

- ,,Pădurile supuse regimului silvic nu se pot exploata decât în baza unui amenajament. 
- Amenajamentul va fi făcut în urma unui studiu amănunţit al circumstanţelor fizice şi 
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economice ale padurei. El va avea de scop fixarea condiţiunilor şi a modului de exploatare (s.n.), 
stabilirea posibilitatei în vederea continuitatei exploatarei produselor principale, asigurarea 
regenerarei padurei cu specii de valoare proprii regiunei şi producerea lemnului de lucru şi 
constructiunei în locurile unde natura terenului şi a esentelor va permite aceasta. Regulamentul de 
exploatare, prevăzut la art. 2, alin. b, se va face în vederea conservarei acelor păduri şi a regenerarei 
lor cu specii de valoare proprii regiunei în care vor fi situate. 

- Amenajamentul sau regulamentul de exploatare, odată decretat, nu se poate modifica decât 
după aceleaşi reguli şi cu aceleaşi forme în cari a fost făcut şi numai la epoca de revizuire ce 
neapărat se va fixa printr'însul. 

- cu ocazia intocmirei amenajamentului, să poată face şi hotărnicia pădurei’’. 
În raport de aceste dispoziţii legale, care au reglementat de-a lungul vremii noţiunea 

specifică de ,,amenajament silvic’’ şi care, la momentul 01.01.1990, erau incidente în forma adusă 
prin Legea 3/1962,  Curtea constată că această noţiune nu viza – definitoriu pentru regimul 
juridic – obligativitatea existenţei unui document care stabilea modul de gospodărire a terenurilor 
incluse ca atare în fondul forestier al statului. 
 Amenajamentul silvic constituia aşadar, ca în prezent, un ansamblu complex de evidenţă 
tehnică şi juridică a suprafeţelor care, conform legii, intrau în sfera fondului forestier din domeniul 
public al statului, o evidenţă necesară oricărui regim de exploatare şi de gospodărire a acestor 
terenuri. Forma scrisă a amenajamentului silvic (schiţe, planuri de situaţie, prezentarea scriptică a 
regimului juridic şi a celui de folosinţă) trebuie privită, astfel, distinct, din punct de vedere al 
efectelor, de situaţia juridică a parcelelor componente ale terenului statului afectat fondului 
forestier; ca şi cadastrul general, amenajamentul silvic constituie, pentru fondul forestier, potrivit 
reglementărilor expuse, baza măsurilor de organizare, gestionare, exploatare şi inventariere a 
terenurilor înglobate, iar nu un mijloc de dobândire în sine a dreptului de proprietate publică. 

Art. 16 din Legea nr. 26/1996 arată, de altfel, că el stă la baza cadastrului forestier şi a 
titlului de proprietate a statului, iar nu că amenajamentul silvic reprezintă ori echivalează titlul, şi 
aceasta pentru că încadrarea sau, dimpotrivă, extragerea unor terenuri din fondul forestier al statului 
se realiza în conformitate cu prevederile Constituţiei vremii, iar nu prin desfiinţarea 
amenajamentului silvic. Astfel, dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 8/1971 prevedeau că ,,Suprafeţele 
de pajişti incluse în mod nejustificat în amenajamente silvice dar care, pe bază de acte ori de 
folosinţă, se dovedesc că au aparţinut unităţilor agricole de stat, cooperativelor agricole de 
producţie sau comunelor, oraşelor sau municipiilor, se pot scoate din amenajamentele silvice prin 
ordinul ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi apelor, la propunerea 
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, predându-se celor cărora le-au aparţinut, 
spre a fi îmbunătăţite şi exploatate ca pajişti”. 
     Scoaterea din fondul forestier a terenurilor prevăzute la alineatul precedent se face pe bază 
de documentaţii (s.n.) întocmite de comisii alcătuite din reprezentanţi ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare judeţene şi ai Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi 
Apelor’’ – trimiterea fiind făcută deci la prevederile Decretului nr. 409/1955, avut în vedere şi în 
anul 1989, la epoca adoptării deciziei 383 a Consiliului Popular Jud. Constanţa. 
 Toate aceste considerente relevă aşadar faptul că pentru a-şi dovedi dreptul de proprietate 
asupra unor terenuri înglobate în fondul forestier din domeniul public, anterior datei de 01.01.1990, 
administratorul acestora nu trebuia să prezinte un înscris care să poarte titulatura de amenajament 
silvic. Faptul că prin art. 5 din Legea nr. 18/1991 se prevede că aparţin domeniului public şi 
terenurile cu destinaţie forestieră, definite prin art. 2 lit. b din lege ca fiind cele ,,împădurite sau cele 
care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor 
şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi - dacă sunt cuprinse în 
amenajamentele silvice’’ nu înseamnă că legiuitorul a exclus din domeniul public terenurile de 
această natură care nu aveau întocmită partea scrisă de evidenţă, organizare şi exploatare. 
Trimiterea la amenajamentul silvic a fost făcută doar pentru a delimita regimul lor juridic de cel al 
celorlalte terenuri, referirea vizând modalitatea legală de deţinere/ preluare la un moment dat de 
către stat în acest scop. 
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Rezumând, făceau parte din amenajamente silvice la 01.01.1990 terenurile cu destinaţie 
forestieră deţinute ca atare ori preluate în conformitate cu legislaţia vremii în vigoare, în vederea 
introducerii în circuitul fondului forestier (împădurire, amenajare, exploatare etc.). Era prin urmare 
suficient a se dovedi înglobarea unor terenuri, parcele, loturi într-un ,,amenajament silvic’’ în 
măsura în care existau reperele cadastrale de identificare, planurile de încadrare vizate de oficiile de 
cadastru şi organizarea teritoriului, dar şi documentaţia legală de preluare (decizia de transfer a 
dreptului de administrare, decizia de expropriere etc.) – iar nu procese-verbale de preluare efectivă, 
de înţăruşare şi delimitare fizică, de începere a operaţiunilor de  împădurire etc. 
 Astfel fiind, aspectele invocate prin cererea de recurs, anume că din luna august 1989 
inspectoratul silvic judeţean nu a mai procedat la preluarea efectivă a acestor terenuri şi nici nu a 
efectuat – până la momentul intabulării lor pe seama Comunei [...] – delimitarea fizică şi 
împădurirea suprafeţelor la care trimite decizia 383/1989, nu au nici o relevanţă în planul dreptului 
de proprietate al statului, pentru că nici în cazul dreptului public al acestuia, după cum nici pentru 
dreptul privat neefectuarea operaţiunilor de îngrădire, exploatare, conservare etc. a bunului nu 
conduce, prin ea însăşi, la pierderea dreptului real.   
 Inactivitatea autorităţilor publice îndrituite să întocmească documentaţia scrisă asupra 
modului de organizare şi de exploatare a acestui fond nu este, la rândul ei, aptă să genereze 
pierderea dreptului, astfel încât inexistenţa unei documentaţii scrise întocmite încă din august 1989, 
de completare a fondului forestier aflat pe raza judeţului Constanţa, administrat de inspectorul 
silvic, şi cu aceste terenuri predate, nu schimba la 01.01.1990 regimul lor legal. 

Este mai puţin relevant faptul că pentru a-şi justifica limitele dreptului de proprietate, 
entitatea intimată a înţeles să trimită la Amenajamentul silvic UP IV [...] întocmit în 2008, unde s-
au regăsit datele vizând noua evidenţă a parcelelor cadastrale regăsite în fondul forestier 
(echivalenţa fiind susţinută prin răspunsul la întrebarea 2 din interogatoriu).  

Ceea ce era relevant, aşa cum s-a arătat în precedent, era să se stabilească dacă până la data 
de 01.01.1990 statul a scos din amenajamentele silvice şi a transferat, printr-unul din modurile 
prevăzute de legislaţia în vigoare (a se vedea sus-menţionatele dispoziţii ale art. 27 din Legea nr. 
8/1971), dreptul de administrare asupra acestor parcele către autoritatea locală – ceea ce în speţă 
recurenta nu a dovedit. 

Acesta este motivul pentru care nici prin ordinul prefectului din 1997, după cum nici prin 
hotărâri ale consiliului local din 2010, nu se putea stabili că în legătură cu aceste suprafeţe erau 
incidente dispoziţiile art. 32 şi art. 40 din Legea nr. 18/1991 (în forma în vigoare la data emiterii 
Ordinului 225/1997), pentru că respectivele norme se refereau la terenuri provenite din fostele 
islazuri comunale aflate în folosinţa CAP-urilor sau care fuseseră transmise fostelor IAS-uri şi care 
erau folosite ca păşuni, fâneţe şi arabil la data intrării în vigoare a legii fondului funciar. Nu era 
însă situaţia juridică a terenurilor în discuţie, acestea fiind predate inspectoratului silvic cu acordul 
explicit dat de autoritatea locală, care a achiesat înainte de 01.01.1990 la afectarea acestor terenuri 
neproductive, inadecvate păşunatului sau culturilor agricole, scopurilor silvice. 

Era prin urmare exclus ca aceeaşi autoritate locală să pretindă în anul 1997 că acestea au 
trecut legal - din nou - în domeniul său privat, prin efectul celor două texte din Legea nr. 18/1991.  

Analiza comparativă a celor două titluri de proprietate, primul dat de legislaţia aplicată 
înainte de 01.01.1990, menţinută în favoarea statului român prin dispoziţiile de ordin general ale 
Legii 18/1991, cel de-al doilea constituit ulterior acestui moment, cu caracter precar, anume prin 
distorsionarea prevederilor speciale ale aceleiaşi legi (chiar dacă în final Ordinul nr. 225/1997 nu a 
fost anulat prin decizia 968/CA din 17.09.2014 a Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal) relevă aşadar cu claritate faptul că entitatea intimată, în calitate de 
administrator al bunurilor din domeniul public al statului, legitima pe deplin acest regim juridic 
asupra bunurilor apropriate nelegal de UAT Com. [...]. Acestea vor fi considerentele pentru care vor 
fi înlăturate ca nefondate şi criticile recurentei, potrivit cărora apartenenţa PS55/2 la păşunea UAT a 
fost dată de Ordinul nr. 225/1997, pentru care însă s-a admis de Curtea de Apel excepţia 
inadmisibilităţii evocării excepţiei de nelegalitate, cât şi toate argumentele care folosesc acest act 
drept titlu de proprietate pentru vreuna din parcelele în discuţie. Fără a mai relua argumentaţia deja 
expusă, recurenta nu se poate prevala de acest ordin de prefect pentru a-şi legitima, în faţa statului 
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român, vreun drept de proprietate, fiind irelevantă împrejurarea intabulării ori exploatării unora 
dintre aceste terenuri înainte sau după anul 1997 de către Comuna [...], ca păşuni. 
 În egală măsură, nu inserarea acestor suprafeţe în inventarul domeniului public al statului, în 
anul 2006, releva valabilitatea titlului statului, câtă vreme, astfel cum s-a arătat, o simplă 
inventariere a unui bun în domeniul public ori în cel privat al localităţii nu valorează dovadă a 
dreptului real; în privinţa acestor terenuri, este evident că ele puteau să nu se regăsească în contextul 
emiterii H.G. nr 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, câtă vreme fiind parte a domeniului fondului forestier, aveau o altă formalitate de 
inventariere şi organizare. 
 Pentru toate aceste considerente, constatând că nu se impune reformarea soluţiei 
tribunalului, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod proc. civilă 1865, se va respinge recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 61/C/06.06/2017 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 

2. Acţiune în revendicare. Lac natural domeniu public al statului. Apărarea dreptului 
de proprietate publică a Statului Român. Drept de proprietate dobândit printr-un contract de 
vânzare-cumpărare constatat nul. Exercitarea asupra resurselor de apă doar a unui drept de 
folosință, acestea făcând parte din domeniul public. 
 

Pentru recunoaşterea operării transferului legal al dreptului de proprietate asupra lacului în 
favoarea societăţii apelante, autoritatea locală trebuia să dovedească deţinerea lui legală, în patrimoniul 
său public, la data modificării statutului bunului.  

Însă, după cum s-a stabilit în etapa judecăţii contenciosului administrativ, UAT [...] nu deţinuse 
niciodată, anterior emiterii respectivului act, dreptul de proprietate publică asupra Lacului [...], nicio 
hotărâre de guvern neasigurând în prealabil transferul atributelor dreptului de proprietate de la stat către 
unitatea administrativ teritorială, după cum nici un drept propriu în favoarea comunei nu fusese consacrat 
în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998, cu trimitere la anexa III a legii. 

Sintagma utilizată în apel, de ,,edificiu artificial, cu destinaţie de exploatare în domeniul 
acvaculturii’’ nu relevă adevărata situaţie juridică a acestei suprafeţe de teren acoperite de apă înainte de 
01.01.1989, aşadar care nu şi-a pierdut destinaţia agricolă după recunoaşterea, în favoarea unităţii 
administrativ teritoriale, a dreptului de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991, ci dimpotrivă, Statul 
român a confirmat apartenenţa acestui lac la domeniul public naţional conform Legii nr. 213/1998 şi Legii 
nr. 107/1996 (acte normative menţionate atât în Cadastrul apelor, cât şi în inventarul centralizat), şi pentru 
care existenţa unei exploatări piscicole aflate în prezent în administrare privată nu poate avea nicio 
relevanţă în planul dreptului real asupra bunului imobil însuşi. 
 

Art. 135 alin. 4 din Constituţie 
Anexa 1 a Legii nr. 213/1998 

Art. 2 alin. 2 din Legea nr. 268/2001  
Legea nr. 192/2001 

Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 
 

 Prin sentinţa civilă nr. 2699/02.11.2016 a Tribunalului Constanţa – Secţia I civilă a fost 
admisă în parte acţiunea precizată şi completată, formulată de reclamanta ADMINISTRAŢIA 
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - 
Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii S.C. [...] S.R.L. Constanţa şi COMUNA [...], prin Primar, 
precum şi cu intervenientul STATUL ROMÂN prin Ministerul Finanţelor Publice.  

S-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.[...]/19.10.2005 la BNP [...], în ceea ce priveşte imobilul-teren în suprafaţă de 923.793,56 mp, 
situat în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, reprezentând: Lacul [...] Mare în suprafaţă de 
552.623,02 mp, având număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], 
jud.Constanţa, şi Lacul [...] Mică în suprafaţă de 371.170,54 mp, având număr cadastral 71 şi 
întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud.Constanţa.  

Pârâta S.C. [...] S.R.L. a fost obligată să restituie în patrimoniul public al Statului Român şi în 
administrarea reclamantei Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţia Bazinală de 
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Apă Dobrogea-Litoral, imobilul - Lacul [...] în suprafaţă totală de 93 ha din acte (923.793,56 mp. 
din măsurători) situat în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, compus din: Lacul [...] Mare în 
suprafaţă de 552.623,02 mp, având număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr.[...] a 
localităţii [...], jud.Constanţa, precum şi Lacul [...] Mică în suprafaţă de 371.170,54 mp, având 
număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud.Constanţa.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere că prin cererea de chemare în 
judecată formulată de ANAR s-a urmărit apărarea dreptului de proprietate publică al Statului român 
şi a dreptului de administrare al reclamantei Administraţia Naţională Apele Române asupra 
imobilului - lacul natural [...], în suprafaţă totală de 93 ha, situat pe raza localităţii [...], 
jud.Constanţa, aflat în prezent în posesia S.C. [...] S.R.L. 
         Astfel, prin H.C.L. al comunei [...] nr. 40/22.09.2005 s-a aprobat schimbarea destinaţiei 
terenului în suprafaţă de 968.132 mp, situat în comuna [...], judeţul Constanţa, în „bazin piscicol”, 
iar prin H.C.L. [...] nr. 48/3.12.2002 s-a aprobat trecerea Lacului [...] Mare în suprafaţă de 
552.623,02 mp.  şi a Lacului [...] Mică în suprafaţă de 371.170,54  mp. din domeniul public în 
domeniul privat al comunei. 
        Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.[...]/19.10.2005 de BNP [...], 
Comuna [...] a vândut societăţii pârâte suprafaţa de 968.132 mp.  teren cu destinaţia bazin piscicol, 
situat în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, după cum urmează: Lacul [...] Mare în suprafaţă 
de 552.623,02 mp, având număr cadastral 70 şi întabulat în Cartea funciară nr. [...] a localităţii [...], 
jud.Constanţa, în favoarea Comunei [...], prin încheierea nr. 3911/20.12.2002 dată de Judecătoria 
Medgidia - Biroul de Carte Funciară; Lacul [...] Mică în suprafaţă de 371.170,54 mp, având număr 
cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr.[...] a localităţii [...], jud.Constanţa, în favoarea 
Comunei [...], prin încheierea nr.3912/20.12.2002 dată de Judecătoria Medgidia-Biroul de Carte 
Funciară; Ps 341/3 în suprafaţă de 4.4338 mp. având număr cadastral 72 şi întabulat în Cartea 
Funciară nr.78 a localităţii [...], jud.Constanţa. 
         În cuprinsul contractului s-a menţionat că terenul - bazin piscicol - ce se înstrăinează este 
proprietatea privată a Comunei [...], în temeiul Legii nr. 213/1998, al Legii nr.109/1996 - art.3 
alin.2, al Legii nr.215/2001 şi al Hotărârii nr. 48/03.12.2002 a Consiliului Local al comunei [...]. 
Totodată, s-a arătat că prin Hotărârea nr. 40/22.09.2005 a Consiliului Local al comunei [...] a fost 
aprobată schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 968.132 mp din comuna [...], sat [...], 
jud.Constanţa, în „bazin piscicol” şi s-a aprobat vânzarea prin negociere directă la preţul stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei [...] nr. 41/22.09.2005. 
          Dreptul de proprietate asupra terenurilor ce au făcut obiectul contractului mai sus menţionat a 
fost astfel intabulat în favoarea pârâtei S.C. [...] S.R.L. în cartea funciară nr. … a localităţii [...], 
jud.Constanţa, prin încheierea nr.[...]/06.06.2006 dată de OCPI Constanţa - BCF Medgidia. 
           Tribunalul a arătat în continuare că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 
1005/19.05.2005, S.C. [...] S.A. Constanţa a înstrăinat aceleiaşi societăţi pârâte mijloacele fixe de la 
Ferma [...], conform anexei 1 care face parte integrantă din contract (terasament platou central, 
baraj pământ [...] Mare, baraj pământ [...] Mică, dig agricol, călugăr deversare [...] Mare şi [...] 
Mică, călugăr evacuare la bazin, călugăr deversare Dunăre, terasamente pescărie, dig taluz, puţ, 
staţie epurare, reţele utilitare, canal alimentare/evacuare Dunăre, împrejmuire [...] Mare). 
          Instanţa de fond a pornit în analiză de la faptul că trebuie stabilit regimul juridic al imobilului 
în litigiu (reprezentat de Lacul [...] în suprafaţă de 93 ha, compus din Lacul [...] Mare şi Lacul [...] 
Mică) la data încheierii actelor juridice menţionate, iar din această perspectivă s-a arătat că art. 3 din 
Legea Apelor nr. 107/1996, modificată, prevedea că „aparţin domeniului public al statului … 
malurile şi cuvetele lacurilor .. .” , iar conform art. 4 alin. 1 „resursele de apă, de suprafaţă şi 
subterane sunt monopol natural de interes strategic.” Mai mult, în Lista cuprinzând bunurile care 
alcătuiesc domeniul public al statului, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, la 
pct. I.3 sunt nominalizate expres „malurile şi cuvetele lacurilor” ca făcând parte din domeniul 
public al statului.  
 Tribunalul Constanţa a arătat că Lacul [...] se regăsea şi în capitolul „Principalele lacuri din 
România” din Atlasul Cadastrului Apelor din România, ediţia 1992, care a fost aprobat prin Ordinul 
MAPPM nr. 399/1997, prelungit prin Ordinul MMGA nr. 1276/2005 privind aprobarea 
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Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, conform 
căruia modul de organizare, păstrare şi gestionare a Fondului Naţional de date de gospodărire a 
apelor, precum şi evidenţa apelor ce aparţin domeniului public, incluse în Cadastrul Apelor din 
România, se stabilesc de către ANAR.  
         Este incontestabil, aşadar, că dreptul de proprietate asupra acestui lac natural aparţine, potrivit 
art. 135 alin. 4 din Constituţia României, art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia şi art.3 din Legea apelor nr.107/1996, Statului Român, imobilul fiind 
menţionat de altfel ca aparţinând domeniul public al statului şi prin HG nr.1705/2006 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, în anexa 12, poziţia 
63932. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului”. 

La alin. 2 al art.10 din acelaşi act normativ se arată că “Trecerea din domeniul public în 
domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau 
prin lege nu se dispune altfel”. 

În speţă, prin sentinţa civilă nr. 1200/18.09.2015 pronunţată în dosarul nr. …/118/2014*, 
menţinută prin decizia civilă nr. 254/11.04.2016 a Curţii de Apel Constanţa, Tribunalul Constanţa-
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de nelegalitate invocată de reclamanta 
Administraţia Naţională Apele Romane prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral şi a  
constatat nelegalitatea H.C.L. [...]  nr. 48/3.12.2002 şi a H.C.L. [...]/22.09.2005. 

În raport de modalitatea concretă în care  s-a dispus trecerea în proprietatea privată  a 
Comunei [...] a terenului în suprafaţă de 93 ha teren reprezentând Lacul [...] Mare şi Mică, instanţa 
de contencios administrativ a arătat - în considerentele hotărârii pronunţate - că această trecere a 
terenului s-a făcut în mod nelegal şi fără o dovadă a faptului că suprafaţa în sine se afla în domeniul 
public al comunei, deoarece, fiind înregistrată ca şi bun în domeniul public al statului, aceasta nu 
putea face obiectul unui  transfer către autorităţile locale decât ca urmare a adoptării unei hotărâri de 
Guvern care să statueze acest aspect. Prin urmare, autoritatea publică locală nu face dovada că, 
potrivit  Legii nr. 213/1998, suprafaţa de 93 ha ce reprezentă perimetrul celor  două lacuri se afla în 
patrimoniul public al unităţii administrative.  

S-a mai arătat că un alt aspect al ilegalităţii comise prin trecerea lacurilor în domeniul privat 
al UAT-ului o reprezintă însuşi conţinutul celor două hotărâri,  din care rezidă pe de o parte că, fără 
un studiu şi cu un aviz de specialitate lapidar, suprafaţa celor două lacuri a fost apreciată ca fiind 
orice fel de  categorie de teren, fiind schimbată în bazin piscicol (tocmai pentru a eluda obligaţia 
legală de detaliere a legalităţii deciziei ce se dorea a fi adoptată). 

S-a reţinut de către instanţa de contencios că dispoziţiile legale avute în vedere la emiterea 
H.C.L. nr. 69/2005, respectiv art. 38 alin. 2 lit. f şi art. 46 alin. 2, art. 68 alin.1 lit. v din Legea nr. 
215/2001 în forma existentă la data emiterii actului administrativ individual şi art.10 alin. 2 din 
Legea nr. 213/1998 acordă Consiliului Local dreptul de a emite hotărâri privitoare doar la 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, precum şi dreptul Primarului de a face 
inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei. Ori, în 
acest context, a menţionat instanţa de fond, nu a existat un temei legal pentru introducerea terenului 
în cauză în domeniul public la comunei, pentru ca apoi să poată fi introdus în domeniul privat la 
comunei. 

În concluzie, s-a apreciat că H.C.L. nr. 48/2002 şi nr. 40/2005 sunt nelegale, fiind emise în 
lipsa unor documente legale care să ateste posibilitatea trecerii terenului din patrimoniul public în 
patrimoniul privat, prin încălcarea dreptului Statului asupra terenului în sine. Aprecierea temeiniciei 
pretenţiilor deduse judecăţii în prezentul dosar a impus deci valorificarea prevederilor art.4 alin.4 
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (în forma de la data introducerii acţiunii), 
potrivit cărora „în cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, 
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instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui 
nelegalitate a fost constatată”. 

Tribunalul a motivat că deşi este de necontestat că admiterea excepţiei de nelegalitate nu are 
ca efect anularea actului administrativ, ci doar înlăturarea acestuia din litigiul în care a fost invocată 
excepţia, beneficiarul actului administrativ constatator sau constitutiv de drepturi nu mai are 
posibilitatea de a se prevala de acesta în faţa instanţei, adică este lipsit de fundamentul dreptului 
clamat; admiterea excepţiei de nelegalitate produce, practic, efecte similare, ca întindere şi conţinut, 
cu anularea actului. 

Prin urmare, a susţinut instanţa de fond, nefiind opozabile părţii împotriva căreia au fost 
invocate, respectiv reclamantei şi intervenientului Statul român, cele două acte administrative 
individuale a căror nelegalitate a fost constatată rămân inoperante în cadrul prezentului litigiu. 

Fiind certă, aşadar, apartenenţa dreptului de proprietate asupra Lacului [...] la domeniul 
public al Statului Român, potrivit art.135 alin.4 din Constituţia României, art. 3 din Legea nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 din Legea apelor nr. 
107/1996 şi H.G. nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al statului - anexa 12, poziţia …, instanţa de fond a concluzionat în sensul că acest 
bun intră sub incidenţa prevederilor art.11 alin.1 lit. a din Legea nr.213/1998, care statuează că 
bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, printre altele ele 
neputând fi înstrăinate, ci doar date în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii 
(lit.a). 

Având în vedere că, potrivit alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 213/1998 “Actele juridice 
încheiate cu încălcarea prevederilor alin.1 privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public 
sunt lovite de nulitate absolută”, urmare a constatării nelegalităţii hotărârilor H.C.L. nr. 48/2002 şi 
nr. 40/2005, instanţa de fond a arătat că nu poate fi contestată îndeplinirea condiţiilor pentru 
admiterea cererii completatoare formulate, de constatare a nulităţii absolute a contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/19.10.2005. 

Sancţiunea nulităţii a fost însă aplicată parţial, doar pentru suprafaţa de teren ce a făcut 
obiect de discuţie în cadrul procesual stabilit de reclamantă, şi anume suprafaţa totală de 93 ha din 
acte (923.793,56 mp. din măsurători) situată în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, compusă 
din Lacul [...] Mare în suprafaţă de 552.623,02 mp., având număr cadastral …, şi Lacul [...] Mică în 
suprafaţă de 371.170,54 mp., având număr cadastral …. 

În aceste condiţii, titlul de proprietate al pârâtei S.C. [...] S.R.L. fiind desfiinţat, instanţa de 
fond a apreciat că este întemeiată şi acţiunea în revendicare sub ambele aspecte, atât prin restituirea 
dreptului de proprietate asupra bunului anterior individualizat (malul şi cuveta lacului [...]) în 
domeniul public al statului, cât şi prin lăsarea bunului în administrarea reclamantei ANAR. 

În ce priveşte pe titularul dreptului de administrare asupra lacului [...], tribunalul a reţinut că 
dreptul de administrare privind bunurile aflate în domeniul public al statului este prevăzut de art. 
136 alin. 4 din Constituţia României, fiind un drept real inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil, 
opozabil erga omnes. Titularul dreptului de administrare al bunurilor proprietatea statului are, 
conform art. 12 alin. 3 din Legea nr. 213/1998, un drept de a folosi bunul şi de a dispune de acesta, 
evident în limitele şi condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare, dreptul de 
administrare fiind constituit de autoritatea competentă, potrivit legii, în mod gratuit, asupra unui 
bun din domeniul public.         

Acelaşi art. 12 alin. 3 din Legea nr. 213/1998, dat în aplicarea art. 136 alin.4 din Constituţie, 
stabileşte că dreptul de administrare al unui bun din domeniul public al statului poate aparţine unei 
regii autonome sau unei instituţii publice, numai aceste persoane juridice putând deţine calitatea de 
titular al dreptului de administrare, drept care conferă titularului său atributele posesiei, folosinţei şi 
a dispoziţiei, aşa cum s-a arătat, cu respectarea obligaţiilor prevăzute în actul de constituire, precum 
şi a limitelor materiale şi juridice. 

În raport de criteriul mărimii bazinului hidrografic menţionat la art.3 din Legea nr.107/1996, 
lacul [...], având o suprafaţă de 93 ha, face parte din categoria apelor din domeniul public al statului 
şi, potrivit art.2 alin.2 şi 5 coroborat cu art.3 lit.f din OUG nr.107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale Apele Române, cuveta lacului, în stare naturală sau amenajată, se află în 
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administrarea, exploatarea şi întreţinerea ANAR. De asemenea, aşa cum s-a arătat anterior, lacul 
[...], situat pe raza localităţii [...], jud.Constanţa, a fost nominalizat în mod expres în H.G. nr. 
1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, 
anexa 12, poziţia …, fiind dat în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, potrivit 
O.U.G. nr. 107/2006. 

Domeniul dreptului de administrare conferit reclamantei Administraţia Naţională Apele 
Române prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, conform  art.2 alin.2 din O.U.G. 
nr. 107/2002 actualizată, este acela stabilit prin art.136 alin.3 din Constituţia României, republicată 
şi Legea nr. 213/1998. 
         Prin H.G. nr. 196/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a apelor Apele Române R.A. au 
fost desfiinţate Direcţiile de Ape şi structurile din subordine şi s-a înfiinţat Regia Autonomă „Apele 
Române” R.A., având ca atribuţii gestionarea resurselor de apă. Conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Regiei (anexa 2), aceasta administra direct cuvetele lacurilor naturale sau 
amenajate (art.6.10), având în patrimoniu 295,6 mii hectare teren cu ape, cu toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din aceasta (art.8). 

Prin H.G. nr. 981/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Apele Române S.A., Regia 
Autonomă „Apele Române” se desfiinţează, fiind reorganizată ca şi Companie Naţională, în 
subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Conform art.6 alin. l din acest act 
normativ, Compania Naţională preia în concesiune bunurile din domeniul public al statului, aflate 
anterior în patrimoniul Regiei, printre aceste bunuri fiind menţionate în mod expres cuvetele 
lacurilor (pct. l din anexa 3). 

Altfel spus, reclamanta Administraţia Naţională Apele Române deţine, potrivit actelor 
normative sus menţionate, un drept de administrare asupra malurilor şi cuvetelor lacurilor care 
aparţin domeniului public al statului, acest drept fiind distinct de dreptul de administrare a fondului 
piscicol şi amenajărilor piscicole. 

Lucrările hidrotehnice realizate pe un lac natural în scopul exploatării sale piscicole, cum ar 
fi canale, stăvilare, cât şi alte lucrări de reglare a nivelului apei în funcţie de necesităţile amenajării 
piscicole nu conduc la schimbarea caracterului de lac natural care este conferit de modul de formare 
a lacului şi nu de modificările realizate în vederea exploatării fondului piscicol. 

Amenajarea piscicolă de pe lacul [...], realizată în baza autorizaţiilor de construire şi de 
gospodărire a apelor, de care se prevalează pârâta prin întâmpinare, are natura unui edificiu 
artificial, o lucrare ce nu poate fi confundată cu cuveta lacului, pârâta având în proprietate numai 
amenajarea piscicolă (lucrările de la suprafaţa lacului), iar nu şi cuveta şi malurile lacului, aflate în 
administrarea reclamantei conform legislaţiei mai sus menţionate. 

 
Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, în termen legal, S.C. [...] S.R.L., care a susţinut 

că soluţia este dispusă în urma unei greşite statuări asupra naturii juridice a imobilului indicat. 
 
Prin întâmpinare, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a solicitat respingerea 

apelului, arătându-se că pentru acest imobil sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 107/1996 (art. 3, art. 
4 alin. 1). S-a arătat că, în mod contrar celor avute în vedere de către Consiliul Local … la data 
inventarierii acestui imobil, Lacul [...] este unul natural, iar nu o albie minoră cu bazin hidrografic. 
A fost reiterat faptul că lacul [...] a fost în mod explicit nominalizat în H.G. nr. 1705/2006 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public (anexa 12 – poziţia 639139, ca 
imobil aflat în domeniul public dat în administrare ANAR în conformitate cu legea apelor şi O.U.G. 
nr. 107/2012. Intimata a arătat că suprafaţa aferentă amenajării piscicole nu reprezintă un edificiu 
artificial, astfel cum arată apelanta, ci un lac natural; lucrările hidrotehnice în scop piscicol nu îi 
schimbă caracteristica de lac natural şi nici regimul său juridic. 

S-a solicitat să se aibă în vedere definiţiile date noţiunilor de ,,lac’’ şi ,,lac natural’’din 
cuprinsul Legii nr. 107/1996 actualizată, dar şi cele la care trimite O.U.G. nr. 23/2008 actualizată, în 
materie de acvacultură şi amenajare piscicolă. 
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Analizând, în raport de ansamblul probator, susţinerile părţilor, instanţa de apel va reţine 
că soluţia la care s-a oprit Tribunalul Constanţa este legală şi temeinică, nefiind justificată 
reformarea cerută. 

Astfel, o primă menţiune se va referi la tendinţa criticilor formulate, de diluare până la 
confuziune a sensului termenilor care indică, definesc şi atrag regimul juridic stabilit de lege pentru 
componentele naturale ale unui corp de apă stătătoare, de suprafaţă, pe de o parte, dar şi pentru 
activităţile de gestionare/exploatare a fondului piscicol pe care acesta îl poate deţine, pe de altă 
parte. În concret, malurile, cuveta, dar şi volumul de apă cuantificabil – în mc şi, în referire la luciul 
de apă, în mp, al unui lac au în reglementarea dreptului naţional o evaluare aparte de cea a 
amenajării piscicole pe care o poate avea - ca sursă de gestionare a bazinului acvatic exploatat, iar 
acest lucru a fost corect stabilit în primă instanţă.  

Instanţa de fond a sesizat această disociere legală de termeni şi de raportare juridică (apa 
fiind reglementată ca resursă de interes strategic conform Legii nr. 107/1996, valorificarea piscicolă 
fiind reglementată la rândul ei de O.U.G. nr. 23/2008, care a abrogat Legea nr. 192/2001), fiind 
indubitabil faptul că problema dedusă judecăţii nu se referă la modul în care s-a constituit această 
acumulare de apă – în mod natural sau prin acordul membrilor comunităţii de a o crea artificial – ci 
la regimul juridic avut de aceasta la momentul emiterii celor două hotărâri de consiliu local, din 
2002 şi 2005, anulate în cadrul excepţiei de nelegalitate, precum şi la cel al încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/19.10.2005. 

Din acest punct de vedere, criticile referitoare la pretinsa definire greşită, în primă instanţă, a 
Lacului [...] (în cele două componente majore ale sale, [...] Mare de 552.623,02 mp şi [...] Mică, de 
371.170,54 mp) ca fiind un lac natural, iar nu unul creat artificial, se dovedesc a fi nefondate.  

Instanţa de apel confirmă aşadar argumentaţia prezentată de tribunal, în sensul că pentru 
recunoaşterea operării transferului legal al dreptului de proprietate asupra acestui bun în favoarea 
societăţii apelante, autoritatea locală trebuia să dovedească deţinerea lui legală, în patrimoniul său 
public, la data modificării statutului bunului. Însă, după cum s-a stabilit în etapa judecăţii 
contenciosului administrativ, UAT [...] nu deţinuse niciodată, anterior emiterii respectivului act, 
dreptul de proprietate publică asupra Lacului [...], nici o hotărâre de guvern neasigurând în prealabil 
transferul atributelor dreptului de proprietate de la stat către unitatea administrativ teritorială, după 
cum nici un drept propriu în favoarea comunei nu fusese consacrat în conformitate cu dispoziţiile 
art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998, cu trimitere la anexa III a legii. 

Acesta a fost de altfel şi motivul pentru care pârâta Comuna [...] a fost nevoită să emită mai 
întâi H.C.L. nr. 48/03.12.2002, constatată ca nelegală, de ,,trecere a lacului [...] Mare în suprafaţă de 
552.623,02 mp din domeniul public în domeniul privat al Comunei [...]’’, ceea ce confirmă de la 
sine împrejurarea că pentru acel moment entitatea vânzătoare recunoştea apartenenţa bunului la 
domeniul public, fără a putea însă proba în dosarul …/118/2014* sorgintea dreptului public propriu 
– în realitate, imobilul aparţinând domeniului public al Statului român. 

Era aşadar de esenţa acţiunii în contencios administrativ să se demonstreze că, la data 
adoptării primei hotărâri de consiliu local, acest lac se afla în domeniul public al Comunei [...], doar 
în acest caz fiind în atributul şi competenţa entităţii emitente de a decide schimbarea naturii 
dreptului real (din drept public în drept privat); acest demers a eşuat, însă, fiind negată, cu putere de 
lucru judecat în sfera contenciosului administrativ, legitimitatea autorităţii locale de a decide în 
acest mod asupra acestui bun imobil şi stabilindu-se că prin respectiva hotărâre de consiliu local, 
incomplet documentată şi fundamentată greşit în raport de lege, s-a produs o expropriere a statului, 
care deţinea legal imobilul.  

După cum s-a arătat prin decizia civilă nr. 254/CA din 11.04.2016 a Curţii de Apel 
Constanţa – secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul …/118/2014*, 
anterior emiterii H.C.L. nr. 48/2002 al Consiliului Local [...], Statul român avea deja inventariat 
acest imobil ca lac natural din categoria limanelor fluviatile (anume, încă din 1998), ceea ce 
demonstra că el intra în fapt, după cum s-a arătat, în sfera domeniului public al statului, iar nu al 
vreunei autorităţi locale.  

Din această perspectivă nu va putea fi reţinută ca pertinentă nici o critică a apelantei pârâte 
referitoare la caracterizarea acestui bun imobil ca lac artificial, întrucât instanţa de contencios 
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administrativ nu a apreciat ca utilă o atare definire pentru a verifica legalitatea hotărârii de consiliu 
local ce a permis transferarea bunului în domeniul privat al localităţii. Fiind o acţiune în 
revendicare, prezentul demers urma să releve faptul că posesorul pârât este şi deţinător legal, 
anume, că a obţinut dreptul de proprietate de la adevăratul titular. Cum judecata produsă în dosarul 
de contencios administrativ a stabilit că acest lac era extras din sfera de aplicare a art. 3 alin. 4 din 
Legea 213/1998, la data emiterii H.C.L. din 2002, adică a acelui act care a creat premisele emiterii 
H.C.L. nr. 40/22.09.2005 a Consiliului Local [...], de schimbare a ,,destinaţiei terenului în suprafaţă 
de 968.132 mp în bazin piscicol’’, este găsită corectă argumentaţia primei instanţe referitoare la 
transmiterea ilegală a dreptului real între cele două pârâte. 

Ilegalitatea abordării de către autoritatea locală a situaţiei acestui corp de apă şi a terenului 
aferent reiese în egală măsură din împrejurarea că prin H.C.L. nr. 40/2005 s-a decis schimbarea 
destinaţiei terenului în cauză în ,,bazin piscicol’’, cu toate că însăşi apelanta pârâtă releva faptul că 
amenajarea piscicolă era operantă încă din anii 50, fusese în gestiunea fostei [...] S.A. şi înstrăinată 
ca activ către S.C. [...] S.R.L.  

Toate aceste argumente au condus spre concluzia că, deşi la data adoptării hotărârii de 
consiliu local din 2002, bunul imobil era în evidenţa patrimoniului Statului (care îl avea consemnat 
în Cadastrul apelor), iar pentru exploatarea şi administrarea fondului piscicol era desemnată o 
entitate desemnată, după cum se va arăta în continuare, de către Stat, autoritatea publică locală a 
UAT [...] a adoptat acte administrative ilegale de apropriere a bunului, de schimbare a destinaţiei 
sale şi ulterior de înstrăinare.  

Revenind la regimul juridic al imobilului care a constituit obiect al înstrăinării în 19.10.2005 
la BNP [...], instanţa de apel constată că apelanta S.C. [...] S.R.L. afirmă că obiect al contractului de 
vânzare-cumpărare anulat parţial l-ar fi reprezentat doar terenul aferent corpului de apă (adică acela 
căruia i s-a ,,schimbat destinaţia în bazin piscicol’’), când în realitate conţinutul actului – redat de 
instanţa de fond în motivare – se referă la însuşi lacul [...]  - adică, atât în sens uzual, cât şi în cel dat 
de legea apelor nr. 107/1996, terenul aferent malurilor şi cuvetei, dar şi corpul de apă. În acest 
context, în mod corect instanţa de fond a relevat, pentru fiecare componentă în parte, nelegalitatea 
preluării lor în domeniul privat, printr-o motivare la care instanţa de apel subscrie, în sensul că 
malurile şi cuveta lacului erau prin lege în sfera domeniului public al statului, în timp ce apa, ca 
resursă, urma să aibă regimul juridic de la momentul constituirii acumulării de apă – chestiune care 
nu a fost criticată în apel într-o altă modalitate decât prin negarea incidenţei art. 3 al Legii 
107/1996. Regimul juridic al bunului imobil nu are, în consecinţă, aptitudinea probării lui prin 
declaraţii de martori, cum s-a solicitat pe parcursul procesului, inclusiv prin cererea de apel. 

Instanţa de apel mai reţine că operarea simultană cu noţiuni diferite (amenajare piscicolă, 
complex piscicol, lac artificial) şi afirmarea faptului că terenului agricol i s-a dat destinaţia de 
amenajare piscicolă (cu omiterea datei la care s-a produs însă acest fapt şi a temeiurilor care 
reglementau schimbarea destinaţiei) denotă intenţia societăţii apelante de a susţine - în absenţa unui 
apel al unităţii administrativ teritoriale pârâte - teza legalei preluări a întregului bun imobil, 
împreună cu dotările specifice exploatării piscicole care deserveşte acest lac. Însă, sintagma utilizată 
în apel, de ,,edificiu artificial, cu destinaţie de exploatare în domeniul acvaculturii’’ nu relevă 
adevărata situaţie juridică a acestei suprafeţe de teren acoperite de apă înainte de 01.01.1989, aşadar 
care nu şi-a pierdut destinaţia agricolă după recunoaşterea, în favoarea unităţii administrativ 
teritoriale, a dreptului de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991, ci dimpotrivă, Statul român 
a confirmat apartenenţa acestui lac la domeniul public naţional conform Legii 213/1998 şi Legii 
107/1996 (acte normative menţionate atât în Cadastrul apelor, cât şi în inventarul centralizat), şi 
pentru care existenţa unei exploatări piscicole aflate în prezent în administrare privată nu poate avea 
nici o relevanţă în planul dreptului real asupra bunului imobil însuşi. 

Prin urmare, dacă autoritatea publică locală decidea, în conformitate cu Legea nr. 213/1998, 
să modifice regimul juridic al unui teren agricol care îi aparţinea conform Legii nr. 18/1991 şi să îl 
transforme într-un bazin piscicol, situaţia juridică ar fi fost diferită şi s-ar fi încadrat în ipoteza de 
lucru abordată cu titlu de exemplu de către apelantă; în cauză, însă, schimbarea de regim a terenului 
agricol s-a realizat înainte de 01.01.1990, când acesta aparţinea Statului român (chestiune clarificată 
prin parcursul dosarului în contencios administrativ), nici o reglementare ulterioară nerealizând 
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transferul dreptului în domeniul public al UAT [...]. Acesta este motivul pentru care definirea 
acestui corp de apă ca un ,,lac artificial’’ nu are relevanţă în cauză, după cum apare ca insidioasă 
transferarea noţiunii corecte de ,,edificiu artificial’’ al complexului piscicol - în posesia căruia se 
află în prezent societatea - la întregul corp de apă în discuţie.   

Resursa de apă a fost întotdeauna privită şi reglementată disociat de terenul aferent acesteia, 
atât sub imperiul Legii nr. 5/1972 privind gospodărirea apelor şi al Legii apelor nr. 8/1974, cât şi al 
legislaţiei ulterioare anului 1989, iar Legea nr. 107/1996 – care a abrogat fosta lege a apelor – a 
păstrat această viziune. În condiţiile recunoaşterii după decembrie 1989 a dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor în favoarea diferitelor entităţi, persoane fizice sau juridice, Legea nr. 
107/1996 a stabilit că ,,apele fac parte din domeniul public’’ (art. 1 alin. 2), că asupra acestora se 
poate exercita un ,,drept de folosinţă’’ (art. 1 alin. 3) şi că ,,apele, malurile şi albiile acestora, 
indiferent de persoana fizică sau juridică ce le administrează, sunt supuse dispoziţiilor prezentei 
legi, precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte’’ (art. 1 alin. 
4). 

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, preluat şi în art. 3 alin. 2 din Legea nr. 
213/1998, terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi 
imprescriptibile, ele neputând fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt 
dezafectate din domeniul public. 

În raport de probele administrate, de temeiurile evocate şi de soluţia dispusă asupra 
hotărârilor de consiliu local invocate drept temei al înstrăinării dreptului de proprietate asupra 
Lacului [...] în favoarea unei entităţi private, în mod corect instanţa de fond a făcut referire la 
dispoziţiile art. 135 alin. 4 din Constituţie, cu trimitere la Anexa 1 a Legii nr. 213/1998.  

De altfel, înscrisurile depuse de intimata pârâtă Comuna [...] la termenul din 26.06.2017 
relevă faptul că acest luciu de apă a făcut obiectul unei concesionări în favoarea [...] S.A., Agenţia 
Domeniilor Statului având calitatea de concedent; că între entitatea locală şi S.C. [...] S.A. au 
existat mai multe procese, nefiind însă depusă o hotărâre judecătorească de constatare a nulităţii 
contractului de concesiune ori de constatare, în favoarea UAT [...], a dreptului de proprietate 
publică. De aici rezultă că la data concesionării în favoarea [...] S.A. erau incidente dispoziţiile art. 
2 alin. 2 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, obiectul de reglementare incluzând în sintagma ,,terenuri cu destinaţie 
agricolă’’ nu doar pe cele agricole productive (arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, etc.), 
ci şi ocupate de amenajări piscicole. La rândul său, Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura (ulterior abrogată) definea, la rândul său, noţiunea de ,,amenajare 
piscicolă’’, ca fiind unitate de bază a acvaculturii, reprezentată de heleşteu, iaz, vivieră flotabilă, 
staţie de reproducere artificială sau alte instalaţii destinate acvaculturii. 

Prin urmare, nu se putea susţine că Statul român şi-a apropriat ilegitim acest lac, prin 
hotărârea de guvern din 2006, de aprobare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul său 
public, actul normativ relevând doar situaţia juridică reală a bunului intrat în patrimoniul statului 
înainte de anul 1989, dobândit aşadar legal în raport de prevederile explicite ale Legii nr. 18/1991 şi 
Legii nr. 213/1998 şi deţinut/administrat de autorităţile competente; în mod corelativ, transferarea 
dreptului de proprietate către apelanta pârâtă de către o altă entitate, neproprietar al bunului, care îşi 
,,crease’’ singură titlul, prin acte administrative de interes local, a fost corect constatată nulă cât 
priveşte bunul imobil din domeniul public al statului. 

S-a mai arătat de către pârâtă în apel că dreptul de proprietate astfel dobândit, prin contractul 
de vânzare-cumpărare constatat nul (în partea privitoare la imobilul în litigiu), a fost intabulat şi că 
în aceste condiţii menţiunea din cartea funciară îi era pe deplin opozabilă Statului român. Instanţa 
de apel va reţine că această aserţiune îşi dovedeşte pe deplin aplicabilitatea atunci când comparaţia 
vizează titluri deopotrivă valabile, în măsura în care transferul dreptului real provine de la unul şi 
acelaşi autor şi atunci când înscrierea dreptului generează, prin opozabilitate erga omnes, un 
impediment de adnotare a unui alt titlu translativ. Nu este cazul în speţă, fiindcă aşa cum a arătat 
instanţa de contencios administrativ, însăşi transmiterea bunului imobil litigios în sfera domeniului 
privat al UAT [...] (urmată de intabulare) s-a realizat cu încălcarea legii, astfel încât transmiterea 
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atributelor dreptului real către un terţ şi înscrierea lor în cartea funciară nu pot opune adevăratului 
titular al dreptului un drept valabil. 

În acelaşi context vor fi găsite ca irelevante aspectele legate de emiterea de către ANAR, 
prin ABADL, a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, necesare bunei gestionări de către societatea 
apelantă a amenajării piscicole. Acest aspect nu pune în discuţie recunoaşterea dreptului de 
proprietate al societăţii asupra lacului [...], ci exclusiv emiterea documentaţiei legale pentru 
valorificarea, în condiţii corespunzătoare, atât a resursei de apă, cât şi a produsului piscicol aferent 
fermei privatizate.  

În raport de toate aceste considerente, constatând că soluţia dispusă este legală şi temeinică, 
faţă de dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, apelul formulat de societatea pârâtă urmează a fi 
respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 108/C/03.07/2017 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
3. Legea nr. 10/2001. Calitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România de 

continuatoare a Societăţii de Cruce Roşie din România. Posibilitatea restiturii în natură a 
imobilului notificat – Spitalul Municipal din Mangalia – sub incidenţa Legii nr. 10/2001, 
modificată prin Legea nr. 165/2013. Situaţia construcţiilor anexă la clădirea spitalului edificat 
de stat după preluarea bunului de la Societatea de Cruce Roşie. 

 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România nu intră în categoria instituţiilor publice ale 

statului sau companiilor/societăţilor naţionale exceptate de aplicarea Legii nr. 10/2001, conform art. 3 alin. 
(2) din acest act normativ, ci este persoană îndreptăţită să beneficieze de măsurile reparatorii ale legii, 
conform art. 3 alin. (1) lit. c). 

În raport de înscrisurile prezentate in cauză şi avându-se în vedere şi recunoaşterea pârâtului 
Municipiul Mangalia din întâmpinare prin care se confirmă faptul că imobilul teren şi construcţie fosta 
proprietate a Crucii Roşii a fost preluat de stat după 1947, fiind inventariat în patrimoniul oraşului 
Mangalia, în raport şi de disp. art. 24 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, s-a constatat că reclamanta a 
făcut dovada dreptului său de proprietate asupra imobilului notificat – teren în suprafaţă de 29027 mp şi 
construcţie P+2E, cu 63 de camere, situat în intravilanul municipiului Mangalia. 

În lipsa unui titlu de preluare a imobilului din patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România după anul 1947, deţinerea acestuia de către stat prin autorităţile sale locale după anul 1990, naşte 
prezumţia unei preluări abuzive, prezumţie ce nu a fost înlăturată de către pârâţi prin exhibarea unui titlu de 
proprietate valabil constituit. 

 
Legea nr. 10/2001 

Legea nr. 165/2013 
 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2006 reclamanta 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a chemat în judecată pârâta Primăria 
Municipiului Mangalia prin Primar pentru a se dispune anularea Dispoziţiei nr…./07.10.2003 si 
obligarea acesteia la restituirea în natură a suprafeţei de teren de 14.000 mp şi construcţie compusă 
din 63 de camere situate în Mangalia, …, precum şi acordarea de despăgubiri pentru suprafaţa de 
15.027 mp inclusă în detaliile de sistematizare a oraşului. 

Cauza a fost înregistrată sub nr. 3248/2003 pe rolul Tribunalului Constanța. 
În considerentele cererii de chemare în judecată s-a susţinut că reclamanta a fost înfiinţată la 

data de 04.07.1876 şi a funcţionat în temeiul mai multor reglementari juridice potrivit cu care 
aceasta are statut de persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi 
fără scop lucrativ. De-a lungul vremii reclamanta şi-a păstrat personalitatea juridică şi nu a fost 
niciodată desfiinţată. Mai susţine reclamanta că a deţinut în proprietate imobilul compus din 
contrucţii - fostul Sanatoriu Principesa Elena, actualmente Spitalul Municipal Mangalia – şi teren 
aferent ce a fost donat gratuit de către Principesa Elena Primăriei Mangalia cu menţiunea expresă de 
a fi donat Crucii Roşii, fapt realizat prin Deciziile Consiliului Comunal Mangalia nr.23/1923 şi 
8/1924. Pe acest teren Societatea a edificat o construcţie cu două etaje, pentru a deservi ca instituţie 
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de ocrotire şi asistenţă socială a copiilor lipsiţi de mijloace materiale. În perioada celui de-al doilea 
război mondial imobilul a fost folosit de trupele germane si ruseşti, pentru ca ulterior, în 1947 să fie 
preluat de către Primăria Mangalia şi trecut în proprietatea publică.  

În drept, au fost invocate prevederile Lg. nr.10/2001 şi ale Constituţiei României. 
În apărare, pârâta Primăria Municipiului Mangalia a formulat întâmpinare prin intermediul 

căreia a invocat excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a acesteia susţinând că în temeiul 
prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 au personalitate juridicănumai comunele, oraşele şi 
judeţele. 

La termenul de judecată din 05.02.2004, reclamanta şi-a modificat cererea de chemare în 
judecată sub aspectul cadrului procesual pasiv, arătând că înţelege să se judece, în calitate de pârâţi, 
cu Municipiul Mangalia şi Primarul Municipiului Mangalia. Societatea a renunţat la soluţionarea 
cauzei în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Mangalia. 

Pârâţii au invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată cu motivarea că 
reclamanta nu are calitate de persoană îndreptăţită la măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 
10/2001, excepţie respinsă de către instanţă prin încheierea din 06.05.2004. 

Prin sentinţa civilă nr. 650/20.05.2004 Tribunalul Constanța a respins ca nefondată acţiunea 
reclamantei, reţinând, în esenţă, că reclamanta este o societate naţională care, potrivit art. 3 alin. 2 
din Legea nr. 10/2001 este exclusă din categoria persoanelor îndreptăţite la măsurile reparatorii. 

Împotriva acestei soluţii a declarat apel reclamanta, iar Curtea de Apel Constanța. prin 
decizia nr. 672/C/08.06.2005, a respins apelul ca nefondat. S-a motivat că apelanta nu are calitatea 
de persoană îndreptăţită la restituire, analiza continuităţii activităţii acesteia nefiind relevantă în 
cauză. 

Reclamanta a formulat recurs, înregistrat sub nr. 1043/C/2005 tot pe rolul Curţii de Apel 
Constanta, care prin decizia nr. 381/C/12.09.2005 a declinat cauza spre competentă soluţionare 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Prin decizia nr. 2238/28.02.2006 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul, a casat 
atât decizia Curții de Apel, cât şi sentinţa instanţei de fond, şi a trimis cauza spre rejudecare, 
reţinând că reclamanta nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enunţate de prevederile art. 2 
alin.2 din Legea nr.10/2001, nefiind instituţie publică care să aibă în administrare bunuri ale statului 
şi nici societate comercială cu capital de stat. Societatea este o persoană juridică de drept public, 
autonomă, neguvernamentală şi fără scop lucrativ.  

Reclamanta nu este o ,,societate naţională” în sensul folosit de legiuitor în cadrul actului 
normativ de restituire, cuprinderea termenului de societate naţională în titulatura reclamantei 
reprezentând doar o expresie a unicităţii acesteia. A mai stabilit instanţa de recurs că la rejudecare 
se vor verifica de către instanţa de fond aspectele referitoare la continuitatea juridică a reclamantei 
sau necesitatea existenţei unei hotărâri judecătoreşti care să constate identitatea persoanei juridice. 

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. …/118/2006. 
Procedând la soluţionarea cauzei instanţa a administrat proba cu înscrisuri, proba cu 

interogatoriul pârâţilor şi proba cu expertiza tehnică de specialitate imobiliară şi topografică. 
La termenul din 05.11.2007 Spitalul Municipal Mangalia a formulat cerere de intervenţie 

accesorie în interesul pârâţilor, susţinându-se că această instituţie îşi desfăşoară activitatea în 
clădirea ce face obiectul prezentei cereri de restituire şi a efectuat numeroase investiţii asupra 
acesteia. 

Prin încheierea din 03.12.2007 Tribunalul Constanța a respins in principiu cererea de 
intervenţie, reţinând, faţă de motivele invocate de către intervenientă şi pârâţi în sensul efectuării 
unor investiţii/îmbunătăţiri la imobilul-construcţie, că Spitalul Municipal Mangalia nu justifică un 
interes actual, născut in formularea acesteia. 

La ultimul termen de judecată reclamanta a formulat precizări cu privire la suprafeţele de 
teren pentru care solicită restituirea in natură sau acordarea de măsuri reparatorii. Astfel, a arătat că 
a formulat cerere de chemare în judecată a SC [...] SRL, societatea comercială căreia pârâtul 
Municipiul Mangalia i-a înstrăinat, în cursul procesului, o suprafaţă de 2328,26 mp, solicitând 
constatarea nulităţii absolute a acestui act. În aceste împrejurări reclamanta a solicitat disjungerea 
capătului de cerere în ceea ce priveşte suprafaţa menţionată şi suspendarea cererii de acordare a 
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masurilor reparatorii pentru acest teren până la soluţionarea în mod irevocabil a cauzei având ca 
obiect constatarea nulităţii absolute a actului de înstrăinare. 

Prin sentinţa civilă nr. 555/12.05.2008 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondate cererile 
de disjungere. A admis acţiunea formulată de reclamanta Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Mangalia şi Municipiul Mangalia prin 
Primar. 

A constatat că reclamanta are calitate de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, potrivit 
dispoziţiilor Legea nr. 10/2001, pentru imobilul  compus din teren în suprafaţă totală de 29.027 m.p. 
şi construcţie compusă din parter şi 2 etaje situat în Mangalia, având următoarele vecinătăţi: nord -
… pe o lungime de 229 m.l., sud - … pe o lungime de 237,30 m.l., est - … pe o lungime de 124,50 
m.l., vest - … pe o lungime de 124,50 m.l. 
 A obligat pârâţii să restituie în natură reclamantei suprafaţa de 14.000 mp identificată 
potrivit planşei nr.4 a raportului de expertiza extrajudiciară întocmit de către expert [...] în baza 
raportului de expertiză judiciară întocmit de către expert [...], pe linia verde 1BC2 şi construcţia 
situată pe acesta, compusă din parter şi 2 etaje, astfel cum a fost identificată prin schiţele anexa nr.1 
şi 2 la raportul de expertiză întocmit de către expert judiciar [...], întreg imobilul având următoarele 
coordonate: pe linia 1B-90,66 m.l., pe linia BC-124,50 m.l., pe linia C2-121,86 m.l., pe linia 2-1  
137,21m.l.  
 Fac excepţie de la restituirea în natură a suprafeţei anterior menţionate următoarele suprafeţe 
de teren ocupate: 
… 

A obligat pârâţii să acorde reclamantei în compensare alte bunuri sau servicii ori să propună 
acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţia în care măsura compensării nu 
este posibilă sau nu este acceptată de reclamant, pentru următoarele imobile ce nu pot fi restituite in 
natura: 

- teren în suprafaţă de 15.027 mp imposibil de restituit, astfel cum a fost identificat potrivit 
planşei nr.4 a raportului de expertiza extrajudiciară întocmit de către expert [...] în baza raportului 
de expertiză judiciar întocmit de către expert [...] pe linia verde A12D; 

- terenurile menţionate anterior cu titlu de excepţie de la restituirea în natură a suprefeţei de 
14.000mp, în suprafaţă totala de 1443,77 mp; 

A obligat pârâţii în favoarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 
63.377 lei reprezentând onorariu expert şi avocat. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că reclamanta are calitatea de 
persoană îndreptăţită conform art. 3 din Legea 10/2001 să beneficieze de măsurile reparatorii 
reglementate de acest act normativ pentru imobilul - construcţie şi teren - ce a făcut obiectul 
notificării nr. 1310/16.07.2001, în calitate de continuatoare a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România. 

În referire la calitatea de proprietară a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România cu 
privire la imobilul notificat s-a reţinut că terenul în suprafaţă totală de 29027 mp a fost donat de 
către Principesa Elena a României Municipiului Mangalia cu condiţia ca acesta să fie cedat gratuit 
Crucii Roşii. Deşi deciziile nr. 23/1923 şi nr. 8/1924 emise de Primăria Mangalia în vederea 
atribuirii acestui teren către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România nu au fost depuse la 
dosar în materialitatea lor, referirile la aceste  acte de atribuire ale autorităţii publice locale sunt 
făcute în actul intitulat „Lucrare pentru stabilirea patrimoniului comunei Mangalia „ efectuată de 
către dl. [...] începând din ziua de 01.06.1947 în care se menţionează la poziţia 6 „Sanatoriul 
Principesa Elena, cedare gratuită în baza deciziilor Consiliului Comunal nr. 23/1923 şi nr. 38/1924, 
un teren în suprafaţă de 30408 mp situat în careul E, cartierul de nord, are construcţie sub 
denumirea de Sanatoriul Societăţii de Cruce Roşie”. 

De asemenea, în „Formularul de răspuns la chestionarul referitor la bunurile imobiliare din 
vechiul regat şi Basarabia se specifică faptul că terenul şi construcţia aparţinând Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie a României sunt situate în cartierul de nord al oraşului Mangalia. Terenul este în 
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suprafaţă de 29027 mp, fiind folosit de către Crucea Roşie, prin cedare, fără a fi făcute actele de 
transmitere de proprietate. 

Pe acest teren Crucea Roşie a edificat o construcţie cu 63 de camere şi dependinţe, astfel 
cum rezultă din contractul de antrepriză din 06.07.1937, procesul-verbal de recepţie provizorie a 
lucrărilor din 09.11.1938, procesul-verbal de recepţie definitivă a construcţiei din 15.09.1939, 
precum şi corespondenţa purtată cu diverse autorităţi în vederea definitivării lucrărilor de 
construire. 

A concluzionat prima instanţă că întregul material probator administrat în cauză face dovada 
dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului notificat - teren şi clădire, bun preluat 
nelegal de către stat, conform art. 20 alin.(1) lit.i) din Legea nr.10/2001. 

Deşi imobilul a fost inventariat în patrimoniul Municipiului Mangalia conform H.G. nr. 
904/2002, emisă în temeiul Legii nr. 213/1998, a reţinut Tribunalul Constanţa că aceste dispoziţii 
constituie temei pentru deţinerea imobilului şi nicidecum de dobândire a acestuia, modurile de 
dobândire a bunurilor fiind în mod expres prevăzute de lege. 

Deţinerea bunului de către unitatea deţinătoare, în absenţa unui titlu de preluare, constituie o 
prezumţie de preluare abuzivă în sensul art. 1 lit.e) din Normele metodologice de aplicare a Legii 
10/2001 aprobate prin HG nr. 250/2007. 

Prin urmare, bunul s-a aflat după momentul deposedării proprietarului în patrimoniul 
Municipiului Mangalia, care a şi dispus în parte de teren, înstrăinând anumite suprafeţe unor terţi, 
situaţie în care prima instanţă a apreciat că prezumţia instituită prin dispoziţiile legale mai sus 
invocate operează în cauza de faţă. 

Cu privire la măsurile reparatorii la care este îndreptăţită reclamanta, Tribunalul Constanţa a 
reţinut următoarele: 

În schiţa anexă a raportului de expertiză întocmit în cauză de către expert [...] a fost 
identificat întreg imobilul ce face obiectul cererii de restituire în natură şi de acordare a măsurilor 
reparatorii prevăzute de Lg. nr.10/2001, fără însă ca aceste suprafeţe fie libere, fie ocupate, sa fie 
individualizate cu cote de măsurare fiecare. 

În acest scop, la solicitarea instanţei, reclamanta a depus, în cadrul probei cu înscrisuri, un 
raport de expertiză tehnică de specialitate topografică efectuat în funcţie de determinările expertului 
judiciar numit în cauză. La indiviualizarea exactă a fiecărei suprafeţe de teren instanţa va avea în 
vedere ambele  lucrări. 

Parte din suprafaţa de teren, mai precis 15.027 mp, sunt afectaţi de construcţia mai multor 
blocuri, precum şi de detalii de sistematizare ce deservesc aceste locuinţe. Această suprafaţă de 
teren a fost identificată de către expert [...] cu culoarea galbenă în schiţa anexă, planşa II, a 
raportului de expertiza şi determinată pe cote, în raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de 
expert [...], pe linia verde A12D. Pentru această suprafaţă de teren instanţa va dispune acordarea de 
despăgubiri fiind imposibil de restituit în natură. 

Cealaltă parte din teren, mai precis 14.000 mp, a fost identificată de către expert [...] cu 
culoarea verde în schiţa anexa, planşa II, a raportului de expertiza şi determinată pe cote, în raportul 
de expertiza extrajudiciară întocmit de expert [...], pe linia verde 1BC2. 

Pe acest teren se află edificată construcţia menţionată în precedent, ce a aparţinut 
reclamantei, construcţie ce a fost identificată potrivit raportului de expertiză întocmit de către expert 
judiciar [...].  

În prezent  în clădire funcţionează secţiile de maternitate, pediatrie si obstetrică ginecologie 
ale Spitalului Mangalia. 

În interiorul acestui teren însă au fost identificate mai multe suprafeţe aparţinând unor terţi 
sau aflate în administrarea altor persoane deservind unor interese de odin public, după cum 
urmează: 

- Vila nr.17 avand o suprafaţă aferentă de 97,55 mp dobândită de către numitul [...] potrivit 
contractului de vânzare-cumpărare nr. …/03.11.2000, încheiat în temeiul prevederilor Lg. nr. 
112/1995; 
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- suprafaţă de 200 mp concesionată potrivit Hotărârii nr. 29/06.11.1992 a Consiliului Local 
Magalia, destinată construirii Laboratorului de Exploatări Speologice şi Acvatice conform 
autorizaţiei de construire nr.44/19.11.199; 

- suprafaţa de 673,92 mp aferentă Staţiei de Pompare a apei, identificată potrivit raportului 
de expertiză întocmit de către [...]; 

- suprafaţa de 472,30 mp aferentă Staţiei de metereologie folosită pentru amplasarea acesteia 
şi desfăşurarea instrumentelor meteo, identificată potrivit raportului de expertiză întocmit de către 
[...]; 

Aceste suprafeţe de teren au fost exceptate de la restituirea în natură,  urmând ca reclamanta 
să primească măsuri reparatorii în condiţiile Lg. nr. 10/2001. 

I. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii Municipiul Mangalia şi Primarul 
Municipiului Mangalia care au criticat-o pentru nelegalitate sub următoarele aspecte: 

1). Instanţa de fond a dezlegat în mod greşit problema de drept ce viza calitatea reclamantei 
de continuatoare a fostei Societăţi Naţionale de Cruce Roşie din România, respectiv continuitatea 
activităţii acestei persoane juridice şi necesitatea existenţei hotărârii judecătoreşti care să constate 
identitatea persoanei juridice, astfel cum s-a dispus a se analiza prin hotărârea de casare. 

Susţin apelanţii că în mod injust prima instanţă a apreciat că nu este necesară existenţa unei 
hotărâri judecătoreşti care să constate continuitatea activităţii unei persoane juridice, în speţă a 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România după 1945, în condiţiile în care înscrisurile depuse 
la dosar dovedesc cu prisosinţă că reclamanta este continuatoarea acestei persoane juridice. Această 
soluţie este contrară opiniilor exprimate în doctrină, potrivit cărora „diferenţa semnificativă în 
planul vocaţiei la restituire a persoanelor este aceea că în cazul persoanelor juridice, cu excepţia 
partidelor politice, continuitatea nu se poate constata decât pe temeiul unei hotărâri judecătoreşti 
care să facă o menţiune în acest sens” (Flavius A. Baias, Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, 
Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv – Legea nr. 10/2001 comentată şi adnotată, vol.I, 
ediţia a II-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002, pag. 142). 

Există înscrisuri la dosarul cauzei care contrazic soluţia primei instanţe, respectiv, istoricul 
de rol fiscal care atestă existenţa rolului deschis pe numele : „Sanatoriului TBC Crucea Roşie” 
(1957-1959); „Sanatoriul TBC” (1970); „Spitalului Orăşenesc TBC” (1977-1980). 

Prin urmare, istoricul de rol vorbeşte despre o instituţie denumită „Sanatoriu” sau „Spitalul”, 
iar prima instanţă a concluzionat că există identitate între acestea şi Societatea Naţională de Cruce 
Roşie, concluzie ce nu se bazează pe niciun înscris probator. 

2). În mod greşit Tribunalul Constanţa a reţinut că imobilul notificat a constituit proprietatea 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, fiind preluat nelegal de către stat în perioada de 
referinţă a Legii nr. 10/2001 (06.03.1945 – 22.12.1989). 

În toată documentaţia menţionată de reclamantă pentru dovedirea dreptului de proprietate 
asupra imobilului – teren şi clădire, notificat conform Legii 10/2001 nu se menţionează locaţia 
imobilului. Nici în contractul de antrepriză încheiat în anul 1937, nici în corespondenţa cu Primăria 
Mangalia sau cu alte instituţii ale vremii, nu este indicată locaţia exactă a imobilului în legătură cu 
care s-au formulat respectivele solicitări. În această documentaţie există menţiuni despre o colonie 
de vară situată în Mangalia, menţiune care nu este în măsură să contureze un drept de proprietate 
asupra unui bun individual determinat. 

Se arată că o altă susţinere contradictorie a intimatei reclamante este şi aceea că în urma 
lucrării efectuate de d-nul [...] din dispoziţia Primarului Comunei Mangalia prin care se constata 
operaţiunea de stabilire a patrimoniului Comunei Mangalia începând cu data de 01.06.1947, 
imobilele Crucii Roşii Române sunt trecute fără niciun titlu, în patrimoniul Comunei Mangalia. Din 
documentul transmis de Ministerul de Interne – Direcţia Generală a Arhivelor Statului – Filiala 
Constanţa, la data de 22.07.1991, reiese că: ”în 1948 imobilul format din 63 de camere aparţinea 
încă Crucii Roşii”. Aceste documente sunt contradictorii, situaţie în care prima instanţă nu îşi putea 
fundamenta soluţia pe acest probatoriu. 

Nu s-a făcut nici dovada preluării abuzive de către stat a acestui imobil, bunul nefiind 
menţionat în anexa la Decretul de expropriere nr. 31/1985, iar lipsa dovezii existenţei rolului fiscal 
pe numele autoarei petentei în legătură cu bunurile solicitate a fi restituite nu face altceva decât să 
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conducă la concluzia că, în legătură cu proprietatea respectivă nu se face dovada deţinerii legale la 
data unei eventuale preluări abuzive de organele puterii din acea vreme, ceea ce de asemenea 
conduce la aprecierea netemeiniciei pretenţiei dedusă judecăţii. 

3). Referitor la partea din imobil înstrăinată, arată apelanţii pârâţi că Statul Român prin 
Spitalul Municipal Mangalia a înstrăinat imobilul Vila nr. 17 împreună cu terenul aferent de 95,45 
mp (din acte), respectiv 97,55 m.(din măsurători) către cumpărătorul de bună-credinţă [...]. Raportat 
la această situaţie, în mod greşit prima instanţă a obligat Municipiul Mangalia să propună în 
beneficiul reclamantei măsuri reparatorii prin echivalent, deşi Municipiul Mangalia nu a fost parte 
în contractul de vânzare-cumpărare nr. 85/03.11.2000. 

Aceeaşi situaţie se reţine şi în cazul terenurilor necesare funcţionării normale a Staţiei de 
Pompare şi a Staţiei meteorologice, obligaţia de a emite dispoziţii cu privire la acordarea de măsuri 
reparatorii în echivalent neincumbându-le apelanţilor pârâţi. 

4). Instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire la anularea dispoziţiei nr. 
356/07.10.2003 emisă de Primarul Municipiului Mangalia în cadrul procedurii de soluţionare a 
notificării formulate de reclamantă, deşi aceasta reprezintă cererea principală cu care fusese 
învestită. Deşi dispozitivul instanţei nu cuprinde menţiuni cu privire la anularea acestei dispoziţii, 
prima instanţă în mod greşit a statuat că reclamanta este îndreptăţită să obţină măsuri reparatorii 
conform Legii 10/2001, pentru imobilul notificat, contrar dispoziţiei nr. 356/2003 emisă de 
Primarul Municipiului Mangalia. 

II. La data de 20.10.2008 S.C. [...] S.R.L. a formulat o cerere de intervenţie  în interesul 
alăturat apelanţilor pârâţi Municipiul Mangalia prin Primar şi Primarul Municipiului Mangalia. 

În susţinerea acestei cereri intervenienta  în interes alăturat apelanţilor pârâţi a susţinut că în 
urma licitaţiei publice organizată la data de 10.12.2004 de autorităţile publice locale de la nivelul 
municipiului Mangalia, această societate comercială a adjudecat imobilul situat în intravilanul 
municipiului Mangalia, … – zona …, jud. Constanţa, compus din teren în suprafaţă totală de 
2301,32 mp.  Urmare a acestei proceduri, între Municipiul Mangalia, în calitate de vânzător, şi S.C. 
[...] S.R.L., în calitate de cumpărătoare, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 
30/05.01.2005 autentificat de B.N.P. [...]. Pe acest teren, în baza autorizaţiilor de construire nr. 
426/11.10.2006 şi  nr. 427/11.10.2006 s-au edificat două construcţii tip P+1E+M. 

În raport de această situaţie, susţine intervenienta că în mod greşit prin sentinţa civilă nr. 
555/12.05.2008, Tribunalul Constanţa a constatat pe cale incidentală, nerespectarea prevederilor art. 
21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 
…/05.01.2005 şi a dispus obligarea pârâtelor la restituirea în natură către reclamantă a terenului 
proprietatea societăţii comerciale interveniente. Întrucât pârâţii nu mai sunt deţinătorii terenului se 
impune admiterea apelului şi a cererii de intervenţie, cu consecinţa respingerii acţiunii de restituire 
a terenului proprietatea S.C. [...] S.R.L. 

Pe fondul apelului pârâţilor, se arată că acesta este fondat şi urmează să fie admis pentru 
următoarele considerente: 

1. În mod greşit instanţa de fond a concluzionat că terenul în suprafaţă de 2301,32 mp ar fi 
inclus în suprafaţa de 14000 mp a cărei restituire în natură a fost solicitată de reclamantă, 
probatoriul administrat în cauză dovedind contrariul. 

2. În mod eronat instanţa de fond a constatat „pe cale incidentală” nerespectarea disp.art. 21 
alin.(5) din Legea nr. 10/2001 la încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
…/05.01.2005 şi a dispus „restituirea acestei suprafeţe de teren în natură, având în vedere că la data 
sesizării instanţei avea regimul juridic al unei suprafeţe libere”. 

Se arată că, pe de o parte, instanţa de fond s-a pronunţat asupra unui lucru care nu s-a cerut, 
iar pe de altă parte, instanţa nu a avut în vedere faptul că bunul nu se mai află în patrimoniul 
pârâţilor, care au fost obligaţi la restituirea în natură către reclamant, ci se afla în proprietatea şi 
posesia intervenientei, în temeiul unui act translativ de proprietate care, până la acest moment, nu a 
fost anulat printr-o hotărâre judecătorească, el continuând să producă efecte juridice. Mai mult, 
instanţa de fond a dispus restituirea către reclamantă a întregii suprafeţe de teren ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare nr. …/2005, fără a avea în vedere faptul că această suprafaţă nu 



 

 25 

este individualizată în expertiza topo [...], iar pârâţii au precizat că suprafaţa de 560 mp inclusă în 
terenul înstrăinat S.C. [...] nu se regăseşte în suprafaţa de teren solicitată de reclamantă”. 

Se mai arată că disp.art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 pretins încălcate de către 
intervenientă nu erau în vigoare la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare nr. …/2005, 
iar cumpărătoarea a fost de bună-credinţă la perfectarea vânzării, aspecte ce nu au fost avute în 
vedere de Tribunalul Constanţa la soluţionarea cererii de restituire în natură a terenului aflat în 
proprietatea societăţii comerciale. 

III. La data de 17.11.2008 reclamanta Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 
a formulat o cerere de aderare la apelul pârâţilor Municipiul Mangalia şi Primarul Municipiului 
Mangalia, solicitând instanţei de apel să schimbe în parte sentinţa civilă nr. 555/12.05.2008 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în sensul completării dispoziţiilor acesteia cu menţiunea 
expresă a anulării dispoziţiei nr. 356/07.10.2003 emisă de Primarul Municipiului Mangalia. 

În susţinerea cererii de aderare la apel se arată că prima instanţă a apreciat în mod just 
îndreptăţirea Crucii Roşii la restituirea imobilului notificat şi nelegalitatea dispoziţiei nr. 
356/7.10.2003 emisă de Primarul Municipuiului Mangalia, însă în dispozitivul acestei sentinţe nu se 
regăseşte nicio menţiune cu privire la anularea acestei dispoziţii. 

Întrucât legalitatea dispoziţiei nr. 356/5.10.2003 a făcut obiectul cercetării instanţei de fond, 
iar considerentele hotărârii conţin elemente privitoare la caracterul nelegal al dispoziţiei, se 
impunea şi anularea acestui act emis de Primarul Municipiului Mangalia în procedura Legii 
10/2001. 

La data de 15.06.2009, instanţa de apel a admis cererea de suspendare a judecării prezentului 
dosar, în temeiul art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea dosarului civil nr. 
3112/118/2008 al Tribunalului Constanţa ce a avut ca şi obiect anularea contractului de vânzare-
cumpărare nr. …/2005 încheiat între apelantul Municipiul Mangalia şi intervenienta S.C.[...] S.R.L. 
cu privire la o suprafaţă de teren de 2301,32 mp. Considerentele pentru care s-au apreciat ca fiind 
incidente în speţă dispozițiile art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă au fost expuse în încheierea din 
15.06.2009. 

După soluţionarea irevocabilă a dosarului civil nr. …/118/2008* al Tribunalului Constanţa 
prin decizia civilă nr. 884/18.03.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reclamanta 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a solicitat repunerea cauzei pe rol şi continuarea 
judecăţii apelurilor, conform cererii depusă la data de 28.04.2014. 

Conform art. 296 Cod procedură civilă Curtea a dispus completarea materialului probator cu 
înscrisuri şi expertiză imobiliară pentru identificarea gradului de ocupare a terenului notificat de 
reclamantă. 

I. Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile apelanţilor 
pârâţi Curtea constată următoarele: 

1) Criticile pârâţilor referitoare la lipsa calităţii reclamantei de continuatoare a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România şi implicit a calităţii de persoană îndreptăţită să 
beneficieze de măsurile reparatorii prevăzute de Legea 10/2001 pentru imobilele preluate abuziv 
de Statul Român în perioada 06.03.1945 – 22.12.2989 se reţin a fi nefondate pentru următoarele 
considerente: 

Potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 10/2001 „sunt îndreptăţite în 
înţelesul prezentei legi, la restituirea prin măsuri reparatorii sau prin echivalent, persoanele 
juridice proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizaţii cooperatiste sau de 
orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptăţirea la măsurile reparatorii 
prevăzute de prezentul capitol este condiţionată de continuarea activităţii ca persoană juridică 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea că activitatea lor să fi fost 
interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, dacă prin hotărâre 
judecătorească se constată că sunt aceeaşi persoană juridică cu cea desfiinţată sau interzisă”. 

Referitor la continuitatea activităţii reclamantei până la data intrării în vigoare a Legii nr. 
10/2001 se reţin următoarele: 

Statutul societăţii a fost aprobat la data de 16 septembrie 1876 şi publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 206/29.09.1876. 
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În anul 1915 a fost emisă Legea pentru recunoaşterea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
a României ca persoană morală, publicată în Monitorul Oficial   nr. 277/15 martie 1915. Ulterior, în 
anul 1926 a fost emisă Legea pentru recunoaşterea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a României 
ca persoană juridică de drept public, publicată în Monitorul Oficial nr. 65/1926. Prin Decretul nr. 
203/21.06.1976 se conferă reclamantei Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I, pentru 
merite deosebite în activitate, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţare. De asemenea, în 
anul 1995 se aprobă Legea nr. 139/1995 a Societăţii de Cruce Roşie din România, iar în anul 2001 
se emite decret cu ocazia aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cruce Roşie. 

Din cuprinsul tuturor acestor acte rezultă că Societatea şi-a păstrat continuitatea de-a 
lungul vremii şi că nu a fost desfiinţată sau interzisă, actul din 1976, precum şi decretul din 2001, 
atestând cu putere de lege activitatea neîntreruptă a acestei organizaţii. 

Se reţine că reclamanta nu este exceptată de la beneficiul Legii nr. 10/2001, ea nefăcând 
parte din categoria instituţiilor publice ale statului exceptate prin art. 3 alin. (2) din Legea nr. 
10/2001. 

Declararea Societăţii Naţionale a Crucii Roşii ca fiind o persoană juridică de drept public, 
începând cu anul 1926, precum şi recunoaşterea acestui caracter prin art. 1 din Legea nr. 139/1995 a 
fost făcută în considerarea importanţei deosebite pe care Crucea Roşie Română a avut-o de-a lungul 
timpului, fiind singura organizaţie care are ca atribut asistenţa umanitară în caz de conflict armat. 

Această calitate a Societăţii Naţionale a Crucii Roşii din România, persoană juridică de 
drept public, independentă, nesubordonată Statului Român, rezultă indubitabil din dispoziţiile art. 2 
din Legea nr. 139/1995, în care se statuează că unul dintre principiile fundamentale în baza căruia 
îşi desfăşoară activitatea este independenţa. În baza acestui principiu Crucea Roşie nu este 
subordonată statului, organele sale de conducere sunt alese dintre membrii organizaţiei, fără nicio 
imixtiune din partea statului, salariile sunt stabilite şi plătite conform grilei proprii de salarizare din 
fonduri proprii, iar nu de la bugetul de stat. 

Conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 139/1995, „Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România (…) beneficiază de aceleaşi măsuri de protecţie pe care legea le stabileşte în favoarea 
instituţiilor publice”. Utilizând argumentul de interpretare „per a contrario”, rezultă că reclamanta, 
deşi beneficiază de aceleaşi măsuri de protecţie pe care legea le stabileşte în favoarea instituţiilor 
publice, nu este o instituţie publică în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001. Dacă ar fi fost o 
instituţie publică, nu ar mai fi fost necesar ca legiuitorul să precizeze că beneficiază de aceleaşi 
măsuri de protecţie de care beneficiază şi instituţiile publice. Ori, din acordarea unui regim de 
favoare reclamantei în baza legii, astfel încât aceasta să beneficieze atunci când este necesar pentru 
atingerea scopurilor sale de toate măsurile de protecţie de care beneficiază instituţiile publice, nu se 
poate trage concluzia că ea ar putea fi asimilată ca situaţie juridică instituţiilor publice, astfel încât 
să fie exclusă de la aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, care urmăresc scopuri şi obiective 
precise atunci când nu permit subiectelor de drept menţionate de art. 3 alin. (2) să beneficieze de 
măsurile reparatorii consacrate de acest act normativ. Asimilarea unor aspecte ale regimului juridic 
al instituţiilor publice are caracter de excepţie, neputând fi extinsă pe cale de analogie, astfel încât 
să se ajungă la o asimilare totală de regim juridic. 

De altfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia pronunţată în primul ciclu 
procesual în dosarul nr. 28063/1/2005 a reţinut că Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 
nu se încadrează în categoria persoanelor prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, fiind 
persoană îndreptăţită la restituire conform acestui act normativ. 

În considerentele deciziei civile nr. 2238/28.02.2006 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
după ce analizează prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 arată că reclamanta Crucea 
Roşie nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute de art. 3 alin. (2) din lege, nefiind 
instituţie publică, ce ar avea în administrare bunuri ale statului şi nici societate comercială cu capital 
de stat. 

Reclamanta nu intră nici în categoria „regiilor autonome, companiile/societăţile naţionale, 
societăţi comerciale cu capital de stat, precum şi cele privatizate potrivit legii” – exceptate de la art. 
3 alin. (2) de le beneficiul Legii nr. 10/2001. 
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Prin includerea societăţilor/companiilor naţionale în categoria persoanelor care nu sunt 
îndreptăţite la restituire în temeiul Legii nr. 10/2001, legiuitorul a avut în vedere 
companiile/societăţile naţionale create în urma reorganizării regiilor autonome în companii 
naţionale şi societăţi naţionale, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997. 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 30/1997, „Societăţile comerciale pe 
acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome având ca obiect activităţi de interes public 
naţional pot fi denumite companii naţionale sau societăţi naţionale, după caz, şi vor fi supuse 
procesului de privatizare în condiţiile  legii”. 

Faptul că legiuitorul în cuprinsul  art. 3 alin. (2) din  Legea nr. 10/2001 s-a referit doar la 
societăţile naţionale apărute în urma reorganizării regiilor autonome în temeiul O.U.G. nr. 30/1997, 
rezultă cu claritate şi din interpretarea gramaticală a acestui articol care echivalează noţiunile de 
companie naţională şi societate naţională folosind sintagma „companiile/societăţile naţionale”. 

Pentru considerentele expuse, Curtea reţine că reclamanta Societatea Naţională de 
Cruce Roşie din România nu intră în categoria instituţiilor publice ale statului sau 
companiilor/societăţilor naţionale exceptate de aplicarea Legii nr. 10/2001, conform art. 3 alin. 
(2) din acest act normativ, ci este persoană îndreptăţită să beneficieze de măsurile reparatorii ale 
legii, conform art. 3 alin. (1) lit. c). 

Mai mult, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o decizie anterioară a statuat în mod 
irevocabil cu privire la calitatea actualei Societăţi Naţionale de Cruce Roşie din România de 
continuatoare a persoanei juridice – Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, recunoscută 
ca persoană morală prin Legea din 1915, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/15.03.1915 şi 
recunoscută ulterior în anul 1926 ca persoană juridică de drept public prin Legea pentru 
recunoaşterea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România publicată în Monitorul Oficial nr. 
65/1926 (Decizia ÎCCJ pronunţată în dosarul nr.5253/118/2006 al Curţii de Apel Constanţa). 

Deşi această hotărâre judecătorească nu poate fi impusă cu autoritate de lucru judecat în 
prezentul dosar, fiind pronunţată în contradictoriu cu un alt pârât (Consiliul Local Eforie), Curtea 
reţine că efectul pozitiv al lucrului judecat ce rezultă din această decizie irevocabilă nu poate fi 
neglijat, neputându-se face abstracţie de dezlegarea problemei de drept ce vizează calitatea 
reclamantei Societatea Naţională de Cruce Roşie din România de continuatoare a persoanei juridice 
înfiinţată în baza statutului aprobat la 16.09.1876 şi publicat în Monitorul oficial al României nr. 
206/29.09.1876 şi ulterior recunoscută ca persoană juridică de drept public prin Legea nr. 1926 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 65/1926. 

Prezumţia izvorâtă din autoritatea de lucru judecat, privită din punctul de vedere al efectelor 
hotărârii pronunţate asupra acelui raport juridic reprezintă elementul pozitiv în sensul că acea 
hotărâre judecătorească a stabilit adevărul, ceea ce înseamnă că nu numai starea de fapt a fost bine 
stabilită, dar că au fost aplicate şi textele legale corespunzătoare. 

Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat se manifestă ca prezumţie, mijloc de probă de 
natură să demonstreze ceva în legătură cu raportul juridic dintre părţi, reuşind să demonstreze 
modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raportul juridic dintre 
părţi, fără posibilitatea de a statua altfel. 

Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu 
prezintă  triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără 
posibilitatea de a fi contrazis. Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei 
vine să asigure din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între 
considerentele hotărârilor judecătoreşti; prezumţia nu opreşte însă judecarea celui de-al doilea 
proces, ci uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi 
juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate. 

2. În referire la criticile apelanţilor pârâţi referitoare la calitatea reclamantei de 
proprietară asupra bunurilor notificate, Curtea le reţine ca fiind nefondate pentru următoarele 
considerente: 

Pornind de la raţiunea adoptării Legii nr. 10/2001 privind situaţia juridică a unor imobile 
preluate abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.2989 exprimată în caracterul profund reparatoriu, 
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este de precizat că prin acest act normativ legiuitorul a urmărit să înlăture prejudiciile suferite de 
proprietari prin abuzurile săvârşite de statul totalitar. 

Conform art. 3 şi 4 din Legea 10/2001 sunt îndreptăţite la măsuri reparatorii constând în 
restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent persoanele fizice proprietari ai imobilelor la data 
preluării în mod abuziv a acestora şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice 
îndreptăţite. 

Sarcina probei proprietăţii şi a deţinerii legale a acesteia la momentul deposedării abuzive şi 
a calităţii de persoană îndreptăţită la restituire, revine persoanei care pretinde dreptul în 
conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1) şi art. 23 din lege. 

Prin noţiunea de acte doveditoare în sensul art. 23 din Legea nr. 10/2001 şi art. 23 din HG 
nr. 250/2007 se înţelege orice acte juridice translative de proprietate (acte de vânzare-cumpărare, 
extras de carte funciară), acte care atestă calitatea de persoană îndreptăţită – titular al bunului 
preluat sau moştenitorul acestuia, acte juridice sau susţineri care permit încadrarea preluării ca fiind 
abuzivă. 

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

În cazul în care pentru imobilul respectiv nu se poate face dovada formală a preluării de 
către stat, iar imobilul respectiv se regăseşte în patrimoniul statului după data invocată ca fiind data 
preluării bunului, soluţionarea notificării se va face în funcţie şi de acest element – faptul că 
imobilul se regăseşte în patrimoniul statului constituie o prezumţie relativă de preluare abuzivă (art. 
1 lit.e din HG nr. 250/2007 de aprobare a Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 
10/2001). 

În ceea ce priveşte circumscrierea actelor invocate de persoana îndreptăţită în noţiunea de 
„acte doveditoare” în sensul art. 23 din Legea nr. 10/2001, reţinem că tocmai datorită modului 
abuziv în care statul comunist a trecut în proprietatea sa prin diferite „modalităţi” în perioada 
06.03.1945 – 22.12.1989 anumite imobile, legiuitorul, prin Legea nr. 10/2001 şi Normele 
metodologice de aplicare a instituit un regim derogatoriu de la dreptul comun pentru probarea 
dreptului de proprietate asupra imobilelor ce fac obiectul acestei legi, lărgind sfera „actelor 
doveditoare” ce pot constitui temei pentru recunoaşterea dreptului de proprietate, uşurând astfel 
sarcina probei persoanelor deposedate în mod abuziv în perioada de referinţă. 

Această lărgire a cadrului probator se întemeiază pe considerente de echitate, deoarece ar fi 
profund inechitabil ca în urma unei deposedări brutale, de foarte multe ori făcută în fapt, fără nici 
un temei legal, fostul proprietar să fie obligat să exhibe titlul de proprietate, iar statul sau unitatea 
administrativ-teritorială să se bucure de prezumţia de proprietate rezultată din faptul posesiei sau 
chiar să îşi întemeieze dreptul de proprietate pe existenţa unui „titlu” de preluare. 

În speţă se constată că prin adeverinţa nr. …/22.07.1991 emisă de Ministerul de Interne - 
Direcţia Generală a Arhivelor Statului în baza fondului arhivistic deţinut de această instituţie se 
consemnează faptul că Societatea Naţională de Cruce Roşie a avut în proprietate un teren în 
suprafaţă de 29027 mp în partea de nord a oraşului Mangalia, terenul fiind donat de Principesa 
Elena Primăriei Mangalia pentru opere de binefacere, iar aceasta din urmă l-a cedat Crucii Roşii cu 
deciziile Consiliului Comunal nr. 23/1923 şi nr. 8/1924 în vederea edificării unui sanatoriu. În anul 
1937 pe acest teren Crucea Roşie a edificat o construcţie parter + 2 etaje  cu destinaţia de instituţie 
de ocrotire şi de asistenţă socială a copiilor lipsiţi de mijloace. Se mai arată în acest înscris că în 
anul 1948 imobilul format din 63 de camere aparţinea încă Crucii Roşii). 

Aceste relaţii se coroborează cu adresa nr. …/04.06.1991 emisă de Primăria Oraşului 
Mangalia în care se atestă că referitor la „Sanatoriul maritim din Mangalia” în arhivele acestei 
instituţii nu există un titlu de proprietate, dar în lista pentru stabilirea patrimoniului Comunei 
Mangalia inventariat în anul 1947, la poziţia nr. 6 figurează următoarea menţiune: „Sanatoriul 
Principesa Elena, cedare gratuită, în baza deciziilor Consiliului Comunal nr. 23/1923 şi nr. 8/1924, 
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un teren în suprafaţă de 30408 mp situat în careul E – cartierul de Nord – are construcţie sub 
denumirea de Sanatoriul Societăţii de Cruce Roşie”. 

Dovada realizării pe terenul cedat de Principesa Elena Primăriei Municipiului Mangalia, şi 
ulterior de această unitate administrativ-teritorială către Societatea de Cruce Roşie, a unui 
stabiliment social (sanatoriu) rezultă din contractul de antrepriză încheiat între Societatea Naţională 
de Cruce Roşie a României în calitate de beneficiar şi antreprenorul [...] la 06.07.1937, din 
„procesul-verbal de recepţie provizorie a clădirii Coloniei de Vară de la Mangalia încheiat la 
09.11.1938 şi din procesul-verbal de recepţie definitivă a construcţiei Coloniei de Vară de la 
Mangalia încheiat la 15.09.1939. 

De asemenea, din corespondenţa purtată între Societatea Crucea Roşie şi Primăria Oraşului 
Mangalia în perioada 1938 - 1939, în vederea racordării acestei construcţii la reţeaua electrică a 
localităţii, rezultă că autorităţile locale prin Primarul Oraşului Mangalia au recunoscut dreptul de 
proprietate exclusivă al Societăţii de Cruce Roşie din România asupra imobilului notificat, în adresa 
nr. …/22.05.1939 a Primăriei Oraşului Mangalia comunicată Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a 
României, cu sediul în Bucureşti, …, ca rezultat al cererii înregistrată sub nr…./1939 „Racordul cu 
cablul subteran la imobilul D-vs. din cartierul de nord din acest oraş, urmează a se face conform 
prescripţiunilor I.-R.E.(…)”. 

Calitatea reclamantei de proprietară asupra construcţiei, cât şi asupra terenului aferent 
acesteia, astfel cum fusese cedat de Primăria Mangalia prin Hotărârile nr. 23/1923 şi nr. 8/1924 
rezultă şi din cererea Ministerului Sănătăţii şi Asistenţei Sociale adresată Societăţii de Cruce Roşie 
a României la data de 08.10.1923, în care se solicită acesteia din urmă să aprobe „până la găsirea 
unei alte soluţii deschiderea unei porţi în dreptul observatorului de bioclimatologie organizat la 
Mangalia în cartierul Vilelor, pe terenul Preventoriului de Tuberculoză care în prezent se 
îngrădeşte. 

Această cerere este justificată de împrejurarea că în urma îngrădirii terenului aferent 
Preventoriului de Tuberculoză, proprietatea Crucii Roşii din România, accesul la adăpostul 
observatorului, în care se găsesc o serie de  aparate meteorologice, devine imposibil. 

Situaţia juridică a acestui imobil a fost confirmată de Primăria Municipiului Mangalia prin 
adresa nr. …/08.05.1998 în care se menţionează că „terenul şi construcţia ce a aparţinut Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie sunt în prezent în administrarea Direcţiei Sanitare Constanţa, prin 
Spitalul Teritorial Mangalia. 

Menţionăm că parte din suprafaţa totală - 29027 mp a terenului (cedat gratuit de Primăria 
Mangalia prin deciziile Consiliului Comunal nr. 23/1923 şi nr. 8/1924) a fost inclusă într-un detaliu 
de sistematizare pus în practică în baza Decretului de expropriere nr. 31/1985, fiind ocupată în 
prezent de construcţia blocului R1 de pe strada … şi de sistematizarea pe verticală aferentă (alei, 
drumuri de acces etc.)”. 

Deşi nu s-au regăsit în evidenţele Primăriei Mangalia cele două hotărâri ale Consiliului 
Local de acordare a terenului către Crucea Roşie în anul 1923, din actul intitulat „Lucrare pentru 
stabilirea patrimoniului comunei Mangalia” efectuată de către dl [...], începând din ziua de 
01.06.1947 se menţionează la poziţia 6, „Sanatoriul Principesa Elena, cedare gratuită, în baza 
deciziilor Consiliului Comunal nr. 23/1923 şi nr. 8 /1924, cu teren în suprafaţă de 30408 mp situat 
în careul E cartierul de nord, are construcţie sub denumirea de Sanatoriul Societăţii de Cruce 
Roşie”. 

În „Formularul de răspuns la chestionarul referitor la bunurile imobiliare din vechiul Regat 
şi Basarabia se specifică faptul că terenul folosit de Crucea Roşie prin cedare gratuită este de 29027 
mp, această suprafaţă fiind înscrisă după rectificarea suprafeţei de 30408 mp înscrisă iniţial în 
document. 

În cadrul Planului de sistematizare al Oraşului Mangalia întocmit în anul 1925 de 
ing.hort.dr. Dimitrievici Ioan este identificat cu exactitate terenul pe care este amplasat  Sanatoriul 
Principesa Maria, donat Societăţii Naţionale de Cruce Roşie prin deciziile Consiliului Comunal nr. 
23/1923 şi nr. 8 /1924 având următoarele vecinătăţi: 

… 
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Aceste vecinătăţi sunt identice cu cele trecute în documentul intitulat „Bunurile imobiliare 
din vechiul Regat şi Basarabia” privind Crucea Roşie – fond Primăria Mangalia, anul 1940, eliberat 
de Arhivele Statului – filiala Constanţa, act în care sunt prevăzute şi dimensiunile acestor laturi, 
elemente în baza cărora este posibilă determinarea întinderii terenului, astfel: 

… 
În raport de toate aceste înscrisuri prezentate anterior şi avându-se în vedere şi recunoaşterea 

pârâtului Municipiul Mangalia din întâmpinare prin care se confirmă faptul că imobilul teren şi 
construcţie fosta proprietate a Crucii Roşii a fost preluat de stat după 1947, fiind inventariat în 
patrimoniul oraşului Mangalia, în raport şi de disp. art. 24 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, 
Curtea constată că în mod judicios prima instanţă a reţinut că reclamanta a făcut dovada dreptului 
său de proprietate asupra imobilului notificat – teren în suprafaţă de 29027 mp şi construcţie P+2E, 
cu 63 de camere, situat în intravilanul municipiului Mangalia. 

Referitor la preluarea abuzivă a acestui imobil din proprietatea Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România, în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, Curtea constată că prima instanţă a 
făcut o judicioasă aplicare a disp.art. 2 alin.(1) lit.i) din Legea nr. 10/2001 coroborate cu disp. art. 1 
lit. e) din H.G. nr. 250/2007 la situaţia de fapt. 

Astfel, din adresa nr. 2267/08.05.1998 emisă de Primăria Municipiului Mangalia rezultă că 
parte din suprafaţa totală de 29027 mp a fost inclusă într-un detaliu de sistematizare al localităţii, 
pus în practică în baza Decretului de expropriere nr. 31/1985, fiind ocupat de construcţia blocului 
„R 1” de pe str. … şi de sistematizarea pe verticală (alei, drumuri de acces etc.). Referitor la restul 
suprafeţei de teren de 14000 mp expertizele efectuate în cauză au relevat faptul că acesta a fost 
înregistrat în evidenţele Municipiului Mangalia, care a şi dispus de o parte din teren, prin atribuirea 
în folosinţă altor instituţii publice în vederea edificării unor obiective de interes public sau prin 
vânzare către societăţi comerciale, cum ar fi cazul terenului în suprafaţă de 2301,32 mp înstrăinat 
S.C.[...] S.R.L. 

În lipsa unui titlu de preluare a imobilului din patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România după anul 1947, deţinerea acestuia de către stat prin autorităţile sale locale după 
anul 1990, naşte prezumţia unei preluări abuzive, prezumţie ce nu a fost înlăturată de către pârâţi 
prin exhibarea unui titlu de proprietate valabil constituit. 

3. În referire la modalitatea de reparare a prejudiciului cauzat reclamantei prin preluarea 
abuzivă din proprietatea acesteia a imobilului compus din teren în suprafaţă de 29027 mp şi 
construcţie P + 2 E cu destinaţia actuală de spital, Curtea reţine următoarele: 

Legea nr. 10/2001 reglementează măsurile reparatorii care se acordă pentru imobilele 
preluate abuziv de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 
06.03.1945 – 22.12.1989, precum şi pentru cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra 
rechiziţiilor şi nerestituite – art. 1 alin.(1) – şi consacră principiul prevalenţei restituirii în natură. 

În acest sens art. 9 din Legea nr. 10/2001 statuează cu titlu de principiu că „imobilele 
preluate în mod abuziv, indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în natură în starea în 
care se află la data cererii de restituire şi libere de orice sarcini”. 

Ca urmare, numai în situaţiile în care se interzice restituirea în natură prin dispoziţii exprese 
sau prevede că măsurile reparatorii se pot acorda numai în echivalent nu va avea loc o restituire în 
natură a imobilului. 

Potrivit dispoziţiilor alin.(2) al art. 10 din Legea nr. 10/2001 în cazurile în care pe terenurile 
preluate abuziv s-au edificat construcţii noi, autorizate, persoana îndreptăţită va obţine restituirea în 
natură a părţii de teren rămasă liberă, iar pentru suprafaţa ocupată de construcţii noi, cea afectată 
servituţilor legale şi altor amenajări de utilitate publică ale localităţilor urbane şi rurale, măsurile 
reparatorii se stabilesc prin echivalent.  

Prin urmare, chiar legea care constituie fundamentul juridic al pretenţiilor cu caracter 
reparatoriu prevede posibilitatea refuzului restituirii în natură în cazurile expres prevăzute prin art. 
10 şi respectiv prin art. 7 alin.(5) din lege, iar  instanţele de fond şi de apel nu pot ignora aceste 
aspecte. 

În ceea ce priveşte identificarea terenului în suprafaţă de 29027 mp ce a făcut obiectul 
notificării şi amplasamentul acestuia în planul  actual al municipiului Mangalia, Curtea constată că 
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aceste probleme au fost dezlegate cu autoritate de lucru judecat în cadrul dosarului civil nr. 
…/118/2008 al Curţii de Apel Constanţa, prin decizia civilă nr. 91/C/18.07.2012 a Curţii de Apel 
Constanţa, irevocabilă prin decizia civilă nr. 884/18.03.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
situaţie în care aspectele de identificare a imobilului notificat nu mai pot face obiectul analizei în 
cadrul prezentului dosar (de menţionat faptul că prezenta cauză a fost suspendată până la data 
soluţionării irevocabile a dosarului nr. 3112/118/2008 al Tribunalului Constanţa prin decizia nr. 
884/18.03.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). 

Se reţine că terenul în suprafaţă de 29027 mp a fost identificat prin expertiza efectuată de 
experţii [...], [...] şi [...] în intravilanul municipiului Mangalia, cu respectarea vechii localizări, astfel 
cum rezultă aceasta din planul de sistematizare din anul 1925, dar şi cu respectarea dimensiunilor 
menţionate în înscrisul „Formularul de răspuns la chestionarul referitor la bunurile imobiliare din 
Vechiul Regat şi Basarabia, aparţinând Comunelor, Ţinuturilor şi Statului”, unde imobilul este 
identificat prin trei categorii de repere, respectiv suprafaţă, dimensiunile tuturor laturilor şi 
vecinătăţi. 

Recursul formulat de reclamanta Societatea Naţională de Cruce Roşie împotriva deciziei 
civile nr. 91/C/18.07.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa a vizat tocmai acest aspect al 
identificării terenului în suprafaţă de 29027 mp notificat în baza Legii 10/2001, iar prin decizia 
civilă nr. 884/18.l093.2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondat acest recurs, 
hotărârea instanţei de apel dobândind astfel autoritate de lucru judecat în această chestiune 
dezlegată. 

Pornind de la această identificare a imobilului – teren în suprafaţă de 29027 mp, în prezentul 
dosar, Curtea a dispus completarea materialului probator cu o expertiză imobiliară pentru 
identificarea gradului de ocupare a terenului notificat, respectiv pentru a se evidenţia construcţiile 
noi realizate pe teren, amenajările de utilitate publică ale municipiului Mangalia, dar şi terenul 
afectat normalei utilizări a edificatelor realizate de stat sau de alte persoane juridice după preluarea 
bunului din patrimoniul reclamantei. 

Expertiza imobiliară efectuată de ing. … a relevat următoarele: 
Terenul în suprafaţă de 29027 mp reprezentat în anexele 1-4 în culoarea roşu se identifică în 

deciziile nr. 23/1923 şi nr. 8/1924 prin care acesta a fost cedat de Principesa Elena către Primăria 
Municipiului Mangalia şi ulterior către Crucea roşie. 

Terenul a fost identificat în intravilanul municipiului Mangalia între str. … la Vest, teren 
primărie la Est şi str. … la Sud. 

Terenul este afectat de construcţii cu caracter definitiv, căi de acces, alei între blocuri de 
locuinţe, spaţii verzi, construcţii provizorii – garaje, expertul identificând o suprafaţă de 11620 mp 
ca fiind posibil retrocedabilă în natură după stabilirea regimului juridic în baza probatoriului 
administrat de instanţă,  reprezentată ca fiind loturile numerotate „A”, „B”, „C” şi „D” în anexa 4 la 
raportul de expertiză. 

Reţinându-se că după efectuarea acestui raport de expertiză, reclamanta a declarat că nu are 
obiecţiuni la raportul de expertiză, apreciind că este îndreptăţită să i se restituie în natură terenul 
identificat în cadrul loturilor denumite A, B, C, D în anexa 4 la raportul de expertiză, Curtea a 
solicitat completarea materialului probator cu înscrisuri în referire la regimul juridic al terenului 
inclus în cele 4 loturi de teren, gradul de afectare al acestuia de construcţii cu caracter provizoriu, 
condiţiile edificării garajelor identificate pe o parte din aceste terenuri şi titularii acestora, 
identificarea căilor de acces la clădirile cu caracter definitiv existente în imediata vecinătate a 
acestor loturi propuse a fi restituite în natură reclamantei. 

 Dupӑ depunerea la dosar a rӑspunsului la obiecţiuni, situaţia  imobilului s-a clarificat, dupӑ 
cum urmeazӑ: 

Terenul ce se suprapune peste suprafaţa de teren de 29027 mp notificatӑ de reclamantӑ este 
format din trupuri de teren care au categoriile de folosinţӑ descrise pe larg în raportul de expertizӑ, 
dupӑ cum urmeazӑ: teren aflat în administrarea spitalului - 880 mp, teren aferent clădirilor de locuit 
C1, H1, R1, R3, R4, R5 şi R6 teren cu destinaţia strictӑ alee de acces şi trotuar, terenuri fӑrӑ 
construcţii sau ocupate de spaţii verzi. 
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Lucrarea de specialitate întocmitӑ de d-nul expert [...], având nr…./13 mai 2015 a fost 
avizatӑ tehnic conform Ordinului nr.1882/C/12.092011 pentru  aprobarea  Regulamentului privind 
avizarea tehnicӑ a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari specialitatea topografie, 
cadastru şi geodezie prin procesul-verbal de recepţie nr…./5.06.2015, întocmit de OCPI Constanţa 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliarӑ Mangalia. 

În urma obiecţiunilor la raportul de expertizӑ formulate de apelanţii pârâţi şi intervenienta în 
interes alӑturat pârâţilor  s-a  întocmit  Raportul de expertiză - Rӑspuns la obiecţiuni, depuse pentru 
termenul de judecatӑ din 2.12.2015 şi respectiv pentru termenele de judecatӑ din 13.01.2015 şi 
27.04.2016. 

A. Lotul A – teren în suprafaţӑ de 1252 mp a fost identificat în anexa 4 la expertiza –
Rӑspuns la obiecţiuni, fiind definit prin punctele: …. 

Pe aceastӑ suprafaţӑ de teren au fost identificate douӑ baterii de garaje - construcţii 
provizorii numerotate C108 şi C104, aceste garaje fiind folosite de locuitorii blocurilor de locuinţe 
…. Suprafaţa denumită trup A în anexa 4 la raportul de expertizӑ este liberӑ de construcţii cu 
caracter definitiv şi se învecineazӑ la Sud cu Staţia de Salvare, fӑrӑ a include teren sau construcţii 
folosite de aceasta, la Nord – teren Primӑria Mangalia, la Vest –str. … şi la Est –…. 

Accesul la Staţia de Salvare se realizeazӑ din str. Emil Palade, fӑrӑ a fi afectatӑ suprafaţa de 
teren inclusӑ în trupul A. 

Situaţia juridicӑ a terenului notat trup A în anexa 4 la expertiza ing. … în sensul cӑ acesta 
este un teren din domeniul privat al Municipiului Constanţa, ocupat parţial de construcţii cu caracter 
provizoriu – garaje, este confirmatӑ de Primӑria Municipiului Mangalia – Direcţia Juridicӑ şi 
Administraţie Localӑ cu adresa nr. R41531/20.10.2015 în care se aratӑ cӑ edificatele C8 şi C4 
reprezintӑ baterii de garaje, realizate fӑrӑ autorizaţie de construire, pe terenul proprietatea privatӑ a 
Municipiului Mangalia, neinventariat. 

Raportat la aceastӑ situaţie juridicӑ a construcţiilor C4 şi C8 identificate pe terenul în 
suprafaţӑ de 1252 mp ce reprezintӑ trupul A identificat în anexa 6 la Rӑspuns la obiecţiuni la 
expertiza [...] şi faţӑ de disp. art.10 alin.3 din Legea 10/2001, Curtea constatӑ cӑ terenul în suprafaţӑ 
de 1252 mp este un teren liber din punct de vedere juridic şi supus restituirii în naturӑ cӑtre 
reclamantӑ. 

În acest sens, art.10 alin. (3) din Legea 10/2001 prevede cӑ “Se restituie în naturӑ terenurile 
pe care s-au ridicat construcţii neautorizate în condiţiile legii, dupӑ data de 1 ianuarie 1990, precum 
şi construcţii uşoare sau demolabile”. 

Garajele C4 şi C8 identificate pe terenul în suprafaţӑ de 1252 mp – Lotul A reprezintӑ 
construcţii uşoare, demolabile iar terenul pe care sunt realizate este supus restituirii în naturӑ, chiar 
dacӑ amplasarea acestora a fost autorizatӑ, sens în care sunt şi disp. art.10.4 din H.G. nr. 250/2007 
de aprobare a Normelor de punere în aplicare a Legii nr.10/2001. 

C. În referire la suprafaţa de teren identificatӑ ca fiind lotul lotul C din raportul de expertizӑ 
[...] prin Rӑspunsul la obiecţiuni – Raport de expertizӑ tehnicӑ depus pentru termenul de judecatӑ 
din 13.01.2016, expertul aratӑ cӑ în urma completӑrii materialului probator cu înscrisuri, respectiv 
dupӑ depunerea la dosar a adresei nr. …/20.10.2015 emisӑ de Primӑria Municipiului Mangalia în 
referire la situaţia juridicӑ a construcţiilor notate C138, C137, C120 şi C122, perimetrul lotului C 
prezentat în anexa 4, având o suprafaţӑ iniţialӑ de 1855 mp a fost revizuit conform anexei 4 la 
expertizӑ, suprafaţa de teren posibil restituibilӑ în naturӑ fiind de 1430 mp. 

Aratӑ expertul cӑ pe aceastӑ suprafaţӑ de teren sunt edificate mai multe garaje notate C120, 
C122, C135, C137 şi C138 – care sunt construcţii provizorii, edificate în principal din materiale 
prefabricate şi tablӑ realizate în baza unor autorizaţii de construire emise de Primӑria Mangalia. 
Modificarea suprafeţei lotului C la 1430 mp se datoreazӑ excluderii terenului ce reprezintӑ alee de 
acces la spaţiul de colectare a deşeurilor menajere şi în acelaşi timp includerii în suprafaţa 
retrocedabilӑ în naturӑ a trenului ocupat de construcţia C135 care are destinaţia de garaj. 

În urma acestei reconfigurӑri a lotului C – terenul în suprafaţӑ de 1430 mp liber de 
construcţii cu caracter definitiv şi de alei de acces, este reprezentat grafic în anexa 4 bis la expertizӑ, 
fiind definit prin punctele …. 
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Din adresa nr. R …/20.10.2015 emisӑ de Primӑria Municipiului Mangalia rezultӑ cӑ 
edificatele notate C138, C137, C120 şi C122 situate în perimetrul lotului C - anexa 7 - reprezintӑ 
construcţii cu caracter provizoriu, realizate fӑrӑ autorizaţie de construire pe terenul proprietatea 
privatӑ a Municipului Mangalia, neinventariat, numӑrul garajelor grupate în bateriile de garaje 
evidenţiate în expertizӑ fiind de 50. 

Raportat la situaţia juridicӑ a terenului în suprafaţӑ de 1430 mp ce constituie patrulaterul C 
în cadrul expertizei [...] şi faţӑ de disp. art.10 alin. (1) din Legea 10/2001, Curtea constatӑ cӑ terenul 
este liber din punct de vedere juridic şi poate fi restituit în naturӑ reclamantei pe amplasamentul 
identificat în anexa 4 bis la expertiza [...]. 

În referire la solicitarea reclamantei de restituire în naturӑ a loturilor nr. 4, 5 şi 7 evidenţiate 
în schiţa Anexa nr.3 la Rӑspunsul la obiecţiuni - expertiza [...], depus pentru termenul de judecatӑ 
din 13.01.201, Curtea constatӑ cӑ aceastӑ pretenţie este nefondatӑ, în referire la acest teren fiind 
incidente disp. art.10 alin.(2) din Legea 10/2001, republicatӑ. 

Conform dispoziţiilor mai sus menţionate, „În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat 
construcţiile preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana îndreptӑţitӑ va 
obţine restituirea în naturӑ a pӑrţii de teren rӑmase liberӑ, iar pentru suprafaţa ocupatӑ de construcţii 
noi, cea afectatӑ servituţilor legale şi altor amenajӑri de utilitate publicӑ ale localitӑţilor urbane şi 
rurale, mӑsurile se stabilesc în echivalent”. 

Conform art.10.3 din HG nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitarӑ a Legii nr.10/2001, sintagma “amenajӑri de utilitate publicӑ, ale localitӑţilor urbane şi 
rurale” are în vedere acele suprafeţe de teren afectate unei utilitӑţi publice, respectiv suprafeţele de 
teren supuse unor amenajӑri destinate a deservi nevoile comunitӑţii şi anume cӑi de comunicaţie 
(strӑzi, alei, trotuare), dotӑri tehnico-edilitare subterane, amenajӑri de spaţii verzi din jurul 
blocurilor de locuit, parcuri şi grӑdini publice, pieţe pietonale şi altele. 

În ceea ce  priveşte terenul aferent unor locuinţe sau clӑdiri destinate unor utilitӑţi publice, 
acesta nu se limiteazӑ la terenul de sub construcţie, ci include întreaga suprafaţӑ de teren din jurul 
construcţiei necesară bunei utilizӑri a acesteia, indiferent de categoria de folosinţӑ. 

O primӑ observaţie se impune a fi fӑcutӑ cu privire la loturile de teren numerotate Lotul 4, 5 
şi 7 din anexa 3 – răspuns la obiecţiuni la raportul de expertiză depus pentru termenul de judecată 
din 13.01.2016, şi anume faptul că în cadrul raportului de expertiză efectuat de ing. [...] şi depus la 
dosar loturile de teren notate 4, 5 şi 7 nu au fost incluse în niciunul dintre trupurile de teren A, B, C, 
D propuse a fi restituite în natură pe vechiul amplasament, ci dimpotrivă, fiind afectat de detalii de 
sistematizare ale Municipiului Mangalia, a fost exclus de către expert din trupurile A, B, C şi D 
(retrocedate în natură), iar reclamanta nu a formulat obiecţiuni la expertiză sub acest aspect. 

Numai după ce instanţa de judecată a solicitat lămuriri cu privire la întinderea terenurilor 
incluse în trupurile A, B, C şi D – propuse pentru retrocedare în natură, şi afectaţiunea fiecărei 
suprafeţe de teren, expertul a evidenţiat cele trei loturi de teren – lot 4, 5 şi 7 – ca fiind restituibile în 
natură. 

Pe de altă parte, Curtea constată că aceste loturi de teren nu pot face obiectul restituirii în 
natură fiind afectate utilizării normale a unor instituţii publice sau unor amenajări de utilitate 
publică, reclamanta fiind îndreptăţită să obţină pentru aceste terenuri exclusiv măsuri în echivalent, 
conform legii speciale, Legea nr. 165/2013. 

Astfel, din analiza anexei 3 la raportul de expertiză [...] şi a răspunsului la obiecţiuni 
întocmit de expertul [...] pentru termenul de judecată din 13.01.2016 rezultă următoarele: 

- Lotul nr. 7 în suprafaţă de  1041 mp este afectat de construcţia a două anexe ale Bisericii 
Sf. Mina – C 136 Centrul social pentru copii Sf. Mina şi C 134 Casa mortuară şi de construcţia 
Bisericii Sf. Mina, iar diferenţa de teren ce excede amprentei la sol a construcţiilor este afectată 
căilor de acces la aceste clădiri, precum şi normalei utilizări a acestora, întregul teren de 1041 mp 
fiind inclus într-un detaliu de sistematizare al Municipiului Mangalia şi nu se restituie în natură. 

- Lotul nr. 4 în suprafaţă de 1409 mp se situează între trupurile notate A şi C (terenuri 
restituibile în natură), iar din analiza anexelor 4 şi 3 rezultă că este afectat integral de construcţii şi 
căi de acces către clădirile C 109, C 110 – C 117 şi C 121 reprezentând Staţie de Salvare, garaje ale 
Staţiei de Salvare şi clădiri de birouri, întreaga suprafaţă de teren fiind afectată de construcţii noi, 
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executate după preluarea terenului de către stat din patrimoniul reclamantei şi de căi de acces la 
construcţiile mai sus menţionate. 

Afectaţiunea terenului, respectiv includerea acestuia în categoria terenurilor afectate de 
amenajări de utilitate publică face imposibilă restituirea în natură către reclamantă a suprafeţei de 
1409 mp. 

În ceea ce priveşte lotul nr. 5 în suprafaţă de 462 mp, acesta este ocupat de o parte din 
construcţia C 109 – Staţia de Salvare Mangalia şi C 110 – clădire de birouri -, precum şi de calea de 
acces în clădirea de birouri, întregul teren, afectat de detalii de sistematizare ale Municipiului 
Mangalia, neputând face obiectul restituirii în natură conform art. 10 alin.2 din Legea nr. 10/2001, 
reclamanta fiind îndreptăţită exclusiv la măsuri reparatorii în echivalent conform Legii nr. 165/2013 
şi pentru acest teren. 

Lot D. În referire la construcţia notificată având destinaţia de spital şi terenul aferent 
unităţii spitaliceşti, în suprafaţă de 5369 mp, se reţin următoarele: 

În cadrul expertizei topografice efectuată de ing. [...] a fost identificată clădirea cu destinaţie 
de spital, în cadrul lotului D, imobil în compunerea căruia s-au identificat 3 niveluri de înălţime, 
respectiv corpul sub formă de „L” cu regim de înălţime P+ 2E – denumit C 129; P+1E – corpul 
dinspre Nord – C 128 şi parter (notată ca anexă) C 127 – având destinaţia de intrare în spital. A 
concluzionat expertul că toate cele trei elemente ale construcţiei formează un lot unitar, respectiv 
clădirea Spitalului Mangalia, astfel cum a fost reprezentată  în schiţa anexă la expertiză – răspuns la 
obiecţiuni, depusă la dosar pentru termenul de judecată din 13.01.2016 şi în răspunsul la obiecţiuni 
depus la dosar la termenul de judecată din 02.12.2015. Clădirea se identifică cu clădirea 
Sanatoriului Principesa Elena, proprietatea reclamantei, bun preluat de către stat în anul 1947 fără 
un titlu legal, astfel cum rezultă din adresa nr. 3610/04.06.1991 emisă de Primăria Oraşului 
Mangalia, cât şi din contractul de construire a unui local pentru colonii de vară ale Crucii Roşii la 
Mangalia încheiat la 06.07.1937 şi procesul-verbal de recepţie a clădirii. 

Terenul aferent Spitalului Municipal Mangalia (fost Sanatoriul Principesa Elena) este în 
suprafaţă de 5369 mp fiind identificat în expertiza topografică [...] prin punctele …, conform 
planului de situaţie anexa 4 bis a răspunsului la obiecţiuni depus de expertul [...] la termenul de 
judecată din 27.04.2016. 

Conform disp. art. 45 alin.(1) din Legea nr. 165/2013 modificată, „(1) Imobilele prevăzute în 
anexa nr. 2 lit.a) pct. 1,2 şi 4 la Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare la art. 1 alin. (10) din OUG nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 1 alin. (5) din OUG nr. 83/1999, republicată, se restituie foştilor proprietari 
sau, după caz, moştenitorilor acestora, cu condiţia menţinerii afectaţiunii de interes public pentru o 
perioadă de 10 ani”. 

Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 modificată prevede la rândul său că: „(3) 
Dispoziţiile referitoare la menţinerea afectaţiunii de interes public pentru o perioadă de 10 ani se 
aplică şi terenurilor aferente imobilelor prevăzute la alin.(1) şi (2), necesare desfăşurării în 
condiţii optime a activităţilor de interes public”. 

Raportat la acest dispoziţii legale şi avându-se în vedere faptul că reclamanta şi-a dovedit 
dreptul de proprietate asupra clădirii – Spitalul Municipal Mangalia, fost Sanatoriul Principesa 
Elena, cât şi asupra terenului în suprafaţă de 5369 mp aferent unităţii spitaliceşti (teren necesar 
pentru deservirea normală a clădirii, corespunzător destinaţiei sale), bunuri preluate abuziv de către 
stat în anul 1947, Curtea constată că reclamanta este îndreptăţită să i se restituie în natură acest 
imobil, cu obligaţia reclamantei de a menţine afectaţiunea de interes public a Spitalului şi a anexelor 
sale, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 5369 mp, pe o perioadă de 10 ani începând cu 
data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri. 

Curtea constată de asemenea că pe terenul în suprafaţă de 5369 mp aferent clădirii Spitalului 
Municipal Mangalia este situată o clădire anexă – notată în raportul de expertiză topografică C 132 
şi având destinaţia de rezervor de apă cu hidranţi, corp de clădire realizat de stat după preluarea 
sanatoriului din proprietatea reclamantei. Raportat la destinaţia acestei clădiri, Curtea reţine că 
anexa este indispensabilă bunei funcţionări a Spitalului Municipal Mangalia şi nu poate fi 
exploatată independent de unitatea sanitară, astfel cum rezultă din adresa nr. R 33572/11.07.2016 a 
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Municipiului Mangalia şi răspunsul formulat de Spitalul Municipal Mangalia pentru termenul de 
judecată din 27.04.2016. 

Conform disp.art. 10 alin.(5) din Legea nr. 10/2001 republicată „Se restituie în natură şi 
terenurile pe care, ulterior preluării abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt 
necesare unităţii deţinătoare, dacă persoana îndreptăţită achită acesteia o despăgubire 
reprezentând valoarea de piaţă a construcţiei respective, stabilită potrivit standardelor 
internaţionale de evaluare”. 

Prin expertiza evaluatoare realizată de expertul [...] pentru termenul de judecată din 
12.09.2016 s-a stabilit valoarea de piaţă a clădirii C 132, identificată în cadrul lotului D din raportul 
de expertiză topografică, ca fiind aceea de 15796,40 lei (echivalent a 3555,356 euro), valoare 
necontestată de părţi, niciuna dintre acestea neînţelegând să formuleze obiecţiuni la expertiză. 

În baza disp.art. 10 alin.(5) din Legea 10/2001 vor fi obligaţi pârâţii Municipiul Mangalia şi 
Primarul Municipiului Mangalia să restituie în natură reclamantei şi corpul de clădire C132 
(rezervor de apă cu hidranţi) situat pe lotul D, reprezentând anexa spitalului, realizată de stat pe 
propria cheltuială după preluarea Sanatoriului Principesa Elena din patrimoniul reclamantei, iar 
reclamanta la rândul său va fi obligată să achite pârâtului Municipiul Mangalia o despăgubire în 
cuantum de 15796,40 lei, reprezentând valoarea de circulaţie a acestei construcţii. 

Lotul B identificat prin expertiza topografică efectuată de expertul [...] – colorat galben – 
anexa nr. 4 bis are o suprafaţă de 2052 mp, din care este posibilă retrocedarea în natură pe vechiul 
amplasament a suprafeţei de 2029 mp, diferenţa de teren de 23 mp, definită prin punctele 356-357-
358, astfel cum sunt consemnate în planul de situaţie anexă la răspunsul la obiecţiuni depus de dl. 
expert [...] la 27.04.2016 fiind proprietatea intervenientei S.C. [...] S.R.L. conform contractului de 
vânzare-cumpărare nr. 30/05.01.2005 autentificat de B.N.P. [...] şi în consecinţă este exceptată de la 
restituirea în natură. 

În ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 7 mp, aferent construcţiei C 126, aflat în 
proprietatea S.C. [...] S.R.L., delimitat prin punctele de contur 359-360-362-363-359 reprezentând 
figura 2 din răspunsul la obiecţiuni întocmit de expertul [...], precum şi suprafaţa de teren aferentă 
anexei acestei construcţii, ce apare configurată în anexa 3 a raportului de expertiză iniţial întocmit 
în cauză, acestea fac parte din fosta proprietate a reclamantei în suprafaţă de 29027 mp şi se impune 
restituirea în natură a acestor suprafeţe de teren către reclamantă, părţile implicate – reclamanta şi 
S.C. [...] S.R.L. – urmând să tranşeze chestiunea referitoare la utilizarea terenului conform 
promisiunii bilaterale de schimb autentificată sub nr. 3096/26.10.2016 la B.N.P. [...] şi [...], depusă 
la dosar în apel. 

Se reţine de asemenea că pe terenul în suprafaţă de 2029 mp retrocedat în natură pe vechiul 
amplasament se află edificată o construcţie notată C 123, aparţinând Fundaţiei „[...]”, terenul aferent 
acestei construcţii, în suprafaţă de 343 mp fiind concesionat Fundaţiei „[...]” în temeiul contractului 
de concesiune nr. 3/15.01.2007 modificat prin actul adiţional înregistrat sub nr. 37/22.03.2007 
încheiat între Municipiul Mangalia în calitate de concedent şi Fundaţia „[...]” în calitate de 
concesionară, contract încheiat pe o perioadă de 25 de ani. 

Conform disp.art. 14 alin.(1) din Legea 10/2001, republicată „Dacă imobilul restituit în 
procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească face 
obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, 
noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinătoare, în 
renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacă aceste contracte au fost încheiate potrivit 
legii”. 

Raportat la aceste dispoziţii legale, Curtea constată că existenţa unui contract de concesiune 
încheiat cu privire la terenul în suprafaţă de 343 mp ce face parte integrantă din terenul în suprafaţă 
totală de 2059 mp – lotul B colorat galben – anexa 4 bis la raportul de expertiză [...] nu constituie 
un impediment la restituirea în natură pe vechiul amplasament, dar în condiţiile în care legalitatea 
contractului de concesiune nu a fost contestată şi nu s-a obţinut anularea acestuia, terenul se 
restituie în natură fostului proprietar grevat de contractul de concesiune, reclamanta urmând să se 
subroge în dreptului concedentului, astfel cum sunt stabilite prin contractul de concesiune nr. 
3/2007 modificat prin actul adiţional nr. 37/2007, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului. 
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În concluzie, Curtea va dispune obligarea pârâţilor şi a intervenientei în interes alăturat 
apelanţilor pârâţi să restituie în natură reclamantei lotul B în suprafaţă de 2029 mp, reprezentând 
diferenţa dintre suprafaţa de 2052 mp identificată prin punctele …, astfel cum sunt consemnate în 
planurile de situaţie anexe 8 şi 9 ale răspunsului la obiecţiuni depus de dl. expert [...] la 13.01.2016 
şi suprafaţa de 23 mp, proprietatea intervenientei S.C. [...] S.R.L., definită prin punctele 356-357-
358, astfel cum sunt consemnate în planul de situaţie anexă la răspunsul la obiecţiuni depus de dl. 
expert [...] la 27.04.2016. 

Cu privire la solicitarea reclamantei de atribuire a unor suprafeţe de teren în compensare 
pentru terenul ce nu poate fi restituit în natură din cadrul suprafeţei de 29027 mp – fosta proprietate 
a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Curtea reţine următoarele: 

Conform disp.art. 10 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 modificată: „(2) În situaţia în care 
restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai 
este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri 
oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (…), precum şi măsura 
compensării prin puncte, prevăzute la capitolul III”. 

Prin adresa nr. R 33572/11.07.2016 emisă de Primăria Municipiului Mangalia, apelanta 
pârâtă a comunicat instanţei de judecată că terenul delimitat prin punctele 65-96-95-63 conform 
planului anexa 4 bis la răspunsul la obiecţiuni depus de expertul [...] la termenul din 27.04.2016, în 
suprafaţă de 269 mp face parte din incinta actualului Pavilion A al Spitalului Municipal Mangalia şi 
poate fi acordat în compensare reclamantei. 

De asemenea, apelanta pârâtă a arătat că pot fi acordate în compensare şi loturile de teren în 
suprafaţă de 823 mp delimitat prin punctele … şi respectiv în suprafaţă de 979 mp delimitat prin 
punctele …, identificate conform planului de situaţie anexa 4 bis a răspunsului la obiecţiuni depus 
de d-nul [...] la 27.04.2016, aceste două loturi de teren deservind utilizarea normală a Pavilionului 
A, având destinaţia de alee de acces ce deserveşte Pavilionul A al Spitalului Municipal Mangalia, 
iar în ipoteza în care Pavilionul A al Spitalului se restituie în natură, se pot acorda în compensare 
reclamantei şi cele două loturi de teren ce asigură accesul în acest pavilion, respectiv utilizarea 
normală a acestuia. 

Raportat la această poziţie a apelantei pârâte şi avându-se în vedere acordul reclamantei de a 
primi în compensare aceste loturi de teren, în temeiul art. 1 alin.(2) din Legea nr. 165/2013, Curtea 
va obliga apelantele pârâte să acorde reclamantei măsuri reparatorii în echivalent sub forma 
atribuirii de teren în compensare în suprafaţă totală de 1889 mp, compusă din cele trei loturi de 
teren descrise mai sus. 

În ceea ce priveşte terenul identificat prin punctele 65-67-66, apelanta pârâtă a comunicat 
instanţei că acest teren este situat în incinta Staţiei de pompare RAJA – SP 10, aparţine domeniului 
public al judeţului Constanţa, fiind inventariat în domeniul public al Judeţului Constanţa prin HCJ 
nr. 241/20.10.2011 şi în consecinţă nefiind proprietatea Municipiului Mangalia nu poate fi acordat 
reclamantei în natură sau în compensare. 

În ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 495 mp definit în anexa 4 bis la raportul de 
expertiză, prin punctele … şi respectiv prin punctele … Curtea constată că acesta constituie teren 
aferent locuinţei înstrăinate unui terţ – C 133, actul de vânzare-cumpărare nefiind anulat, şi de 
asemenea este afectat de aleea de acces la spital şi la locuinţa C 133, terenul nefiind retrocedabil, 
conform disp.art. 7  alin.(5) din Legea 10/2001 republicată potrivit cu care „Nu se restituie în natură 
terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995 cu 
modificările ulterioare”. 

 
II. Analizând cererea de intervenţie în interes alăturat pârâţilor Primarul Municipiului 

Mangalia şi Municipiul Mangalia prin Primar, formulată de intervenienta S.C. [...] S.R.L., 
Curtea constată că această cerere este fondată în parte pentru următoarele considerente: 

Prin decizia civilă nr. 91/C/18.07.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul 
civil nr. …/118/2008, irevocabilă prin decizia civilă nr. 884/18.l03.2014 pronunţată de Înalta Curte 
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de Casaţie şi Justiţie s-a constatat nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 30/056.01.2005 de B.N.P. [...] din Mangalia, în limita suprafeţei de 1180 mp 
identificată conform raportului de expertiză întocmit de experţii [...], [...] şi [...]. 

În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a reţinut că actul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 30/05.01.2005 emis de B.N.P. [...], şi perfectat între Primarul Municipiului 
Mangalia în calitate de vânzător şi S.C. [...] S.R.L. s-a încheiat cu încălcarea prevederilor art. 21 
alin.(5) din Legea 10/2001, întrucât la momentul realizării acestei tranzacţii, terenul în suprafaţă 
totală de 29027 mp (din care parţial făcea parte şi terenul vândut societăţii comerciale) era 
indisponibilizat, urmare a declanşării procedurii Legii 10/2001, prin notificarea reclamantei 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. 

S-a mai reţinut că înlăturarea sancţiunii nulităţii nu poate fi întemeiată pe atitudinea 
subiectivă a pârâtei cumpărătoare la momentul vânzării deoarece, chiar dacă aceasta nu a avut 
cunoştinţă de notificarea reclamantei, bunul era indisponibilizat legal, deci înstrăinarea lui 
contravenea unei dispoziţii legale imperative. 

În ceea ce priveşte nulitatea parţială a acestui act de vânzare-cumpărare, numai pentru o 
suprafaţă de teren de 1180 mp, astfel cum a fost identificată prin expertiza mai sus menţionată, 
instanţa a reţinut că din totalul suprafeţei de teren de 2301,32 mp ce a făcut obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare nr. …/2005 autentificat de B.N.P. [...], numai o suprafaţă de 1180 mp de teren 
se suprapune peste proprietatea reclamantei, notificată în prezentul dosar, situaţie în care sancţiunea 
nulităţii nu poate viza întreaga operaţiune de vânzare-cumpărare. 

Aceste dezlegări date într-un proces anterior problemelor de drept ce vizează nulitatea 
parţială a titlului de proprietate nr. …/2005 exhibat de S.C. [...] S.R.L. şi suprapunerea numai a unei 
suprafeţe de 1180 mp identificată prin raportul de expertiză realizat în dosarul nr. …/118/2008 din 
totalul de 2301,32 mp peste terenul notificat de reclamantă, în suprafaţă totală de 29027 mp, se 
impun cu autoritate de lucru judecat în prezenta cauză şi împiedică instanţa să procedeze la o nouă 
analiză a acestor aspecte deduse judecăţii de către intervenientă. 

Autoritatea de lucru judecat prevăzută de art. 1201 Cod civil (1864) are la bază regula 
potrivit căreia o acţiune nu poate fi judecată decât o singură dată şi că o constatare făcută printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre, aceasta în scopul 
de a realiza o administrare uniformă a justiţiei. Deci, principiul autorităţii de lucru judecat împiedică 
nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat 
între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că drepturile 
recunoscute unei părţi sau constatările făcute printr-o hotărâre irevocabilă să nu fie contrazise 
printr-o hotărâre ulterioară dată în alt proces. 

Hotărârea judecătorească irevocabilă se impune ca un adevăr irefragabil nu numai în virtutea 
prezumţiei legale de adevăr, ci şi în vederea realizării unui principiu de ordine publică ce conferă 
autoritate organelor de justiţie şi în conformitate cu care nu se permite ca ulterior recunoaşterii sau 
tăgăduirii unui raport juridic, printr-o hotărâre judecătorească rămasă în vigoare să se pornească un 
nou proces, care ar putea să răstoarne ce s-a stabilit anterior. 

Prin urmare, prezumţia izvorâtă din  autoritatea de lucru judecat, privită din punctul de 
vedere al efectelor hotărârii judecătoreşti pronunţate asupra acelui raport juridic reprezintă 
„elementul pozitiv”, în sensul că acea hotărâre judecătorească a stabilit adevărul, ceea ce înseamnă 
că nu numai starea de fapt a fost stabilită, dar că au fost aplicate şi textele legale corespunzătoare. 

Pentru considerentele expuse, Curtea constată că în condiţiile în care nulitatea contractului 
de vânzare-cumpărare nr. …/2005 autentificat de B.N.P. [...] a fost dispusă numai în limita 
suprafeţei de teren de 1180 mp din totalul de 2301,32 mp ce a făcut obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat de S.C. [...] S.R.L., în cadrul procedurii declanşată de reclamantă 
conform Legii 10/2001, se impunea a se restitui în natură reclamantei numai suprafaţa de 1180 mp 
identificată prin expertiza efectuată în dosarul nr. …/118/2003 al Curţii de Apel Constanţa si care 
face parte integrantă din fosta proprietate a reclamantei (teren în suprafaţă totală de 29027 mp situat 
în intravilanul municipiului Mangalia) ce a făcut obiectul notificării nr. 1310/16.07.2001. 
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III. Asupra cererii de aderare la apelul pârâţilor, formulată de reclamanta Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România: 

Apelanţii pârâţi au invocat excepţia tardivităţii formulării cererii de aderare la apelul 
pârâţilor, cerere înregistrată la Curtea de Apel Constanţa la data de 17.11.2008. 

Conform art. 137 Cod procedură civilă vom analiza cu prioritate excepţia tardivităţii cererii 
de aderare la apelul pârâţilor, formulată de reclamanta Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România. 

Excepţia tardivităţii cererii de aderare la apelul Municipiului Mangalia se reţine a fi vădit 
nefondată pentru următoarele considerente: 

Conform disp.art. 293 alin.(1) Cod procedură civilă „(1) Intimatul este în drept, chiar după 
împlinirea termenului de apel, să adere la apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie, 
care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe. Cererea se poate face până la prima zi de 
înfăţişare”. 

Art. 134 Cod procedură civilă prevede că „ Este socotită ca prima zi de înfăţişare aceea în 
care părţile, legal citate, pot pune concluzii”. 

Pentru a exista acest moment procedural, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiţii. 
A putea pune concluzii, în sensul art. 134, înseamnă că partea este în măsură să îşi exprime 

poziţia, punctul de vedere în legătură cu orice aspect din procesul respectiv. Altfel spus, a putea 
pune concluzii nu înseamnă a se pune efectiv concluzii, ci a avea posibilitatea să se pună concluzii. 
Cerinţele textului sunt îndeplinite chiar dacă partea lipseşte dar a fost legal citată cu copie de pe 
cererea formulată de adversar şi nu i s-a încuviinţat amânarea pentru lipsă de apărare. 

Nu pot fi puse concluzii dacă cererea de chemare în judecată şi înscrisurile depuse de 
reclamant nu au fost comunicate pârâtului. 

De asemenea, se reţine că sub imperiul vechiului Cod de procedură civilă (art. 134) prima zi 
de înfăţişare nu este totuna cu primul termen de judecată, în măsura în care nu sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile impuse de art. 134 (părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii). 

Din analiza lucrărilor dosarului, Curtea constată că cererea de aderare la apel formulată de 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel 
Constanţa la 17.11.2008, cu respectarea termenului prevăzut de art. 293 alin.(1) Cod procedură 
civilă (1865), respectiv până la prima zi de înfăţişare. 

Se reţine că dosarul civil nr. 1000/118/2006 având ca obiect apelul formulat de pârâţii 
Municipiul Mangalia şi Primarul Municipiului Mangalia împotriva sentinţei civile nr. 
555/12.05.2008 a Tribunalului Constanţa a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data 
de 16.09.2008, primul termen de judecată fiind stabilit la data de 20.10.2008, pentru când s-a dispus 
citarea părţilor. 

Se constată că pârâţii au formulat numai un apel declarativ împotriva sentinţei civile nr. 
555/12.05.2008, iar la data de 20.10.2008 – primul termen de judecată – prin serviciul registratură 
s-au depus la dosar motivele de apel, instanţa dispunând comunicarea acestora către intimata 
reclamantă Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, astfel cum s-a menţionat în 
încheierea de şedinţă din 20.10.2008. 

La acelaşi termen de judecată S.C. [...] S.R.L. Mangalia a formulat cerere de intervenţie în 
interes alăturat apelanţilor pârâţi Municipiul Mangalia şi Primarul Municipiului Mangalia, cerere în 
legătură cu care s-a dispus comunicarea către toate părţile din proces. 

Curtea reţine în acest context că primul termen de judecată  - 20.10.2008 – nu constituie în 
acelaşi timp şi prima zi de înfăţişare, în sensul art. 134 Cod procedură civilă (1865), întrucât, deşi 
legal citată intimata reclamantă Societatea Naţională de Cruce Roşie din România nu putea pune 
concluzii, motivele de apel nefiindu-i comunicate până la această dată. La 20.10.2008 s-a impus 
acordarea unui termen de judecată pentru comunicarea motivelor de fapt şi de drept ale apelului 
formulat de pârâţi împotriva sentinţei civile nr. 555/12.05.2008 a Tribunalului Constanţa, în vederea 
formulării întâmpinării, respectiv pentru pregătirea apărării, cu respectarea principiului 
contradictorialităţii care impune respectarea dreptului părţilor de a-şi face cunoscute reciproc şi în 
timp util motivele de fapt sau de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi 
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mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată 
organiza apărarea. 

Termenul de judecată stabilit de instanţă în vederea comunicării motivelor de apel, respectiv 
a cererii de intervenţie în interes alăturat apelanţilor, formulată de S.C.[...] S.R.L. Mangalia a fost 
17.11.2008, dată la care intimata Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a depus la dosar 
cererea de aderare la apelul formulat de pârâţii Municipiul Mangalia şi Primarul Municipiului 
Mangalia. 

Constatându-se că la data de 17.11.2008 – prima zi de înfăţişare, reclamanta a depus şi 
cererea de aderare la apelul pârâţilor, cu respectarea disp.art. 293 alin.(1) Cod procedură civilă 
(1865), Curtea va respinge ca nefondată excepţia de tardivitate invocată în raport cu cererea de 
aderare la apelul pârâţilor. 

Pe fondul cererii de aderare la apelul pârâţilor, Curtea reţine următoarele: 
Apelanta reclamantă a susţinut faptul că prima instanţă, deşi a analizat legalitatea şi 

temeinicia dispoziţiei nr. 356/07.10.2003 emisă de Primarul Municipiului Mangalia stabilind că 
reclamanta are calitatea de persoană îndreptăţită  la măsuri reparatorii, potrivit Legii 10/2001, 
pentru imobilul  compus din teren în suprafaţă totală de 29027 mp şi construcţie compusă din parter 
şi două etaje, situat în intravilanul municipiului Mangalia, şi a dispus cu privire la restituirea în 
parte în natură a imobilului notificat – teren în suprafaţă de 14000 mp şi construcţia situată pe 
acesta, compusă din parter şi două etaje, astfel cum a fost identificat prin expertiza [...], a omis să 
includă în dispozitivul sentinţei menţiunea de anulare a dispoziţiei nr. 356/07.10.2003 emisă ce 
Primarul Municipiului Mangalia, prin care se respinsese notificarea reclamantei ca fiind formulată 
de o persoană care nu justifica îndreptăţirea la beneficiul Legii 10/2001. 

Se impune a se face în prealabil menţiunea că sentinţa civilă nr. 555/12.05.2008 a fost 
pronunţată de Tribunalul Constanţa anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 pentru 
modificarea Codului de procedură civilă, situaţie în care în speţă nu sunt incidente disp. art. 281(2a) 
Cod procedură civilă (articol introdus în Cod prin art. I pct. 25 din Legea nr. 202/2010) potrivit cu 
care „Îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor potrivnice sau completarea hotărârii nu poate 
fi cerută pe calea apelului sau a recursului, ci numai în condiţiile art. 281 – 2812 Cod procedură 
civilă”. 

Prin urmare, anterior adoptării Legii nr. 202/2010 – art. I pct. 25, omisiunea instanţei de a se 
pronunţa asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau 
incidentale putea face obiectul criticii în apel, instanţei de apel incumbându-i obligaţia de a da 
dezlegare legală şi acestor cereri cu ocazia soluţionării apelurilor formulate de părţi, cu respectarea 
limitelor efectului devolutiv al apelului. 

Cum în speţă, la data pronunţării sentinţei civile nr. 555/12.05.2008 nu era reglementată o 
procedură specială de completare a hotărârii, în cazul omisiunii instanţei de a se pronunţa asupra 
unui capăt de cerere principal sau accesoriu, partea interesată avea deschisă calea de atac a apelului 
pentru remedierea acestor deficienţe ale hotărârii de fond. 

Raportat la aceste dispoziţii legale, Curtea constată că apelul formulat de reclamantă 
împotriva sentinţei civile nr. 555/12.05.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa este admisibil, în 
condiţiile în care prima instanţă a omis să se pronunţe asupra cererii de anulare a dispoziţiei nr. 
356/07.10.2003 emisă de Primarul Municipiului Mangalia, partea neavând la dispoziţie o altă cale 
pentru completarea hotărârii. 

Pe fondul cererii de aderare la apelul pârâţilor, Curtea constată că sunt fondate criticile 
invocate de apelanta Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, prima instanţă omiţând să 
se pronunţe în dispozitivul hotărârii în mod explicit asupra capătului de cerere ce viza anularea 
dispoziţiei  nr. 356/07.10.2003, prin care Primarul Municipiului Mangalia a respins notificarea 
reclamantei ca fiind formulată de o persoană neîndreptăţită să beneficieze de măsurile reparatorii 
prevăzute de Legea 10/2001. 

În contextul în care, pentru considerentele expuse pe larg în apelul principal, s-a constatat că 
în mod judicios prima instanţă a reţinut că reclamanta face parte din categoria persoanelor 
îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii 10/2001 pentru imobilul situat în Mangalia, compus 
din teren în suprafaţă de 29027 mp şi construcţie P+2E edificată pe teren, având în prezent 
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destinaţia de spital, dispunându-se restituirea parţială în natură a imobilului şi acordarea de măsuri 
reparatorii în echivalent conform Legii 165/2013, se impune şi anularea dispoziţiei nr. 
356/07.10.2003 prin care unitatea notificată a negat calitatea reclamantei de persoană îndreptăţită 
conform Legii nr. 10/2001 şi implicit calitatea acesteia de proprietară a bunului notificat, la data 
preluării imobilului de către stat, după anul 1945, hotărârea Tribunalului Constanţa urmând a fi 
reformată sub acest aspect. 

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată în apel, 
constând în onorariile de expertiză suportate de reclamantă, Curtea va respinge această cerere ca 
nefondată. 

Se reţine că expertizele topografice şi de evaluare efectuate în cauză au fost administrate 
pentru identificarea imobilului notificat, respectiv pentru a se stabili suprafaţa exactă de teren ce 
poate fi restituită în natură reclamantei. 

Aspectele referitoare la imposibilitatea restituirii în natură a întregului teren către 
reclamantă, respectiv a suprafeţei de 14000 mp, astfel cum dispusese prima instanţă, au fost 
invocate exclusiv în apelul pârâţilor, iar reformarea soluţiei primei instanţe cu privire la suprafaţa de 
teren restituită în natură pe vechiul amplasament s-a realizat ca urmare a admiterii apelului 
pârâţilor. 

În ceea ce priveşte apelul incident formulat de reclamantă, acesta a vizat o singură chestiune 
legată de omisiunea primei instanţe de a dispune explicit şi în dispozitivul sentinţei anularea 
dispoziţiei nr. 356/07.10.2003 emisă de Primarul Municipiului Mangalia, iar această soluţie nu a 
necesitat administrarea de probatorii cu expertize. 

Prin urmare, constatându-se că în apelul pârâţilor reclamanta a fost partea care a căzut în 
pretenţii, conform art. 274 Cod procedură civilă aceasta va suporta şi cheltuielile de judecată 
ocazionate de soluţionarea apelului pârâţilor, respectiv onorariile de expertize pe care le-a achitat  
pe parcursul soluţionării apelului. 

Decizia civilă nr. 152/C/25.11.2016 
Definitivă prin decizia ICCJ nr. 959/08.06.2017 ( dosar nr. 1000/118/2006*) 

Judecător redactor Mihaela Popoacă 
 

4. Revendicare imobiliară. Respingere. Acțiune a reclamantului întemeiată pe simpla 
valorificare a unui titlu al antecesorului său. Inexistența unor probe că partea mai beneficia 
de un bun sau cel puțin de o speranță legitimă la data promovării acțiunii în revendicare. 

 
Nicio persoană nu se mai poate legitima ca titular al dreptului de proprietate într-o acţiune 

promovată ulterior datei de 14 februarie 2001 şi fondată pe dreptul comun (art. 555 - fost 480 - Cod civil), 
pentru bunul pretins a fi fost preluat abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă nu i-a fost 
recunoscut anterior un „bun” în sensul dat de art. 1 din Protocolul nr. 1 al C.E.D.O., ori nu poate invoca 
existenţa unei speranţe legitime în legătură cu acesta. 

Noţiunea de „bun” nu are accepţiunea înţeleasă de reclamant, anume, obiectul material al 
raportului litigios, ci se circumscrie sferei drepturilor recunoscute reclamantului anterior intrării în vigoare 
a Legii nr. 10/2001 - o hotărâre judecătorească de anulare a titlului statului ori de confirmare a modalităţii 
de preluare abuzivă a imobilului, recunoaşterea dreptului la plata unor despăgubiri, neexecutate etc.  

Dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naşte în viitor, prin aplicarea prevederilor 
legale care reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii, potrivit art. 41 
din Constituţie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. 

Or, pornind de la aceste premise de abordare, se va reţine că reclamantul - care nu s-a prevalat 
de un bun în contextul arătat nu se încadrează într-o situaţie care permitea admiterea acţiunii în 
revendicare, fondată pe simpla valorificare a unui titlu al antecesorului său. 

Conchizând, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, norma generală nu mai poate fi 
invocată decât dacă se încalcă părţii un drept recunoscut anterior intrării în vigoare a legii noi, aflat sub 
protecţia art. 1 din Protocolul I la C.E.D.O. ca fiind „concret şi efectiv”, iar în cauză nu s-a dovedit că 
partea mai beneficia de un bun sau cel puţin de o speranţă legitimă la data promovării acţiunii în 
revendicare. 

 
Art. 1 din Protocolul nr. 1 al C.E.D.O. 
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Cauza pilot Atanasiu ş.a. contra României, Hotărârea din 12 octombrie 2010 
Decizia Curții Constituţionale nr. 136 din 21 octombrie 1998 

Decizia Curții Constituţionale nr. 184 din 27 aprilie 2004 
Art. 35 alin. (2) şi (3)) din Legea nr. 165/2013 
Decizia Î.C.C.J.în interesul legii nr. XX/2007  

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8778/118/2016, reclamantul 

[...] în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună: 

- obligarea pârâtei să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniștită posesie imobilul 
situat în municipiul Constanţa, [...], judeţul Constanţa; 

- evacuarea pârâtei din imobilul revendicat având în vedere lipsa titlului;  
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
În considerentele cererii, reclamantul a învederat instanţei că este unicul moştenitor al 

autorului, [...], astfel cum rezultă din certificatul de calitate de moștenitor nr. 74 din 19 iulie 2001 
emis de către B.N.P. Asociaţi [...].  

Autorul său, [...] a fost proprietarul imobilului situat în municipiul Constanţa, [...] (fost str. 
Carol nr. 71), parter, judeţul Constanţa, compus din 3 etaje şi terenul aferent, imobil pe care 1-a 
dobândit prin efectul contractului de vânzare nr. 2860 din 8 octombrie 1930. Pentru restituirea 
acestui imobil, reclamantul a susţinut că a formulat notificare în temeiul legii speciale nr. 10/2001, 
respectiv notificarea înregistrată sub nr. 2016 din 09 august 2016 şi depusă la Primăria Municipiului 
Constanta prin intermediul B.E.J [...]. 

Prin Dispoziţia Primarului municipiului Constanţa, nr. 4113 din 15 decembrie 2005 s-a 
dispus înaintarea, spre competentă soluţionare, a notificării nr. 107036,  către  societatea pârâtă 
pentru partea din imobil deţinută de către aceasta, mai exact pentru parterul imobilului, care se afla 
în posesia pârâtei.  

Aceasta nu a soluţionat notificarea nici până în prezent. 
Reclamantul a precizat că, prin sentinţa civilă nr. 1128 din 28 februarie 2013, rămasă 

irevocabilă, pronunţată de către Tribunalul Constanţa - Secţia I Civilă, i s-au restituit în natură,  
etajele 2 şi 3 din imobilul situat în Constanţa, [...], reţinându-se, în esenţă atât calitatea de proprietar 
a autorului său asupra acestui imobil, calitatea sa de unic succesor al acestuia precum şi preluarea 
abuzivă a acestui imobil de către statul român, în regimul comunist - naționalizat prin efectul 
Decretului nr. 266/1948. 

 Cât priveşte acțiunea în revendicare de față, reclamantul a înţeles să opună pârâtei 
adevăratul titlu, transmis prin moșteniri succesive, în timp ce pârâta îi opune un titlu profund viciat, 
provenit dintr-o preluare abuzivă exercitată de către statul comunist, titlu autorului său  fiind 
preferabil şi anterior titlului pretins de pârâtă, care provine de la adevăratul proprietar. Titlul pârâtei 
este unul nelegal, astfel cum s-a stabilit irevocabil (prin efectul  sentinţei civile nr. 1128/2013) ceea 
ce practic echivalează cu lipsa acestuia.  

Reclamantul a făcut trimitere la Decizia de îndrumare nr. 33/2008 a Î.C.C.J prin care 
instanţa supremă a stabilit că în acţiunile în revendicare întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun 
se va aplica cu precădere Convenţia Europeană atunci când legea specială intră în contradicţie cu 
aceasta. 

Cât priveşte evacuarea pârâtei, s-a arătat că cererea este admisibilă, în condiţiile în care, în 
urma confruntării titlurilor pârâta va pierde dreptul de proprietate. 

În drept s-au invocat: art. 555 (fost art. 480  Cod civil); art. 1, alin. 1 din Primul Protocol 
Adiţional la  CEDO, Decizia nr. 33/2008 a Î.C.C.J., art. 194 şi următoarele Cod procedură civilă. 

Cererii i-au fost anexate înscrisuri, în copie: certificatul de moştenitor nr. 74/2001; sentinţa 
civilă nr. 1128 din 28 februarie 2013 pronunțată de către Tribunalul Constanţa - Secția I Civilă;  
Dispoziția nr. 4113 din 15 decembrie 2005, acte de proprietate imobil, declarații. 

În apărare, pârâta S.C. [...] S.A., societate în reorganizare, a formulat întâmpinare, prin care, 
pe cale de excepție a invocat: 

- Excepţia insuficientei timbrări  la valoarea cererii de chemare în judecată, 
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- Excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată întemeiată pe acţiunea în 
revendicare. 

Pârâta a susţinut că, temeiul juridic al cererii de chemare în judecată îl constituie prevederile 
referitoare la acţiunea în revendicare. Reclamantul a invocat, de asemenea, acte juridice prin care 
autorii săi au dobândit imobilul în litigiu, precum şi faptul că a depus o notificare la Primăria 
Municipiului Constanţa, în temeiul Legii nr. 10/2001. Legea specială în materie, Legea nr. 10/2001 
se referă la imobilele preluate abuziv de stat în perioada de referință a legii. 

Pârâta a solicitat instanţei să ia act că reclamantul a urmat procedura prevăzută de legea 
specială, iar în situația dată, nu mai este posibilă valorificarea dreptului de proprietate prin 
procedura dreptului comun, printr-o acțiune în revendicare.  

În opinia sa, acțiunea în revendicare de drept comun nu mai este deschisă, aceasta fiind 
practic înlăturată prin legea specială. 

S-a arătat că, reclamantul este ţinut să respecte procedura administrativă obligatorie impusă 
de legea specială, prealabilă sesizării instanţei, ce se declanşează prin formularea unei notificări în 
conformitate cu prevederile art. 21 şi următoarele din lege. 

Pentru evitarea perpetuării stării de incertitudine în ceea ce priveşte situaţia juridică a unor 
asemenea imobile, Legea nr. 10/2001 a instituit un termen în interiorul căruia trebuie adresată 
notificarea, termen prelungit succesiv, sancțiunea nerespectării  constând, potrivit art. 22 alin. 5, în 
pierderea dreptului de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent. 

Având în vedere aceste considerente,  pârâta a susţinut că, după data intrării în vigoare a 
Legii nr. 10/2001, o acţiune în revendicare a imobilelor pe care le vizează acest act normativ, 
întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun este inadmisibilă, atât în situaţia în care nu s-a declanşat 
procedura administrativă, prealabilă şi obligatorie prevăzută de legea specială, cât şi în situaţia în 
care această procedură nu este finalizată la data sesizării instanţei. 

A concluzionat pârâta că, imobilele care se încadrează în domeniul de aplicare al Legii nr. 
10/2001 nu mai pot fi restituite decât în condiţiile prevăzute de acest act normativ, fiind exclusă 
acţiunea în revendicare de drept comun. 

Pârâta a făcut trimitere şi la  Decizia în  interesul legii nr. 33/2008 a Î.C.C.J. 
Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea acţiunii în revendicare ca nefondată. Pârâta a 

susţinut preferabilitatea titlului său de proprietate, în condiţiile în care, prin probele administrate, 
reclamantul nu este proprietar tabular, nu are un titlu valabil pe care să îl opună  cu succes. 

Prin sentinţa civilă nr. 1453 din 28 iunie 2017 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii în revendicare imobiliară şi a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de 
reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., societate în insolvenţă prin administrator 
judiciar Beta Insolvency I.P.U.R.L. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în esenţă că prin dispoziţiile Legii 
nr. 10/2001 s-a suprimat practic, posibilitatea recurgerii la dreptul comun în cazul ineficacităţii 
actelor de preluare a imobilelor naţionalizate şi fără să diminueze accesul la justiţie, legea specială a 
adus perfecţionări sistemului reparator, subordonându-l totodată controlului judecătoresc prin 
norme de procedură cu caracter special. 

S-a reţinut că numai persoanele exceptate de la procedura acestui act normativ, precum şi 
cele care, din motive independente de voinţa lor, nu au putut să utilizeze această procedură în 
termenele legale au deschisă calea acţiunii în revendicare/retrocedare a bunului litigios, dacă acesta 
nu a fost cumpărat cu bună-credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, de către 
chiriaşi. 

În consecinţă, s-a reţinut că persoanele cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 10/2001 
nu au posibilitatea de a opta între calea prevăzută de acest act normativ şi aplicarea dreptului 
comun, în materia revendicării, respectiv dispoziţiile art. 555 (fost art. 480) Cod civil, cu atât mai 
mult persoanele care au utilizat procedura Legii nr. 10/2001 - astfel cum e cazul reclamantului, nu 
mai pot exercita ulterior, acţiunea în revendicare, având în vedere regula electa una via şi principiul 
securităţii raporturilor juridice consacrat de jurisprudenţa CEDO (Cauza Brumărescu contra 
României - 1997). 
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel reclamantul [...], care a criticat-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând anularea hotărârii apelate şi evocarea fondului cu 
consecinţa admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată. 

A susţinut apelantul reclamant că imobilul în litigiu asupra căruia statul nu deţine un titlu 
valabil conform exigenţelor art. 6 din Legea nr. 213/1998, putea fi revendicat potrivit dreptului 
comun cât timp fostul proprietar deja a uzat de Legea nr. 10/2001, până în prezent nu a beneficiat de 
repararea prejudiciului cauzat prin privarea de proprietate, iar o altă cale procedurală pentru 
recuperarea imobilului deţinut de pârâta S.C. [...] S.A., societate comercială în lichidare nu mai 
există. 

Se invocă în susţinerea acestei critici dispoziţiile Deciziei nr. 33/2008 pronunţată de Î.C.C.J. 
prin care s-a tranşat că în cazul în care între legea specială - Legea nr. 10/2001 şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului există neconcordanţe, Convenţia are prioritate, iar această 
prioritate poate fi dată în cadrul unei acţiuni în revendicare întemeiată pe dreptul comun. 

Apreciază apelantul reclamantă că încălcarea Deciziei nr. 33/2008, a Constituţiei, a 
Convenţiei şi a dreptului său de liber acces la justiţie transpare din întreaga motivare a soluţiei 
apelate, motivare care reliefează preocuparea magistratului de la fond de a admite excepţia 
inadmisibilităţii invocată de către pârâtă. 

Pe de altă parte, instanţa de fond ignoră faptul că imobilul pe care reclamantul îl revendică 
de la pârâtă nu mai aparţine statului român, ci a fost transmis către o persoană juridică privată aflată 
în acest moment în procedura insolvenţei, iar în această situaţie persoana juridică privată care deţine 
bunul fără un titlu valabil, nu mai poate dispune restituirea lui către reclamant. 

Dispoziţiile Legii nr. 10/2001 nu pot fi interpretate în sensul excluderii oricărei posibilităţi 
de intentare a acţiunii în revendicare imobiliară deoarece se încalcă grav Constituţia şi CEDO, în 
condiţiile în care reclamantul deţine un bun în sensul Convenţiei, prin efectul unui act autentic 
valabil - act de vânzare-cumpărare nr. 2860 din 08 octombrie 1930, preferabil actelor opuse de către 
pârâtă. 

Prin întâmpinare, intimata pârâtă S.C. [...] S.A., prin administrator judiciar [...] S.P.R.L. a 
solicitat respingerea apelului ca nefondat apreciind că prima instanţă a statuat în mod judicios cu 
privire la inadmisibilitatea acţiunii în revendicare, raportat şi la considerentele Deciziei dată în 
interesul legii nr. 33/2008 a Î.C.C.J.  

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile apelantului 
reclamant, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente: 

Reclamantul [...] a dedus judecăţii o acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 555 
Noul Cod civil (fostul art. 480 Cod civil), solicitând în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A. 
obligarea acestei pârâte să îi restituie în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul situat în 
Constanţa, [...], cu consecinţa evacuării pârâtei din imobilul revendicat pentru lipsa titlului. 

Acţiunea în revendicare imobiliară este acea acţiune reală prin care proprietarul care a 
pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar. 

Pentru a triumfa în acţiunea în revendicare, reclamantul, care se pretinde proprietarul 
bunului, trebuie să facă dovada că deţine un titlu mai bine caracterizat decât adversarul său, altfel 
spus că este titularul unui bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, iar încălcările aduse 
dreptului său se impun a fi sancţionate prin acţiunea în justiţie. 

Este indubitabil că reclamantul [...] se află în situaţia de a solicita în instanţă, prin 
formularea unei acţiuni în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 555 (fost art. 480) Cod civil, 
restituirea imobilului-construcţie parter, situat în Constanţa, [...]. 

Acţiunea reclamantului întemeiată pe dispoziţiile art. 555 Cod civil (fostul art. 480 Cod 
civil), art. 1 alin. 1 din Primul Protocol Adiţional la C.E.D.O. şi art. 194 şi următoarele din Codul de 
procedură civilă a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 29 decembrie 2016. 

Fără a nega încadrarea situaţiei de fapt deduse judecăţii în dispoziţiile Legii nr. 10/2001, 
reclamantul a pretins că trebuie acordată prioritate dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, susţinându-se că soluţia menţionată este cuprinsă şi în dezlegarea dată recursului în 
interesul legii pronunţată cu privire la această chestiune prin Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008 a 
Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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Instanţa de fond a dezlegat în mod judicios problema raportului dintre Legea nr. 10/2001, 
ca lege specială de reparaţie în cazul imobilelor preluate abuziv de către stat în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989 şi Codul civil, ca lege generală, invocat de reclamant ca temei al cererii 
sale de restituire a imobilului din Constanţa, [...]. 

În doctrina juridică românească este unanim admis faptul că, pentru a se stabili care sunt 
normele operante în speţă, trebuie făcută mai întâi trimiterea la principiul care guvernează concursul 
dintre legea generală şi cea specială. Astfel, generalia specialibus derogant este pe deplin incident 
în cazul concursului dintre norme care au acelaşi obiect de reglementare, cum este cazul 
prevederilor art. 555 (fost art. 480) Cod civil (norma generală în materie de revendicare) şi a celor 
din Legea nr. 10/2001 (norma specială în materie de restituire a imobilelor preluate abuziv de stat în 
perioada enunţată). 

Această chestiune a fost tranşată şi prin Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite (pct. I), statuându-se că aplicarea acestui principiu de drept - 
recunoscut şi în alte sisteme juridice şi invocat de însăşi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în 
jurisprudenţă – exclude ca, după intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 10/2001 să mai poată fi 
fundamentat vreun demers în instanţă pentru imobilele preluate de statul român cu sau fără titlu în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, pe norma de drept comun instituită prin art. 555 (fost 
art. 480) Cod civil. 

Ca lege specială, Legea nr. 10/2001 se impune pe principiul aplicării imediate a normei 
noi, tuturor situaţiilor juridice privitoare la aceste imobile, pentru care nu a fost iniţiată - anterior 
intrării legii speciale în vigoare - procedura de drept comun şi continuată ulterior acestui moment. 

Decizia Secţiilor Unite a remarcat faptul că în acest domeniu există o juxtapunere în 
planul câmpului de reglementare al actelor normative şi că din acest punct de vedere, persoanele 
cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 10/2001 au avut asigurat prin lege dreptul de opţiune 
între calea prevăzută de acest act normativ (cu părăsirea dreptului comun în materia revendicării) 
sau continuarea acţiunii în revendicare iniţiate anterior intrării în vigoare a legii speciale - art. 47 
alin. 1 din Legea nr. 10/2001. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat, totodată, că această soluţie vine în continuarea 
firească a jurisprudenţei instanţei supreme, care a decis asupra situaţiilor de posibil conflict în timp 
al aplicării legilor - în acest sens pronunţându-se şi Decizia nr. LIII din 4 iunie 2007 privitoare la 
incidenţa art. 35 din Legea nr. 33/1994 cu cele ale Legii nr. 10/2001. 

În cauză, acţiunea în revendicare având ca obiect material imobilul preluat de stat din 
patrimoniul reclamantului şi care cade sub incidenţa dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 10/2001, 
republicată - a fost promovată în anul 2016, deci, ulterior intrării în vigoare a prevederilor legii 
speciale (14 februarie 2001). 

Împrejurarea invocată de reclamant, legată de existenţa unor mecanisme procedurale 
diferite în cazul reglementat de art. 555 Cod civil (fost art. 480 Cod civil) şi cel al art. 21 şi 
următoarele din Legea nr. 10/2001, care nu se pot confunda şi care vizează - în cazul revendicării - 
compararea titlurilor exhibate de părţi şi a originii acestora, nu poate fi reţinută în măsura în care 
principiul generalia specialibus derogant este completat în plan procesual de cel exprimat de 
adagiul alea una acta via, partea fiind obligată să aleagă un singur demers în justiţie pentru 
obţinerea satisfacţiei dreptului pretins. 

Deşi este real că art. 480 Cod civil (1864) nu a fost abrogat odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 10/2001 (acţiunea în revendicare fiind de principiu admisibilă ca mijloc procesual pus la 
îndemâna celui ce se pretinde titularul dreptului de proprietate), nu se poate nici susţine că se 
încalcă accesul la justiţie în situaţia în care judecătorul constată incidenţa unei norme speciale la 
momentul intentării procesului şi care înlătură aplicarea normei anterioare, cu caracter general ori 
special, operante până la data apariţiei noii reglementări. 

Referindu-se la prioritatea Convenţiei, reclamantul invocă dispoziţiile art. 6 paragraful 1, 
întrucât prin respingerea acţiunii s-ar nega dreptul de acces la instanţă, dar şi art. 1 din Protocolul 1 
al Convenţiei. 

Articolul 6 din Convenţie garantează fiecărei persoane „dreptul la un tribunal”, adică 
dreptul ca o instanţă judiciară să soluţioneze orice contestaţie privitoare la drepturile şi obligaţiile 
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sale civile (cauzele Ad’t Mouhoub contra Franţei, Waite at Kenedy contra Germaniei, Prince Hans-
Adam II de Lichtenstein contra Germaniei). 

Însă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis că acest drept nu este absolut, că 
este compatibil cu limitări implicite şi că statele dispun în această materie de o anumită marjă de 
apreciere. 

În acelaşi timp, instanţa de contencios european a statuat că această problemă trebuie 
examinată într-un context mai larg, şi anume acela al obstacolelor sau impedimentelor de drept ori 
de fapt care ar fi de natură să altereze dreptul la un tribunal chiar în substanţa sa. 

Legiuitorul român a adoptat un act normativ special, în temeiul căruia persoanele care se 
consideră îndreptăţite pot cere să li se recunoască dreptul de a primi măsuri reparatorii pentru 
imobilele preluate abuziv de către stat, una dintre aceste măsuri fiind restituirea în natură a 
imobilelor. 

Legea nr. 10/2001 prevede obligativitatea parcurgerii procedurii administrative prealabile 
pe care o reglementează, ceea ce nu conduce la privarea acelor persoane de dreptul la un tribunal, 
pentru că, împotriva dispoziţiei sau deciziei emise în procedura administrativă legea prevede calea 
contestaţiei în instanţă (art. 26), căreia i se conferă o jurisdicţie deplină, după cum au posibilitatea 
de a supune controlului judecătoresc toate deciziile care se iau în cadrul procedurii Legii nr. 
10/2001, inclusiv refuzul persoanei juridice de a emite decizia de soluţionare a notificării (conform 
Deciziei nr. XX/19.03.2007 pronunţată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în Secţii Unite), astfel că este pe deplin asigurat accesul la justiţie. 

Existenţa Legii nr. 10/2001, derogatorie de la dreptul comun, cu consecinţa imposibilităţii 
utilizării unei reglementări anterioare, nu încalcă art. 6 din Convenţie în situaţia în care calea oferită 
de legea specială pentru valorificarea dreptului dedus pretins este una efectivă. 

Ori, aşa cum s-a arătat, reclamantul poate obţine încă măsuri reparatorii pentru imobil 
(ceea ce includea şi restituirea în natură, ca măsură prevalentă a legii speciale, în condiţiile în care 
este posibilă), în urma soluţionării notificării formulată în termenul legal, cel prevăzut de art. 22, 
fiind în măsură să dovedească atât dreptul de proprietate, dar şi preluarea abuzivă de către stat. 

Articolul din Protocolul nr. 1 nu garantează un drept de a dobândi bunuri şi nu impune 
statelor contractante nicio restricţie cu privire la libertatea lor de a stabili domeniul de aplicare a 
legilor pe care le pot adopta în materie de restituire a bunurilor şi de a alege condiţiile în care 
acceptă să restituie drepturile de proprietate persoanelor deposedate (Cauza Von der Mussele 
împotriva Belgiei;Cauza Slisenko contra Lituaniei). 

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, 
prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene, după 
a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Soluţia decurge din 
dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţia României, potrivit cărora „Competenţa şi procedura de 
judecată sunt stabilite prin lege”. Instanţa constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa că pentru 
situaţii deosebite legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de 
exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justiţie să nu fie afectat (Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 755/31 octombrie 2006, Decizia nr. 1/1999). 

A considera că după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 orice acţiune în revendicare 
este admisibilă, pentru că în caz contrar s-ar încălca principiul liberului acces la justiţie prevăzut de 
art. 21 din Constituţia României şi art. 6 din C.E.D.O., echivalează cu o eronată interpretare a 
principiilor de drept, dar şi a  jurisprudenţei instanţei supreme şi a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, care au admis necesitatea implementării unor limitări implicit admise în exerciţiul 
dreptului de acces la o instanţă. Astfel, într-o cauză intentată împotriva Cehiei, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a apreciat că nu se poate reproşa instanţei naţionale că a acordat prevalenţă legii 
speciale de restituire faţă de dispoziţiile generale ale Codului civil, chiar dacă petiţionarul pretindea 
un drept de proprietate (Ivo Bartonek şi Marcela Bartonkova contra Republicii Cehe, 15574/04 şi 
13803/05 din 3 iunie 2008). 

Dezlegarea dată în temeiul art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă prin Decizia nr. 33/2008 a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite - exprimă în realitate opinia că intrarea în vigoare 
a Legii nr. 10/2001 nu exclude formularea unei acţiuni în revendicare pe dreptul comun pentru 
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imobilele ce fac obiect de reglementare al legii speciale, în situaţia în care se relevă existenţa unui 
„bun” în sensul Convenţiei, ,,recunoscut anterior şi supus protecţiei art. 1 din Protocolul I al 
Convenţiei”. 

Din acest punct de vedere, sunt eronate şi lipsite de fundament juridic susţinerile 
reclamantului conform cărora persoana care invocă deposedarea abuzivă de către stat şi care a 
urmat în termen legal şi procedura reglementată de Legea nr. 10/2001, ar putea solicita restituirea 
bunului preluat pe calea acţiunii în revendicare întemeiată pe dreptul comun chiar după intrarea în 
vigoare a noii legi, cu condiţia de a nu aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securităţii 
raporturilor juridice, nefiind permisă încălcarea prin simpla voinţă a petiţionarului a principiilor de 
drept enunţate.  

Astfel fiind, nicio persoană nu se mai poate legitima ca titular al dreptului de proprietate 
într-o acţiune promovată ulterior datei de 14 februarie 2001 şi fondată pe dreptul comun (art. 555 - 
fost 480 - Cod civil), pentru bunul pretins a fi fost preluat abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, dacă nu i-a fost recunoscut anterior un „bun” în sensul dat de art. 1 din Protocolul 
nr. 1 al C.E.D.O., ori nu poate invoca existenţa unei speranţe legitime în legătură cu acesta. 

Noţiunea de „bun” nu are accepţiunea înţeleasă de reclamant, anume, obiectul material al 
raportului litigios, ci se circumscrie sferei drepturilor recunoscute reclamantului anterior intrării în 
vigoare a Legii nr. 10/2001 - o hotărâre judecătorească de anulare a titlului statului ori de 
confirmare a modalităţii de preluare abuzivă a imobilului, recunoaşterea dreptului la plata unor 
despăgubiri, neexecutate, etc. În acest sens, C.E.D.O. a reţinut în Cauza pilot Atanasiu ş.a. contra 
României, Hotărârea din 12 octombrie 2010 „existenţa unui „bun actual” în patrimoniul unei 
persoane fiinţează manifest fără nicio îndoială, dacă printr-o hotărâre definitivă şi executorie, 
jurisdicţiile au recunoscut acesteia calitatea de proprietar şi dacă, în dispozitivul hotărârii au decis 
în mod expres restituirea bunului” (paragraful 140). În consecinţă, Curtea apreciază că, 
transformarea într-o „valoare patrimonială” în sensul art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie a 
interesului patrimonial ce rezultă din simpla constatare a ilegalităţii naţionalizării, „se 
subordonează îndeplinirii de către partea interesată, a cerinţelor legale din cadrul procedurilor 
prevăzute de legile de reparaţie şi epuizării căilor de recurs prevăzute de aceste legi” (paragraful 
142). 

În acelaşi sens a statuat şi Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa, de exemplu 
Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 
448/24.11.1998 sau în Decizia nr. 184 din 27 aprilie 2004 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 528/11 iunie 2004: „chiar dacă naţionalizarea sau alte moduri prin care, sub 
imperiul unor legi anterioare, a luat naştere dreptul de proprietate al statului nu sunt 
corespunzătoare prevederilor Constituţiei dreptul subiectiv de proprietate al statului constituit 
potrivit reglementărilor legale anterioare actualei legi fundamentale, nu este stins, ca efect al 
intrării în vigoare a acesteia, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietăţii. 

Aşa fiind, […] dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naşte în viitor, prin 
aplicarea prevederilor legale care reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea şi 
ocrotirea proprietăţii, potrivit art. 41 din Constituţie, se aplică numai după reconstituirea sau 
constituirea dreptului de proprietate.” 

Or, pornind de la aceste premise de abordare, se va reţine că instanţa de fond a dat o 
corectă dezlegare în drept speţei, apreciind că reclamantul - care nu s-a prevalat de un bun în 
contextul arătat nu se încadrează într-o situaţie care permitea admiterea acţiunii în revendicare, 
fondată pe simpla valorificare a unui titlu al antecesorului său. 

În egală măsură, reclamantul nu avea „o speranţă legitimă” în legătură cu recunoaşterea 
dreptului său, câtă vreme Decizia nr. 33/2008 pronunţată în Secţiile Unite tranşează situaţiile în 
care, după intrarea în vigoare a normei noi, acţiunea în revendicare fondată pe dispoziţiile art. 555 
(fost art. 480) Cod civil mai poate justifica un demers în faţa instanţelor naţionale pentru acest 
imobil,  asigurându-se, în contextul dat de art. 329 alin. 3 Cod procedură civilă, premisele unei 
jurisprudenţe unitare în acest sens. C.E.D.O. a remarcat, totodată, anterior dezlegării date prin 
decizia menţionată, că instanţa supremă are o soluţie jurisprudenţială unitară şi constantă în legătură 



 

 47 

cu inadmisibilitatea de principiu a acţiunii în revendicare formulate ulterior apariţiei Legii nr. 
10/2001 (cauza Păduraru contra României, 2005). 

Tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în egală măsură, că simpla pretenţie 
vizând restituirea unui imobil preluat de stat nu prezumă şi nici nu echivalează cu existenţa unui 
bun actual ori a unei speranţe legitime, Convenţia vizând protejarea drepturilor „concrete şi 
efective” (cauza Păduraru contra României, 2005, Cauzele Constandache, Lungoci sau Palmaru 
contra României). 

Conchizând, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, norma generală nu mai poate fi 
invocată decât dacă se încalcă părţii un drept recunoscut anterior intrării în vigoare a legii noi, aflat 
sub protecţia art. 1 din Protocolul I la C.E.D.O. ca fiind „concret şi efectiv”, iar în cauză nu s-a 
dovedit că partea mai beneficia de un bun sau cel puţin de o speranţă legitimă la data promovării 
acţiunii în revendicare. 

Pentru valorificarea pretenţiilor în legătură cu un drept invocat, persoanele interesate 
trebuie să respecte legislaţia naţională edictată în legătură cu dreptul respectiv, atât din perspectiva 
dreptului substanţial, cât şi a căilor procedurale prevăzute de lege pentru obţinerea recunoaşterii 
celor susţinute. 

Statul român şi-a propus să acorde măsuri reparatorii pentru imobilele preluate în regimul 
trecut, în condiţiile unei legi speciale (Legea nr. 10/2001), lege de care reclamantul nu a înţeles a 
uza în termen legal. 

Astfel se reţine că reclamantul a uzat de procedura specială reglementată de Legea nr. 
10/2001, notificarea prin care solicita restituirea în natură a imobilului din Constanţa, [...] fiind 
redirecţionată de către Municipiul Constanţa prin Primar, conform Dispoziţiei nr. 4113 din 15 
decembrie 2005 către unitatea deţinătoare - S.C. [...] S.A., această dispoziţie nefiind contestată de 
reclamant potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 10/2001. 

Este real faptul că până în prezent această notificare nu a fost soluţionată de către unitatea 
notificată, însă susţinerea apelantului reclamant potrivit cu care nu are la dispoziţie nicio pârghie 
pentru soluţionarea acestei notificări nu poate fi primită ca fondată. 

Astfel, se reţine că prin Decizia nr. XX/1997 pronunţată de Î.C.C.J. într-un recurs în 
interesul legii, s-a statuat că în aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 instanţa 
de judecată este competentă să soluţioneze pe fond nu numai contestaţia formulată împotriva 
deciziei/dispoziţiei de respingere a cererilor prin care s-a solicitat restituirea în natură a imobilelor 
preluate abuziv, ci şi notificarea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii 
deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate. 

În cazul societăţilor comerciale aflate în procedura falimentului, având în vedere că, 
potrivit legii, deschiderea procedurii falimentului ridică debitorului, de regulă, dreptul de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, decizia de restituire în natură sau după caz, în 
echivalent revine entităţilor care conduc activitatea debitorului aflat în încetare de plăţi şi anume 
lichidatorului, controlul asupra activităţii acestuia din urmă exercitându-se de către judecătorul 
sindic (art. 21 alin. 1-3 din Legea nr. 10/2001, coroborat cu art. 21.3 lit. (d) din H.G. nr. 250/2007). 

De asemenea, Legea nr. 10/2001 a reglementat şi situaţia în care imobilele notificate sunt 
evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute la art. 21 
alin. (1) şi (2), caz în care măsurile reparatorii se propun de către instituţia publică ce efectuează 
sau, după caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 26 alin. (1) fiind aplicabile în mod 
corespunzător (art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 10/2001). 

În speţă se constată că reclamantul, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 nu a 
solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A. sau după caz, în contradictoriu cu entitatea 
învestită de lege cu soluţionarea notificării, în cazul în care unitatea deţinătoare era o societate 
comercială privatizată (instituţia publică ce a efectuat privatizarea) soluţionarea pe fond a notificării 
pe care o formulase în termen legal cu privire la imobilul din Constanţa, [...] - parter, deşi avea 
deschisă o astfel de acţiune în justiţie, conform Deciziei date în recurs în interesul legii nr. XX/2007 
a Î.C.C.J., pentru valorificarea drepturilor pretinse. 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 (art. 35 alin. (2) şi (3)) s-a stipulat că în 
cazul în care „entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute de art. 33 şi 34, 



 

 48 

persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) 
în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor” 
instanţa de judecată pronunţându-se în această situaţie, asupra existenţei şi întinderii dreptului de 
proprietate şi dispunând restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în 
condiţiile Legii nr. 165/2013. 

Prin urmare, în cazurile în care persoanele îndreptăţite au formulat notificări în termenul 
legal conform Legii nr. 10/2001, pentru imobilele preluate de Statul Român în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 - cum este şi cazul reclamantului, iar unitatea deţinătoare sau entităţile 
învestite de lege cu soluţionarea notificărilor nu au emis deciziile/dispoziţiile de restituire în natură 
sau de acordare de despăgubiri în echivalent, după caz, la solicitarea persoanelor îndreptăţite, 
instanţele de judecată sunt competente să soluţioneze pe fond notificările, putând dispune restituirea 
în natură a bunurilor sau acordarea de măsuri reparatorii conform Legii nr. 165/2013, legiuitorul 
reglementând o procedură concretă pentru soluţionarea acestor situaţii, în măsura în care persoanele 
îndreptăţite urmează procedura în termenele stipulate prin actul normativ invocat. 

În consecinţă, susţinerea apelantului reclamant, potrivit cu care, după expirarea termenului 
legal de soluţionare a notificării de către unitatea deţinătoare, singura cale de realizare a drepturilor 
sale este acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul comun (art. 555 Noul Cod civil, fost art. 480 
Cod civil 1864) nu poate fi reţinută ca fondată, reclamantul având acces la justiţie în condiţiile şi în 
termenele reglementate de procedura specială (Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 165/2013) astfel cum 
am arătat în precedent. 

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

Decizia civilă nr. 191/C/22.11.2017 
Judecător redactor Daniela Petrovici 

 
5. Revendicare imobiliară. Inventarierea imobilului ca lac natural din categoria 

limanelor fluviatile. Apartenența acestuia la domeniul public al statului. Transmiterea 
atributelor dreptului real către un terț și înscrierea lor în cartea funciară nu pot opune 
adevăratului titular al dreptului un drept valabil. 
 

După cum s-a arătat prin decizia civilă nr. 254/CA din 11.04.2016 a Curţii de Apel Constanţa – 
secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal -, anterior emiterii H.C.L. nr. 48/2002 a Consiliului 
Local [...], Statul român avea deja inventariat acest imobil ca lac natural din categoria limanelor fluviatile 
(anume, încă din 1998), ceea ce demonstra că el intra, în fapt, în sfera domeniului public al statului, iar nu 
al vreunei autorităţi locale.  

Statul român nu şi-a apropriat ilegitim acest lac, prin hotărârea de guvern din 2006, de aprobare a 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul său public, actul normativ relevând doar situaţia juridică 
reală a bunului intrat în patrimoniul statului înainte de anul 1989, dobândit aşadar legal în raport de 
prevederile explicite ale Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 213/1998 şi deţinut/administrat de autorităţile 
competente; în mod corelativ, transferarea dreptului de proprietate către apelanta pârâtă de către o altă 
entitate, neproprietar al bunului, care îşi ,,crease’’ singură titlul, prin acte administrative de interes local, a 
fost corect constatată nulă cât priveşte bunul imobil din domeniul public al statului. 

 
Legea nr. 107/1996 
O.U.G. nr. 23/2008 

Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 
Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 

Art. 135 alin. 4 din Constituţie 
 

 Prin sentinţa civilă nr. 2699/02.11.2016 a Tribunalului Constanţa – Secţia I civilă a fost 
admisă în parte acţiunea precizată şi completată, formulată de reclamanta ADMINISTRAŢIA 
NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - 
Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii [...] Constanţa şi COMUNA [...], prin Primar, precum şi cu 
intervenientul STATUL ROMÂN prin Ministerul Finanţelor Publice. S-a constatat nulitatea 
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absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/19.10.2005 la BNP 
[...], în ceea ce priveşte imobilul-teren în suprafaţă de 923.793,56 mp, situat în extravilanul comunei 
[...], jud. Constanţa, reprezentând: Lacul X în suprafaţă de 552.623,02 mp, având număr cadastral 
… şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud.Constanţa, şi Lacul Y în suprafaţă de 
371.170,54 mp, având număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr…. a localităţii [...], jud. 
Constanţa.  

Pârâta [...] a fost obligată să restituie în patrimoniul public al Statului Român şi în 
administrarea reclamantei Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţia Bazinală de 
Apă Dobrogea-Litoral, imobilul - Lacul … în suprafaţă totală de 93 ha din acte (923.793,56 mp. din 
măsurători) situat în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, compus din: Lacul X în suprafaţă de 
552.623,02 mp, având număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud. 
Constanţa, precum şi Lacul Y în suprafaţă de 371.170,54 mp, având număr cadastral … şi întabulat 
în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud.Constanţa.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere că prin cererea de chemare în 
judecată formulată de ANAR s-a urmărit apărarea dreptului de proprietate publică al Statului român 
şi a dreptului de administrare al reclamantei Administraţia Naţională Apele Romane asupra 
imobilului-lacul natural …, în suprafaţă totală de 93 ha, situat pe raza localităţii [...], jud.Constanţa, 
aflat în prezent în posesia [...] 
         Astfel, prin H.C.L. al comunei [...] nr. 40/22.09.2005 s-a aprobat schimbarea destinaţiei 
terenului în suprafaţă de 968.132 mp, situat în comuna [...], judeţul Constanţa, în „bazin piscicol”, 
iar prin H.C.L. [...] nr. 48/3.12.2002 s-a aprobat trecerea Lacului X în suprafaţă de 552.623,02 mp.  
şi a Lacului Y în suprafaţă de 371.170,54  mp. din domeniul public în domeniul privat al comunei. 
        Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.[...]/19.10.2005 de BNP [...], 
Comuna [...] a vândut societăţii pârâte suprafaţa de 968.132 mp. teren cu destinaţia bazin piscicol, 
situat în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, după cum urmează: Lacul X în suprafaţă de 
552.623,02 mp, având număr cadastral … şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], 
jud.Constanţa, în favoarea Comunei [...], prin încheierea nr. 3911/20.12.2002 dată de Judecătoria 
Medgidia-Biroul de Carte Funciară; Lacul Y în suprafaţă de 371.170,54 mp, având număr cadastral 
… şi întabulat în Cartea funciară nr. … a localităţii [...], jud.Constanţa, în favoarea Comunei [...], 
prin încheierea nr. 3912/20.12.2002 dată de Judecătoria Medgidia-Biroul de Carte Funciară; Ps 
341/3 în suprafaţă de 4.4338 mp. având număr cadastral … şi întabulat în Cartea Funciară nr.78 a 
localităţii [...], jud.Constanţa. 
         În cuprinsul contractului s-a menţionat că terenul - bazin piscicol - ce se înstrăinează este 
proprietatea privată a Comunei [...], în temeiul Legii nr. 213/1998, al Legii nr.109/1996 - art.3 alin. 
2 al Legii nr. 215/2001 şi al Hotărârii nr. 48/03.12.2002 a Consiliului Local al comunei [...]. 
Totodată, s-a arătat că prin Hotărârea nr. 40/22.09.2005 a Consiliului Local al comunei [...] a fost 
aprobată schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 968.132 mp din comuna [...], sat [...], 
jud.Constanţa, în „bazin piscicol” şi s-a aprobat vânzarea prin negociere directă la preţul stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei [...] nr.41/22.09.2005. 
          Dreptul de proprietate asupra terenurilor ce au făcut obiectul contractului mai sus menţionat a 
fost astfel intabulat în favoarea pârâtei [...] în cartea funciară nr.78 a localităţii [...], jud.Constanţa, 
prin încheierea nr. …/06.06.2006 dată de OCPI Constanţa - BCF Medgidia. 
           Tribunalul a arătat în continuare că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. …/19.05.2005, 
S.C. [...] S.A. Constanţa a înstrăinat aceleiaşi societăţi pârâte mijloacele fixe de la Ferma …, 
conform anexei 1 care face parte integrantă din contract (terasament platou central, baraj pământ X, 
baraj pământ Y, dig agricol, călugăr deversare X şi Y, călugăr evacuare la bazin, călugăr deversare 
Dunăre, terasamente pescărie, dig taluz, puţ, staţie epurare, reţele utilitare, canal 
alimentare/evacuare Dunăre, împrejmuire X). 
          Instanţa de fond a pornit în analiză de la faptul că trebuie stabilit regimul juridic al imobilului 
în litigiu (reprezentat de Lacul … în suprafaţă de 93 ha, compus din Lacul X şi Lacul Y) la data 
încheierii actelor juridice menţionate, iar din această perspectivă s-a arătat că art. 3 din Legea 
Apelor nr. 107/1996, modificată, prevedea că „aparţin domeniului public al statului … malurile şi 
cuvetele lacurilor ...”, iar conform art. 4 alin.1 „resursele de apă, de suprafaţă şi subterane sunt 
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monopol natural de interes strategic.” Mai mult, în Lista cuprinzând bunurile care alcătuiesc 
domeniul public al statului, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, la pct. I.3 sunt 
nominalizate  expres „malurile şi cuvetele lacurilor” ca făcând parte din domeniul public al statului.  
 Tribunalul Constanţa a arătat că Lacul … se regăsea şi în capitolul „Principalele lacuri din 
România” din Atlasul Cadastrului Apelor din România, ediţia 1992, care a fost aprobat prin Ordinul 
MAPPM nr. 399/1997, prelungit prin Ordinul MMGA nr. 1276/2005 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România, conform 
căruia modul de organizare, păstrare şi gestionare a Fondului Naţional de date de gospodărire a 
apelor, precum şi evidenţa apelor ce aparţin domeniului public, incluse în Cadastrul Apelor din 
România, se stabilesc de către ANAR.  
         Este incontestabil, aşadar, că dreptul de proprietate asupra acestui lac natural aparţine, potrivit 
art.135 alin.4 din Constituţia României, art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia şi art.3 din Legea apelor nr.107/1996, Statului Român, imobilul fiind 
menţionat de altfel ca aparţinând domeniului public al statului şi prin HG nr. 1705/2006 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, în anexa 12, poziţia 
63932. 

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului”. 

La alin.2 al art.10 din acelaşi act normativ se arată că “Trecerea din domeniul public în 
domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau 
prin lege nu se dispune altfel”. 

În speţă, prin sentinţa civilă nr.1200/18.09.2015 pronunţată în dosarul nr. …/118/2014*, 
menţinută prin decizia civilă nr.254/11.04.2016 a Curţii de Apel Constanţa, Tribunalul Constanţa-
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de nelegalitate invocată de reclamanta 
Administraţia Naţională Apele Romane prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral şi a  
constatat nelegalitatea H.C.L. [...]  nr.48/3.12.2002 şi a H.C.L. [...] 40/22.09.2005. 

În raport de modalitatea concretă în care s-a dispus trecerea în proprietatea privată a 
Comunei [...] a terenului în suprafaţă de 93 ha teren reprezentând Lacul X, instanţa de contencios 
administrativ a arătat - în considerentele hotărârii pronunţate - că această trecere a terenului s-a 
făcut în mod nelegal şi fără o dovadă a faptului că suprafaţa în sine se afla în domeniul public al 
comunei, deoarece, fiind înregistrată ca şi bun în domeniul public al statului, aceasta nu putea face 
obiectul unui  transfer către autorităţile locale decât ca urmare a adoptării unei hotărâri de Guvern 
care să statueze acest aspect. Prin urmare, autoritatea publică locală nu face dovada că, potrivit 
Legii nr. 213/1998, suprafaţa de 93 ha ce reprezentă perimetrul celor două lacuri se află în 
patrimoniul public al unităţii administrative.  

S-a mai arătat că un alt aspect al ilegalităţii comise prin  trecerea lacurilor în domeniul privat 
al UAT-ului o reprezintă însuşi conţinutul celor două hotărâri, din care rezidă pe de o parte că, fără 
un studiu şi cu un aviz de specialitate lapidar, suprafaţa celor două lacuri a fost apreciată ca fiind 
orice fel de categorie de teren, fiind schimbată în bazin piscicol (tocmai pentru a eluda obligaţia 
legală de detaliere a legalităţii deciziei ce se dorea a fi adoptată). 

S-a reţinut de către instanţa de contencios că dispoziţiile legale avute în vedere la emiterea 
H.C.L. nr. 69/2005, respectiv art. 38 alin.2 lit. f şi art. 46 alin. 2, art. 68 alin.1 lit. v din Legea nr. 
215/2001 în forma existentă la data emiterii actului administrativ individual şi art.10 alin. 2 din 
Legea nr. 213/1998 acordă Consiliului Local dreptul de a emite hotărâri privitoare doar la 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, precum şi dreptul Primarului de a face 
inventarierea şi administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei. Ori, în 
acest context, a menţionat instanţa de fond, nu a existat un temei legal pentru introducerea terenului 
în cauză în domeniul public la comunei, pentru ca apoi să poată fi introdus în domeniul privat la 
comunei. 
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În concluzie, s-a apreciat că H.C.L. nr. 48/2002 şi nr. 40/2005 sunt nelegale, fiind emise în 
lipsa unor documente legale care să ateste posibilitatea trecerii terenului din patrimoniul public în 
patrimoniul privat, prin încălcarea dreptului Statului asupra terenului în sine. Aprecierea temeiniciei 
pretenţiilor deduse judecăţii în prezentul dosar a impus deci valorificarea prevederilor art.4 alin.4 
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (în forma de la data introducerii acţiunii), 
potrivit cărora „în cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea 
actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a 
cărui nelegalitate a fost constatată”. 

Tribunalul a motivat că, deşi este de necontestat că admiterea excepţiei de nelegalitate nu are 
ca efect anularea actului administrativ, ci doar înlăturarea acestuia din litigiul în care a fost invocată 
excepţia, beneficiarul actului administrativ constatator sau constitutiv de drepturi nu mai are 
posibilitatea de a se prevala de acesta în faţa instanţei, adică este lipsit de fundamentul dreptului 
clamat; admiterea excepţiei de nelegalitate produce, practic, efecte similare, ca întindere şi conţinut, 
cu anularea actului. 

Prin urmare, a susţinut instanţa de fond, nefiind opozabile părţii împotriva căreia au fost 
invocate, respectiv reclamantei şi intervenientului Statul român, cele două acte administrative 
individuale a căror nelegalitate a fost constatată rămân inoperante în cadrul prezentului litigiu. 

Fiind certă, aşadar, apartenenţa dreptului de proprietate asupra Lacului … la domeniul 
public al Statului Român, potrivit art.135 alin.4 din Constituţia României, art.3 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 din Legea apelor nr. 
107/1996 şi H.G. nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al statului - anexa 12, poziţia 63932, instanţa de fond a concluzionat în sensul că 
acest bun intră sub incidenţa prevederilor art.11 alin.1 lit. a din Legea nr.213/1998, care statuează că 
bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, printre altele ele 
neputând fi înstrăinate, ci doar date în administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii 
(lit.a). 

Având în vedere că, potrivit alin.2 al art.11 din Legea nr. 213/1998 “Actele juridice 
încheiate cu încălcarea prevederilor alin.1 privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public 
sunt lovite de nulitate absolută”, urmare a constatării nelegalităţii hotărârilor H.C.L. nr. 48/2002 şi 
nr. 40/2005, instanţa de fond a arătat că nu poate fi contestată îndeplinirea condiţiilor pentru 
admiterea cererii completatoare formulate, de constatare a nulităţii absolute a contractului de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr.[...]/19.10.2005. 

Sancţiunea nulităţii a fost însă aplicată parţial, doar pentru suprafaţa de teren ce a făcut 
obiect de discuţie în cadrul procesual stabilit de reclamantă, şi anume suprafaţa totală de 93 ha din 
acte (923.793,56 mp. din măsurători) situată în extravilanul comunei [...], jud.Constanţa, compusă 
din Lacul X în suprafaţă de 552.623,02 mp., având număr cadastral …, şi Lacul Y în suprafaţă de 
371.170,54 mp., având număr cadastral …. 

În aceste condiţii, titlul de proprietate al pârâtei [...] fiind desfiinţat, instanţa de fond a 
apreciat că este întemeiată şi acţiunea în revendicare sub ambele aspecte, atât prin restituirea 
dreptului de proprietate asupra bunului anterior individualizat (malul şi cuveta lacului [...]) în 
domeniul public al statului, cât şi prin lăsarea bunului în administrarea reclamantei ANAR. 

În ce priveşte pe titularul dreptului de administrare asupra lacului …, tribunalul a reţinut că 
dreptul de administrare privind bunurile aflate în domeniul public al statului este prevăzut de art. 
136 alin. 4 din Constituţia României, fiind un drept real inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil, 
opozabil erga omnes. Titularul dreptului de administrare al bunurilor proprietatea statului are, 
conform art. 12 alin. 3 din Legea nr.213/1998, un drept de a folosi bunul şi de a dispune de acesta, 
evident în limitele şi condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare, dreptul de 
administrare fiind constituit de autoritatea competentă, potrivit legii, în mod gratuit, asupra unui 
bun din domeniul public.         

Acelaşi art.12 alin.3 din Legea nr.213/1998, dat în aplicarea art.136 alin.4 din Constituţie, 
stabileşte că dreptul de administrare al unui bun din domeniul public al statului poate aparţine unei 
regii autonome sau unei instituţii publice, numai aceste persoane juridice putând deţine calitatea de 
titular al dreptului de administrare, drept care conferă titularului său atributele posesiei, folosinţei şi 
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a dispoziţiei, aşa cum s-a arătat, cu respectarea obligaţiilor prevăzute în actul de constituire, precum 
şi a limitelor materiale şi juridice. 

În raport de criteriul mărimii bazinului hidrografic menţionat la art.3 din Legea nr.107/1996, 
lacul …, având o suprafaţă de 93 ha, face parte din categoria apelor din domeniul public al statului 
şi, potrivit art.2 alin.2 şi 5 coroborat cu art.3 lit.f din OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale Apele Române, cuveta lacului, în stare naturală sau amenajată, se află în 
administrarea, exploatarea şi întreţinerea ANAR. De asemenea, aşa cum s-a arătat anterior, lacul 
[...], situat pe raza localităţii [...], jud.Constanţa, a fost nominalizat în mod expres în H.G. nr. 
1705/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, 
anexa 12, poziţia …, fiind dat în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, potrivit 
O.U.G. nr.107/2006. 

Domeniul dreptului de administrare conferit reclamantei Administraţia Naţională Apele 
Române prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, conform  art.2 alin.2 din O.U.G. 
nr. 107/2002 actualizată, este acela stabilit prin art.136 alin.3 din Constituţia României, republicată 
şi Legea nr.213/1998. 
         Prin H.G. nr.196/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a apelor Apele Române R.A. au 
fost desfiinţate Direcţiile de Ape şi structurile din subordine şi s-a înfiinţat Regia Autonomă „Apele 
Române” R.A., având ca atribuţii gestionarea resurselor de apă. Conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Regiei (anexa 2), aceasta administra direct cuvetele lacurilor naturale sau 
amenajate (art.6.10), având în patrimoniu 295,6 mii hectare teren cu ape, cu toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din aceasta (art.8). 

Prin H.G. nr. 981/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Apele Române S.A., Regia 
Autonomă „Apele Române” se desfiinţează, fiind reorganizată ca şi Companie Naţională, în 
subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Conform art.6 alin. l din acest act 
normativ, Compania Naţională preia în concesiune bunurile din domeniul public al statului, aflate 
anterior în patrimoniul Regiei, printre aceste bunuri fiind menţionate în mod expres cuvetele 
lacurilor (pct. l din anexa 3). 

Altfel spus, reclamanta Administraţia Naţională Apele Române deţine, potrivit actelor 
normative sus menţionate, un drept de administrare asupra malurilor şi cuvetelor lacurilor care 
aparţin domeniului public al statului, acest drept fiind distinct de dreptul de administrare a fondului 
piscicol şi amenajărilor piscicole. 

Lucrările hidrotehnice realizate pe un lac natural în scopul exploatării sale piscicole, cum ar 
fi canale, stăvilare, cât şi alte lucrări de reglare a nivelului apei în funcţie de necesităţile amenajării 
piscicole nu conduc la schimbarea caracterului de lac natural care este conferit de modul de formare 
a lacului şi nu de modificările realizate în vederea exploatării fondului piscicol. 

Amenajarea piscicolă de pe lacul …, realizată în baza autorizaţiilor de construire şi de 
gospodărire a apelor, de care se prevalează pârâta prin întâmpinare, are natura unui edificiu 
artificial, o lucrare ce nu poate fi confundată cu cuveta lacului, pârâta având în proprietate numai 
amenajarea piscicolă (lucrările de la suprafaţa lacului), iar nu şi cuveta şi malurile lacului, aflate în 
administrarea reclamantei conform legislaţiei mai sus menţionate. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, în termen legal, [...], care a susţinut că soluţia 
este dispusă în urma unei greşite statuări asupra naturii juridice a imobilului indicat. 

Astfel, a susţinut pârâta, în mod eronat s-a constatat că lacul [...] este unul natural, statuare 
care contravine probelor administrate şi care a decis greşita aplicare a  dispoziţiilor Legii 107/1996; 
nu putea să se reţină că suprafaţa de teren de sub luciul de apă ar fi în domeniul public al Statului.  

S-a reiterat faptul că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
…/19.10.2005, urmat de încheierea …/06.06.2006 al OCPI Constanţa – BCF Medgidia, societatea 
apelantă a dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 968.132 mp teren cu destinaţia de 
bazin piscicol situat în extravilanul localităţii [...], jud. Constanţa, aşa cum prin contractul de 
vânzare-cumpărare nr. …/19.05.2005 a fost dobândit dreptul de proprietate asupra activelor fermei 
piscicole …. 

Apelanta pârâtă a arătat că emiterea Hotărârii de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a avut loc după dobândirea, în 
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acest mod, a dreptului de proprietate de către societate, drept intabulat; că statul a operat în cadrul 
Anexei 12 (F9) o descriere a bunului neconformă realităţii, apreciind Lacul … din localitatea [...] ca 
fiind unul natural, fluviatil, când în fapt imobilul se constituia într-un lac artificial, aferent 
amenajării piscicole. 

S-a solicitat să se constate că nu se impunea trimiterea la art. 135 alin. 4 din legea 
fundamentală, la art. 3 din Legea 213/1998 şi art. 3 din Legea 107/1996, pentru că regimul juridic al 
amenajării/fermei piscicole este diferit de cel al unui lac natural. Cu titlu de comparaţie s-a arătat că 
dacă un cetăţean român amenajează pe terenul proprietatea sa un lac artificial (ridică patru diguri şi 
pompează apă în incintă) nu înseamnă că pierde dreptul de proprietate asupra terenului aflat sub 
luciul de apă, ori că a luat naştere un ,,lac natural’’ asupra căruia statul devine proprietar. Apelanta 
pârâtă a menţionat că terenul proprietatea societăţii are ca destinaţie amenajarea piscicolă, zona de 
creştere a peştelui (lacul X şi lacul Y) fiind edificată în perioada anilor 1950 – 1960 (complexul 
piscicol (baraje, complex administrativ, staţia de pompare, canale, acumulare de apă – lac) 
neexistând anterior acestei perioade – terenul în cauză fiind agricol (aspect probat prin declaraţiile 
de martori, din fotografiile depuse la dosar şi din relaţiile prezentate de primărie în dosarul 
…/118/5014*). 

S-a susţinut în apel că respectivului teren agricol i s-a schimbat destinaţia (din agricol aflat 
în posesia sătenilor, în amenajare piscicolă), iar prin construirea unor baraje artificiale şi a unor 
diguri a luat naştere ferma piscicolă şi cele două întinderi de apă. Apelanta pârâtă a explicat că de 
aceea terenul aferent Lacului … nu poate fi inclus în categoria celor naturale, fiind inaplicabil art. 3 
alin. 1 din Legea 107/1996. Caracterul de edificiu artificial, adică de fermă piscicolă a bunului 
proprietatea societăţii a fost recunoscut de ANAR în mod direct şi necondiţionat, întrucât entitatea a 
emis în anul 2005 mai multe avize favorabile pentru începerea execuţiei investiţiei la Ferma 
piscicolă [...], necesare eliberării Avizului de construire 21/13.06.2006 de către Consiliul Judeţean 
Constanţa, dar şi pentru autorizaţiile de gospodărire a apelor nr. 12/07.02.2006, nr. 25/14.04.2009, 
nr. 24/14.04.2010. 

În cuprinsul autorizaţiilor menţionate se prevede expres că reprezentanţii Direcţiei Apelor 
Dobrogea Litoral au procedat la efectuarea de verificări în teren, cât şi faptul că Amenajarea 
piscicolă [...] are o suprafaţă totală de luciu de apă de 96,82 ha, din care X 55,26 ha, Y 37,11 ha, 
Parcela Ps341/3: 4,44, pepinieră 3 ha, dar şi cu privire la construcţiile hidrotehnice existente. 

Apelanta pârâtă a menţionat că în cuprinsul sentinţei civile nr. 1200/18.09.2015 se 
motivează anularea H.C.L. nr. 48/03.12.2002 şi a H.C.L. nr. 40/22.09.2005 pe considerentul că 
actele administrative ar fi fost adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 45 alin. 3 din Legea 
215/2001, fără a exista un proiect de hotărâre în care să existe şi expunerea de motive a primarului, 
un raport al Direcţiei Domeniului Public şi Privat din cadrul primăriei, avizele comisiilor de 
specialitate, dar şi dovada certă a existenţei bunului în domeniul public al localităţii sau un act de 
trecere a acestuia din domeniul public al localităţii în cel privat; în egală măsură, instanţa de 
contencios administrativ a reţinut şi caracterul de edificiu artificial al lacului [...]. 

S-a apreciat, în aceste condiţii, că reclamanta nu deţine un titlu de proprietate, motiv pentru 
care se impune admiterea căii de atac, schimbarea în tot a sentinţei şi respingerea acţiunii, cu 
obligarea ANAR la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin întâmpinare, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a solicitat respingerea 
apelului, arătându-se că pentru acest imobil sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 107/1996 (art. 3, art. 
4 alin. 1). S-a arătat că, în mod contrar celor avute în vedere de către Consiliul Local [...] la data 
inventarierii acestui imobil, Lacul [...] este unul natural, iar nu o albie minoră cu bazin hidrografic. 
A fost reiterat faptul că lacul [...] a fost în mod explicit nominalizat în H.G. nr. 1705/2006 privind 
aprobarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public (anexa 12 – poziţia …, ca 
imobil aflat în domeniul public dat în administrare ANAR în conformitate cu legea apelor şi O.U.G. 
nr. 107/2012. Intimata a arătat că suprafaţa aferentă amenajării piscicole nu reprezintă un edificiu 
artificial, astfel cum arată apelanta, ci un lac natural; lucrările hidrotehnice în scop piscicol nu îi 
schimbă caracteristica de lac natural şi nici regimul său juridic. 
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S-a solicitat să se aibă în vedere definiţiile date noţiunilor de ,,lac’’ şi ,,lac natural’’din 
cuprinsul Legii nr. 107/1996 actualizată, dar şi cele la care trimite O.U.G. nr. 23/2008 actualizată, în 
materie de acvacultură şi amenajare piscicolă. 

 
Analizând, în raport de ansamblul probator, susţinerile părţilor, instanţa de apel va reţine 

că soluţia la care s-a oprit Tribunalul Constanţa este legală şi temeinică, nefiind justificată 
reformarea cerută. 

Astfel, o primă menţiune se va referi la tendinţa criticilor formulate, de diluare până la 
confuziune a sensului termenilor care indică, definesc şi atrag regimul juridic stabilit de lege pentru 
componentele naturale ale unui corp de apă stătătoare, de suprafaţă, pe de o parte, dar şi pentru 
activităţile de gestionare/exploatare a fondului piscicol pe care acesta îl poate deţine, pe de altă 
parte. În concret, malurile, cuveta, dar şi volumul de apă cuantificabil – în mc şi, în referire la luciul 
de apă, în mp, al unui lac au în reglementarea dreptului naţional o evaluare aparte de cea a 
amenajării piscicole pe care o poate avea - ca sursă de gestionare a bazinului acvatic exploatat, iar 
acest lucru a fost corect stabilit în primă instanţă.  

Instanţa de fond a sesizat această disociere legală de termeni şi de raportare juridică (apa 
fiind reglementată ca resursă de interes strategic conform Legii 107/1996, valorificarea piscicolă 
fiind reglementată la rândul ei de O.U.G. nr. 23/2008, care a abrogat Legea nr. 192/2001), fiind 
indubitabil faptul că problema dedusă judecăţii nu se referă la modul în care s-a constituit această 
acumulare de apă – în mod natural sau prin acordul membrilor comunităţii de a o crea artificial – ci 
la regimul juridic avut de aceasta la momentul emiterii celor două hotărâri de consiliu local, din 
2002 şi 2005, anulate în cadrul excepţiei de nelegalitate, precum şi la cel al încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/19.10.2005. 

Din acest punct de vedere, criticile referitoare la pretinsa definire greşită, în primă instanţă, a 
Lacului [...] (în cele două componente majore ale sale, X de 552.623,02 mp şi Y, de 371.170,54 
mp) ca fiind un lac natural, iar nu unul creat artificial, se dovedesc a fi nefondate.  

Instanţa de apel confirmă aşadar argumentaţia prezentată de tribunal, în sensul că pentru 
recunoaşterea operării transferului legal al dreptului de proprietate asupra acestui bun în favoarea 
societăţii apelante, autoritatea locală trebuia să dovedească deţinerea lui legală, în patrimoniul său 
public, la data modificării statutului bunului. Însă, după cum s-a stabilit în etapa judecăţii 
contenciosului administrativ, UAT [...] nu deţinuse niciodată, anterior emiterii respectivului act, 
dreptul de proprietate publică asupra Lacului [...], nici o hotărâre de guvern neasigurând în prealabil 
transferul atributelor dreptului de proprietate de la stat către unitatea administrativ teritorială, după 
cum nici un drept propriu în favoarea comunei nu fusese consacrat în conformitate cu dispoziţiile 
art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998, cu trimitere la anexa III a legii. 

Acesta a fost de altfel şi motivul pentru care pârâta Comuna [...] a fost nevoită să emită mai 
întâi H.C.L. nr. 48/03.12.2002, constatată ca nelegală, de ,,trecere a lacului X în suprafaţă de 
552.623,02 mp din domeniul public în domeniul privat al Comunei [...]’’, ceea ce confirmă de la 
sine împrejurarea că pentru acel moment entitatea vânzătoare recunoştea apartenenţa bunului la 
domeniul public, fără a putea însă proba în dosarul …/118/2014* sorgintea dreptului public propriu 
– în realitate, imobilul aparţinând domeniului public al Statului român. 

Era aşadar de esenţa acţiunii în contencios administrativ să se demonstreze că, la data 
adoptării primei hotărâri de consiliu local, acest lac se afla în domeniul public al Comunei [...], doar 
în acest caz fiind în atributul şi competenţa entităţii emitente de a decide schimbarea naturii 
dreptului real (din drept public în drept privat); acest demers a eşuat, însă, fiind negată, cu putere de 
lucru judecat în sfera contenciosului administrativ, legitimitatea autorităţii locale de a decide în 
acest mod asupra acestui bun imobil şi stabilindu-se că prin respectiva hotărâre de consiliu local, 
incomplet documentată şi fundamentată greşit în raport de lege, s-a produs o expropriere a statului, 
care deţinea legal imobilul.  

După cum s-a arătat prin decizia civilă nr. 254/CA din 11.04.2016 a Curţii de Apel 
Constanţa – secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. …/118/2014*, 
anterior emiterii H.C.L. nr. 48/2002 al Consiliului Local [...], Statul român avea deja inventariat 
acest imobil ca lac natural din categoria limanelor fluviatile (anume, încă din 1998), ceea ce 
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demonstra că el intra în fapt, după cum s-a arătat, în sfera domeniului public al statului, iar nu al 
vreunei autorităţi locale.  

Din această perspectivă nu va putea fi reţinută ca pertinentă nici o critică a apelantei pârâte 
referitoare la caracterizarea acestui bun imobil ca lac artificial, întrucât instanţa de contencios 
administrativ nu a apreciat ca utilă o atare definire pentru a verifica legalitatea hotărârii de consiliu 
local ce a permis transferarea bunului în domeniul privat al localităţii. Fiind o acţiune în 
revendicare, prezentul demers urma să releve faptul că posesorul pârât este şi deţinător legal, 
anume, că a obţinut dreptul de proprietate de la adevăratul titular. Cum judecata produsă în dosarul 
de contencios administrativ a stabilit că acest lac era extras din sfera de aplicare a art. 3 alin. 4 din 
Legea nr. 213/1998, la data emiterii H.C.L. din 2002, adică a acelui act care a creat premisele 
emiterii H.C.L. nr. 40/22.09.2005 a Consiliului Local [...], de schimbare a ,,destinaţiei terenului în 
suprafaţă de 968.132 mp în bazin piscicol’’, este găsită corectă argumentaţia primei instanţe 
referitoare la transmiterea ilegală a dreptului real între cele două pârâte. 

Ilegalitatea abordării de către autoritatea locală a situaţiei acestui corp de apă şi a terenului 
aferent reiese în egală măsură din împrejurarea că prin H.C.L. nr. 40/2005 s-a decis schimbarea 
destinaţiei terenului în cauză în ,,bazin piscicol’’, cu toate că însăşi apelanta pârâtă releva faptul că 
amenajarea piscicolă era operantă încă din anii 50, fusese în gestiunea fostei [...] S.A. şi înstrăinată 
ca activ către [...]. 

Toate aceste argumente au condus spre concluzia că, deşi la data adoptării hotărârii de 
consiliu local din 2002, bunul imobil era în evidenţa patrimoniului Statului (care îl avea consemnat 
în Cadastrul apelor), iar pentru exploatarea şi administrarea fondului piscicol era desemnată o 
entitate desemnată, după cum se va arăta în continuare, de către Stat, autoritatea publică locală a 
UAT [...] a adoptat acte administrative ilegale de apropriere a bunului, de schimbare a destinaţiei 
sale şi ulterior de înstrăinare.  

Revenind la regimul juridic al imobilului care a constituit obiect al înstrăinării în 19.10.2005 
la BNP [...], instanţa de apel constată că apelanta [...] afirmă că obiect al contractului de vânzare-
cumpărare anulat parţial l-ar fi reprezentat doar terenul aferent corpului de apă (adică acela căruia i 
s-a ,,schimbat destinaţia în bazin piscicol’’), când în realitate conţinutul actului – redat de instanţa 
de fond în motivare – se referă la însuşi lacul [...] - adică, atât în sens uzual, cât şi în cel dat de legea 
apelor nr. 107/1996, terenul aferent malurilor şi cuvetei, dar şi corpul de apă. În acest context, în 
mod corect instanţa de fond a relevat, pentru fiecare componentă în parte, nelegalitatea preluării lor 
în domeniul privat, printr-o motivare la care instanţa de apel subscrie, în sensul că malurile şi cuveta 
lacului erau prin lege în sfera domeniului public al statului, în timp ce apa, ca resursă, urma să aibă 
regimul juridic de la momentul constituirii acumulării de apă – chestiune care nu a fost criticată în 
apel într-o altă modalitate decât prin negarea incidenţei art. 3 al Legii nr. 107/1996. Regimul juridic 
al bunului imobil nu are, în consecinţă, aptitudinea probării lui prin declaraţii de martori, cum s-a 
solicitat pe parcursul procesului, inclusiv prin cererea de apel. 

Instanţa de apel mai reţine că operarea simultană cu noţiuni diferite (amenajare piscicolă, 
complex piscicol, lac artificial) şi afirmarea faptului că terenului agricol i s-a dat destinaţia de 
amenajare piscicolă (cu omiterea datei la care s-a produs însă acest fapt şi a temeiurilor care 
reglementau schimbarea destinaţiei) denotă intenţia societăţii apelante de a susţine - în absenţa unui 
apel al unităţii administrativ teritoriale pârâte - teza legalei preluări a întregului bun imobil, 
împreună cu dotările specifice exploatării piscicole care deserveşte acest lac. Însă, sintagma utilizată 
în apel, de ,,edificiu artificial, cu destinaţie de exploatare în domeniul acvaculturii’’ nu relevă 
adevărata situaţie juridică a acestei suprafeţe de teren acoperite de apă înainte de 01.01.1989, aşadar 
care nu şi-a pierdut destinaţia agricolă după recunoaşterea, în favoarea unităţii administrativ 
teritoriale, a dreptului de proprietate în conformitate cu Legea nr. 18/1991, ci dimpotrivă, Statul 
român a confirmat apartenenţa acestui lac la domeniul public naţional conform Legii 213/1998 şi 
Legii 107/1996 (acte normative menţionate atât în Cadastrul apelor, cât şi în inventarul centralizat), 
şi pentru care existenţa unei exploatări piscicole aflate în prezent în administrare privată nu poate 
avea nici o relevanţă în planul dreptului real asupra bunului imobil însuşi. 

Prin urmare, dacă autoritatea publică locală decidea, în conformitate cu Legea 213/1998, să 
modifice regimul juridic al unui teren agricol care îi aparţinea conform Legii 18/1991 şi să îl 
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transforme într-un bazin piscicol, situaţia juridică ar fi fost diferită şi s-ar fi încadrat în ipoteza de 
lucru abordată cu titlu de exemplu de către apelantă; în cauză, însă, schimbarea de regim a terenului 
agricol s-a realizat înainte de 01.01.1990, când acesta aparţinea Statului român (chestiune clarificată 
prin parcursul dosarului în contencios administrativ), nici o reglementare ulterioară nerealizând 
transferul dreptului în domeniul public al UAT [...]. Acesta este motivul pentru care definirea 
acestui corp de apă ca un ,,lac artificial’’ nu are relevanţă în cauză, după cum apare ca insidioasă 
transferarea noţiunii corecte de ,,edificiu artificial’’ al complexului piscicol - în posesia căruia se 
află în prezent societatea - la întregul corp de apă în discuţie.   

Resursa de apă a fost întotdeauna privită şi reglementată disociat de terenul aferent acesteia, 
atât sub imperiul Legii nr. 5/1972 privind gospodărirea apelor şi al Legii apelor nr. 8/1974, cât şi al 
legislaţiei ulterioare anului 1989, iar Legea 107/1996 – care a abrogat fosta lege a apelor – a păstrat 
această viziune. În condiţiile recunoaşterii după decembrie 1989 a dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor în favoarea diferitelor entităţi, persoane fizice sau juridice, Legea nr. 107/1996 a 
stabilit că ,,apele fac parte din domeniul public’’ (art. 1 alin. 2), că asupra acestora se poate exercita 
un ,,drept de folosinţă’’ (art. 1 alin. 3) şi că ,,apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de 
persoana fizică sau juridică ce le administrează, sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi, precum şi 
prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte’’ (art. 1 alin. 4). 

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, preluat şi în art. 3 alin. 2  din Legea nr. 
213/1998, terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi 
imprescriptibile, ele neputând fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt 
dezafectate din domeniul public. 

În raport de probele administrate, de temeiurile evocate şi de soluţia dispusă asupra 
hotărârilor de consiliu local invocate drept temei al înstrăinării dreptului de proprietate asupra 
Lacului [...] în favoarea unei entităţi private, în mod corect instanţa de fond a făcut referire la 
dispoziţiile art. 135 alin. 4 din Constituţie, cu trimitere la Anexa 1 a Legii nr. 213/1998.  

De altfel, înscrisurile depuse de intimata pârâtă Comuna [...] la termenul din 26.06.2017 
relevă faptul că acest luciu de apă a făcut obiectul unei concesionări în favoarea [...] S.A., Agenţia 
Domeniilor Statului având calitatea de concedent; că între entitatea locală şi S.C. [...] S.A. au 
existat mai multe procese, nefiind însă depusă o hotărâre judecătorească de constatare a nulităţii 
contractului de concesiune ori de constatare, în favoarea UAT [...], a dreptului de proprietate 
publică.  

De aici rezultă că la data concesionării în favoarea [...] S.A. erau incidente dispoziţiile art. 2 
alin. 2 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, obiectul de reglementare incluzând în sintagma ,,terenuri cu destinaţie 
agricolă’’ nu doar pe  cele agricole productive (arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, 
etc.), ci şi ocupate de amenajări piscicole. La rândul său, Legea nr. 192/2001 privind fondul 
piscicol, pescuitul şi acvacultura (ulterior abrogată) definea, la rândul său, noţiunea de ,,amenajare 
piscicolă’’, ca fiind unitate de bază a acvaculturii, reprezentată de heleşteu, iaz, vivieră flotabilă, 
staţie de reproducere artificială sau alte instalaţii destinate acvaculturii. 

Prin urmare, nu se putea susţine că Statul român şi-a apropriat ilegitim acest lac, prin 
hotărârea de guvern din 2006, de aprobare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul său 
public, actul normativ relevând doar situaţia juridică reală a bunului intrat în patrimoniul statului 
înainte de anul 1989, dobândit aşadar legal în raport de prevederile explicite ale Legii nr. 18/1991 şi 
Legii nr. 213/1998 şi deţinut/administrat de autorităţile competente; în mod corelativ, transferarea 
dreptului de proprietate către apelanta pârâtă de către o altă entitate, neproprietar al bunului, care îşi 
,,crease’’ singură titlul, prin acte administrative de interes local, a fost corect constatată nulă cât 
priveşte bunul imobil din domeniul public al statului. 

S-a mai arătat de către pârâtă în apel că dreptul de proprietate astfel dobândit, prin contractul 
de vânzare-cumpărare constatat nul (în partea privitoare la imobilul în litigiu), a fost intabulat şi că 
în aceste condiţii menţiunea din cartea funciară îi era pe deplin opozabilă Statului român. Instanţa 
de apel va reţine că această aserţiune îşi dovedeşte pe deplin aplicabilitatea atunci când comparaţia 
vizează titluri deopotrivă valabile, în măsura în care transferul dreptului real provine de la unul şi 
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acelaşi autor şi atunci când înscrierea dreptului generează, prin opozabilitate erga omnes, un 
impediment de adnotare a unui alt titlu translativ. Nu este cazul în speţă, fiindcă aşa cum a arătat 
instanţa de contencios administrativ, însăşi transmiterea bunului imobil litigios în sfera domeniului 
privat al UAT [...] (urmată de intabulare) s-a realizat cu încălcarea legii, astfel încât transmiterea 
atributelor dreptului real către un terţ şi înscrierea lor în cartea funciară nu pot opune adevăratului 
titular al dreptului un drept valabil. 

În acelaşi context vor fi găsite ca irelevante aspectele legate de emiterea de către ANAR, 
prin ABADL, a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, necesare bunei gestionări de către societatea 
apelantă a amenajării piscicole. Acest aspect nu pune în discuţie recunoaşterea dreptului de 
proprietate al societăţii asupra lacului [...], ci exclusiv emiterea documentaţiei legale pentru 
valorificarea, în condiţii corespunzătoare, atât a resursei de apă, cât şi a produsului piscicol aferent 
fermei privatizate.  

În raport de toate aceste considerente, constatând că soluţia dispusă este legală şi temeinică, 
faţă de dispoziţiile art. 480 cod proc. Civilă, apelul formulat de societatea pârâtă urmează a fi 
respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 108/C/03.07.2017 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
6. Solicitarea anulării dispoziției primarului. Inexistența unei hotărâri judecătorești 

definitive și irevocabile de admitere a acțiunii în anulare sau în constatarea nulității donației 
imobilului. Irelevanța solicitării formulate odată cu contestarea dispoziției primarului.  
 
 Potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001, prin imobile preluate în mod abuziv se înţelege – printre 
altele – şi imobilele donate statului sau altor persoane încheiate în formă autentică - prevăzută de art. 813 
din Codul Civil, dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Cum la momentul emiterii dispoziției nr. [...]/17.02.2016 care se vrea anulată nu s-a prezentat  
Primarului Municipiului Constanța o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a admis 
acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei, este lipsită de relevanţă solicitarea formulată abia 
odată cu contestarea dispoziției nr. [...]/2016 de constatare a nulității absolute şi anulare a actului de 
donație autentificat de Notariatul de Stat al Regiunii Dobrogea deoarece legalitatea dispoziţiei se apreciază 
numai prin referire la circumstanțele existente la momentul emiterii acesteia şi pentru că această 
nevalabilitate a contractului de donaţie constituie o cerință prealabilă şi indispensabilă a calificării bunului 
pentru care se solicită masuri reparatorii  ca fiind preluat în mod abuziv. 

 
Art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001 

 Decizia Curții Constituționale nr. 312/2003 
Decizia Curții Constituționale nr.14/2004 

 
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 09.06.2016, reclamanta [...] i-a 

chemat în judecată pe pârâții Primarul Municipiului Constanța şi Statul Român prin Ministerul 
Finanțelor Publice, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea dispoziției nr. 
…/17.02.2016, restituirea imobilului construcție cu suprafața utilă de 46,77 mp + 12,89 mp 
balcoane, situat în Constanța, [...], iar în cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, să se 
acorde despăgubiri bănești de 50.000 euro; reclamanta a solicitat constatarea nulității absolute şi 
anularea actului de donație autentificat sub nr. …/02.04.1964 de Notariatul de Stat al Regiunii 
Dobrogea. 
 În motivarea cererii, reclamanta - care a precizat că este continuatoarea în drepturi a URCC 
Dobrogea - a arătat că a notificat Primăria Constanta solicitând restituirea imobilului menţionat iar 
prin dispoziția nr. [...]/17.02.2016 emisă de Primarul Municipiului Constanța notificarea a fost 
respinsă, invocându-se faptul că nu s-a făcut dovada preluării abuzive şi faptul că nu s-a făcut 
dovada calității de persoană îndreptățita; referitor la preluarea abuzivă, se precizează că actul de 
donație nr. [...]/02.04.1964 este lovit de nulitate absolută, întrucât îi lipsește cauza, actul nu a fost 
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respectat deoarece imobilul a fost înstrăinat, fără să solicite nominalizarea de către donator a 
următorului locatar, iar nerespectarea acestei clauze conduce la desființarea actului de donație. 

Prin sentinţa civilă nr. 2801/14.11.2016, Tribunalul Constanţa, Secţia I Civilă, a respins 
cererea ca nefondată şi a obligat reclamanta să plătească pârâtului Primarul Mun. Constanța 
cheltuieli de judecată de 540 lei, apreciind că, în condițiile în care actul de donație nu a fost anulat, 
nu se poate retine decât că nu există o preluare abuzivă a imobilului notificat. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a observat că prin notificarea nr. …/18.02.2002 
[...] a solicitat Primăriei Constanţa restituirea în natura a imobilului construcție, situat în Constanta, 
[...], compus din 2 camere şi dependințe; prin dispoziția nr. [...]/17.02.2016 notificarea a fost 
respinsa apreciindu-se că petenta nu a făcut dovada preluării abuzive a imobilului notificat şi nici 
dovada calității de persoana îndreptățită conform Legii 10/2001, la dosarul administrativ nefiind 
depuse documentele doveditoare în forma prevăzută de lege, inclusiv dovada faptului că 
notificatoarea este continuatoarea în drepturi a URCC Dobrogea, care a donat către stat prin Sfatul 
Popular al orașului Constanța apartamentul notificat. 
 Prima instanţă a mai reţinut că, potrivit actului de donație autentificat sub nr. 
[...]/02.04.1964 la Notariatul de Stat al Regiunii Dobrogea, URCC Dobrogea a donat statului 
imobilul construcție situat în Constanta, [...]; în actul de donație s-a precizat că apartamentul a fost 
construit de sfatul popular al orașului Constanța din fondurile cooperației de consum, precum şi 
faptul că imobilul intră în proprietatea statului pe data repartizării ca locuință a numitului [...], cu 
obligația pentru sfatul popular ca repartițiile ulterioare de orice fel să fie date numai la propunerea 
unității cooperatiste donatoare. 
 Pentru a ajunge la concluzia netemeiniciei acţiunii, tribunalul a avut în vedere că potrivit 
dispoziţiilor art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001 şi cele ale art. 2.2 din Normele Metodologice este 
necesar ca notificatorul să depună, în cazul cererilor de restituire a unor imobile donate statului sau 
altor persoane juridice prin acte încheiate în forma autentică, hotărârea judecătorească definitivă şi 
irevocabilă prin care s-a admis acțiunea în anulare sau în constatarea nulității donației, astfel că 
cererea în anulare sau constatarea nulității donației trebuie introdusă anterior formulării notificării 
ca o condiţie prealabilă, în lipsa căreia notificatul nu poate soluționa cererea de restituire. 

Prima instanţă a considerat că, deşi reclamanta a solicitat prin prezenta acțiune şi constatarea 
nulității absolute şi anularea actului de donație autentificat sub nr. [...]/02.04.1964 de Notariatul de 
Stat al Regiunii Dobrogea, invocându-se faptul că actul de donație nu a fost respectat întrucât 
imobilul a fost înstrăinat, fără să se solicite nominalizarea de către donator a următorului locatar, 
acesta nu face dovada încălcării clauzelor din actul de donație, care ar putea conduce la desființarea 
acestui act.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta, prin care a criticat hotărârea 
primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând modificarea acesteia şi 
admiterea acţiunii. 

În motivarea căii de atac, s-a arătat că motivarea instanței conform căreia lipsește hotărârea 
de anulare este greșită atâta timp cât au făcut dovada că prin acțiune au solicitat acest lucru, și au 
probat cu acte temeinicia constatării nulității iar prin art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001, s-a 
recunoscut faptul că și donațiile sunt preluări abuzive de către stat în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, în speţă fiind vorba despre un actul de donație autentificat. 

Apelanta a mai învederat că instanța nu a luat în considerare că această unitate specializată 
nu a lecturat actul de proprietate al imobilului în care clauza cu condiție era destul de clară și să se 
abțină să înstrăineze imobilul pe care apelanta reclamantă l-a donat forțat la stat, cu condiția ca [...] 
să propună persoana dintre membrii cooperatori care să utilizeze această locuință de serviciu. 

În aceste condiţii, apelanta a subliniat că, deși în acțiune s-a menționat faptul că finanțarea 
imobilului provine din contribuția bănească a membrilor cooperatori, iar imobilele nu pot fi cedate 
decât cu plată, în condițiile anului 1964 cooperația a donat imobilul păstrând dreptul ca acel imobil, 
pe durata existenței acestuia, să fie locuit de membri cooperatori, această condiție nu a fost 
respectată de stat, care l-a înstrăinat și și-a însușit contravaloarea imobilului respectiv, vărsat la 
bugetul centralizat al statului. 
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De aceea, apelanta este de părere că atât actul de donație, contractul de vânzare-cumpărare, 
cât și Dispoziția Primarului, sunt lovite de nulitate, întrucât au fost încălcate atât condițiile stabilite 
prin act cât și a legilor aplicabile regimului juridic al acestei locuințe de serviciu. 

Apelanta a mai precizat că, prin acțiune, s-a solicitat constatarea nulității donației, având în 
vedere aspectul că U.J.C.C. a fost forțată să doneze imobilul, precum și faptul că Statul nu a 
respectat condiția stabilită prin act, l-a înstrăinat și și-a însușit prețul vânzării, încălcând atât 
convenția cât și actele normative aplicabile. 
 Analizând sentinţa apelată prin prisma motivelor de invocate de reclamantă, curtea 
constată că apelul este neîntemeiat şi urmează a fi respins ca atare.   
 Astfel, după cum a arătat şi prima instanţă, potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001, prin 
imobile preluate în mod abuziv în sensul acestei legi se înţelege – printre altele – şi imobilele 
donate statului sau altor persoane încheiate în formă autentică - prevăzută de art. 813 din Codul 
Civil, dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă. 
 Condiţia preexistenţei unei hotărâri judecătoreşti de anulare sau de constatare a nulităţii 
donației exista încă din varianta iniţială a legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi a fost explicitată prin H.G. nr. 
250/2009 privind Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, în care s-a arătat 
expres că, în cazul imobilelor donate statului sau altor persoane prin acte încheiate în formă 
prevăzută de art. 813 din Codul Civil, se va acorda beneficiul legii numai dacă s-a admis acţiunea în 
anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 
şi numai după ce persoana îndreptăţită va depune originalul sau copie legalizată de pe respectiva 
hotărâre (art. 2.2). 
 Prevederile art. 2 lit. c din Legea nr. 10/2001 au făcut obiectul unor numeroase critici de 
neconstituționalitate a căror premisă a reprezentat-o mereu împrejurarea că pentru a putea beneficia 
de măsurile reparatorii reglementate de acest act normativ, notificatul trebuie să dovedească că a 
obţinut în justiţie anularea actului de donaţie prin care bunul a ieșit din patrimoniul persoanei care 
se consideră îndreptăţită. 
 Astfel, prin decizia nr. 312/2003, C.C.R. a respins ca inadmisibilă excepţia de 
neconstituţionalitate prin care se critica lipsa unei prevederi explicite vizând repunerea în termenul 
de prescripţie a dreptului la acţiunea în anularea donaţiei; apoi, prin decizia nr. 14/2004 C.C.R. a 
respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate prin care se critica faptul că reglementarea 
dedusă controlului nu prevede posibilitatea persoanelor îndreptăţite, potrivit Legii nr. 10/2001, de a 
obţine restituirea imobilelor donate statului în cazul în care nu există o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă prin care să se fi admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii 
donaţiei.  
 Deoarece, în sine, această modalitate de transfer al proprietăţii unor imobile în patrimoniul 
statului nu este dovada unui abuz, datorită împrejurării că, în cele mai multe cazuri, în practică, 
donaţia reprezenta o modalitate de acoperire juridică a unor abuzuri constând în obligarea 
proprietarilor de a le ceda cu titlu gratuit în favoarea statului sau a unor instituţii ale statului, 
legiuitorul a simțit nevoia impunerii condiţiei ca nelegalitatea actului de donaţie  să fie constatată  
prealabil de o instanță de judecată.  

Aceasta, pentru că, fiind vorba despre o donaţie încheiată potrivit dreptului comun, în care 
acordul de voință al părţilor a fost consfințit cu respectarea solemnităţilor prevăzute de lege (adică 
în circumstanțe care, ipotetic, implică o intenţie de a dona, nu ca în cazul imobilelor donate prin 
efectul unor acte normative), cum potrivit aceluiaşi drept comun erau incidente principiile forţei 
obligatorii a actelor juridice şi cel al irevocabilităţii acestora, era firească impunerea condiţiei ca 
numai în cazul în care, anterior soluționării notificării, instanțele de judecată constată existenţa unui 
caz de nulitate a contractului de donaţie, bunul să poată fi considerat preluat abuziv. 

Fată de aceste aprecieri teoretice privind interpretarea şi rațiunile unor prevederi ale Legii nr. 
10/2001, cum la momentul emiterii dispoziției nr. [...]/17.02.2016 care se vrea anulată, nu s-a 
prezentat  Primarului Municipiului Constanța o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin 
care s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei, faţă de împrejurarea că 
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nulitatea este acea sancţiune care intervine în situaţia încheierii unui act juridic cu încălcarea unor 
condiţii prevăzute de lege pentru emiterea lui valabilă, iar acest motiv de nulitate trebuie să fie 
anterior sau contemporan încheierii actului  (iar nu ulterior acestuia), 

Este lipsită de relevanţă solicitarea formulată abia odată cu contestarea dispoziției nr. 
[...]/2016 de constatare a nulității absolute şi anulare a actului de donație autentificat sub nr. 
[...]/02.04.1964 de Notariatul de Stat al Regiunii Dobrogea deoarece legalitatea dispoziţiei se 
apreciază numai prin referire la circumstanțele existente la momentul emiterii acesteia şi pentru că 
această nevalabilitate a contractului de donaţie constituie o cerință prealabilă şi indispensabilă a 
calificării bunului pentru care se solicită masuri reparatorii  ca fiind preluat în mod abuziv. 

Decizia civilă nr. 60/C/05.04.2017 
Judecător redactor Gabriel Lefter 

 
 

BBB...   DDDEEESSSPPPĂĂĂGGGUUUBBBIIIRRRIII   
 
 

 
7. Incidenţa Legii nr. 18/1968. Bunuri dobândite nelegal cu sume ce nu proveneau din 

venituri licite. Trecerea bunurilor în proprietatea statului. Lipsa calităţii de persoane 
îndreptăţite să obţină măsuri reparatorii, cuprinse în Legea nr. 10/2001. 

 
Întrucât Legea nr. 18/1968 viza doar bunurile dobândite ilicit (cele deținute în mod legal fiind în 

continuare protejate de lege) și cum în orice societate democratică persoanele se pot aștepta doar la 
protecția bunurilor dobândite conform prevederilor legale, se constată că reclamanților le-au fost confiscate 
bunurile dobândite nelegal, anume din sume care nu proveneau din venituri licite. 

Trecerea în proprietatea statului a imobilului compus din casă de locuit și teren în suprafață 
indiviză de 328 mp, evaluat la 100 000 lei, prin hotărârea judecătorească de confiscare, fiind consecința 
reținerii în sarcina acestora a unor activități ilicite (care nu au avut absolut nicio legătură cu manifestarea 
de opoziție față de sistemul totalitar comunist) nu poate fi considerată „preluare abuzivă” și nu intră sub 
incidența art. 2 din Legea nr. 10/2001, reclamanții neavând calitatea de persoane îndreptățite să obțină 
măsuri reparatorii nici pentru construcție și nici pentru terenul aferent acesteia. 

 
Legea nr. 18/1968 

 
Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. …/118/2016 reclamantul 

[...] a investit instanța de fond în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului Constanţa şi 
Municipiul Constanţa prin Primar cu soluţionarea contestaţiei îndreptate împotriva dispoziţiei nr. 
…/17.11.2016 emisă de Primarul Municipiului Constanţa prin care a fost respinsă notificarea 
formulată de către reclamant în temeiul dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 10/2001, pentru imobilul 
situat în Municipiul Constanţa, [...], solicitând restituirea în natură a imobilului litigios şi obligarea 
pârâţilor la plata sumei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Motivează reclamantul că prin notificarea nr. 197/25.01.2001 transmisă prin Biroul 
Executorului Judecătoresc [...] a solicitat unităţii deţinătoare Primăria Municipiului Constanţa, 
restituirea în natură a imobilului teren în suprafaţă de 328 mp, situat în Municipiul Constanţa, [...]. 
 Prin dispoziţia nr.[...]/17.11.2016 emisă de Primarul Municipiului  Constanţa a fost respinsă 
notificarea formulată de către reclamant şi soţia sa [...], în temeiul dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 
10/2001, reţinându-se că aceştia nu justifică calitatea de persoane îndreptăţite la aplicarea măsurilor 
reparatorii cuprinse în Legea nr. 10/2001, dosarul de notificare nefiind completat cu documentele 
referitoare la dreptul de proprietate în forma prevăzută în Legea nr.10/2001. 
 Susţine reclamantul [...] că a făcut dovada calităţii sale şi a soţiei sale de titulari ai dreptului 
de  proprietate în forma prevăzută în Legea nr. 10/2001, aspect care rezultă din schiţele cadastrale 
întocmite în anul 2002, cât şi din faptul că SPITVBL Constanţa încasează anual impozitele datorate 
pentru imobilul deţinut de către reclamant în Municipiul Constanţa, [...]. 
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Susţine reclamantul [...] că dovada dreptului său de  proprietate asupra terenului în suprafaţă 
de  328 mp rezultă şi din aplicarea art.24 din Legea nr. 10/2001. 

În drept acţiunea civilă este întemeiată pe dispoziţiile art.1,2,3,7,11,22,23, 25, 26 din Legea 
nr.10/2001 şi Legea nr. 165/2013. 

În dovedirea acţiunii s-au înscrisuri contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
[...]/25.09.1974, schiţele cadastrale aferente imobilului construcţie situat în Municipiul Constanţa, 
[...], încheiere de intabulare nr. [...]/06.09.2002 emisă de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară  Constanţa.  
 Legal citaţi, pârâţii Primarul Municipiului  Constanţa şi Municipiul Constanţa prin Primar 
şi-au precizat prin întâmpinare poziţia procesuală faţă de prezenta acţiune, solicitând respingerea 
acesteia ca nefondată, arătând în esenţă că în mod corect a fost respinsă cererea de restituire a 
imobilului situat în Municipiul Constanţa, [...], întrucât notificatorii nu fac parte din categoria 
persoanelor îndreptăţite la aplicarea măsurilor reparatorii conţinute de Legea nr. 10/2001. 
 La dosarul cauzei a fost depusă documentaţia aferentă dispoziţiei nr. [...]/17.11.2016 emisă 
de Primarul Municipiului Constanţa prin care a fost respinsă notificarea formulată de către 
reclamant în temeiul dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 10/2001. 

Prin Sentinţa Civilă nr. 582/22.03.2017 a Tribunalului Constanța s-a respins ca nefondată 
acțiunea reclamantului. 

Pentru a pronunța această soluție instanța de fond a reținut în esență că prin actul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/25.09.1974 la Notariatul de Stat Judeţean Constanţa 
reclamantul [...] şi soţia sa, [...], au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în  
Municipiul Constanţa, [...], compus din teren în suprafaţă de 328 mp şi corpul de clădire situat în 
fundul lotului cum priveşti din stradă şi pe partea stângă, format din 4 camere, holl, două săli, două 
bucătării şi ca anexă trei magazii, toate construite din cărămidă. 

Prin sentinţa penală nr. 6463/23.10.1987 pronunţată de Judecătoria Constanţa în temeiul 
dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 18/1968 s-a constatat că cercetaţii [...] şi soţia sa, [...] nu justifică 
provenienţa licită a unor bunuri în valoare de 167.536 lei, dispunându-se trecerea în  proprietatea 
statului a imobilului situat în Municipiul Constanţa, [...], fiind obligaţi cercetaţii la plata diferenţei 
de 28.985 lei către stat.  

Măsura de trecere în  proprietatea statului a imobilului situat în Municipiul Constanţa, [...] a 
fost menţinută prin decizia penală nr.1145/15.12.1987 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul penal nr. 2505/1987. 

Prin contractul de vânzare-cumpărare [...]/26.02.2001 încheiat între Regia Autonomă de 
Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa, în calitate de vânzător  şi reclamantul [...] şi 
soţia sa, [...], în calitate de cumpărători, aceştia din urmă au dobândit dreptul de proprietate asupra 
construcţiei în suprafaţă construită de 128,28 mp, compusă din patru camere şi două holuri, situată 
în Municipiul Constanţa, [...], în temeiul dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.112/1995. 

Preţul acestui imobil a fost achitat integral, astfel cum rezultă din chitanţele ataşate la dosar. 
Dacă în anul 2001, când au solicitat a li se aproba cererea de cumpărare a imobilului 

construcţie situat în Municipiul Constanţa, [...], (asupra căruia exercitau folosinţa în baza unui 
contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat 
Constanţa), în temeiul dispoziţiilor cuprinse în Legea nr.112/1995, reclamantul [...] şi soţia sa, [...] 
au considerat că nu sunt titularii dreptului de  proprietate asupra construcţiei şi, implicit, că acest 
imobil a trecut în mod legal, în  proprietatea statului, ulterior au înţeles să adopte o poziţie contrară. 

Prin sentinţa civilă nr. 91/07.01.2002 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil 
nr. …/2001 a fost admisă acţiunea civilă având ca obiect ieşirea din indiviziune între reclamanţii 
[...] şi [...] şi Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa, cu privire la 
terenul în suprafaţă de 448 mp situat în Municipiul Constanţa, [...], fiindu-le atribuit reclamanţilor 
[...] şi [...] terenul în suprafaţă de 323,90 mp, identificat conform  raportului de expertiză întocmit 
de expert [...], pe linia EFGH. 

În cadrul procedurii judiciare desfăşurate în dosarul civil nr. …/2001 al Judecătoriei 
Constanţa, instanţa de fond nu a făcut referire la împrejurarea că reclamanţii [...] şi [...] au pierdut 
dreptul de proprietate asupra terenului care le-a fost atribuit, prin aplicarea dispoziţiilor cuprinse în 
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Legea nr.18/1968, iar din motivarea sumară a cererii introductive de instanţă, astfel cum este 
prezentată în preambulul hotărârii nr. 91/07.01.2002, nu rezultă că reclamanţii au adus la cunoştinţa 
instanţei de fond despre acest fapt. 

Dat fiind efectul declarativ, iar nu constitutiv de drept al hotărârii de partaj pronunţată sub 
imperiul Codului de procedură civilă de la 1865, sentinţa civilă nr.91/07.01.2002 pronunţată de 
Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. …/2001, nu determină transferul dreptului de  proprietate 
asupra terenului în suprafaţă de 323,90 mp formând Lotul I, (care le-a fost atribuit reclamanţilor), în 
patrimoniul acestora. 

Conform adresei nr.R-…/03.11.2015 emisă de Primăria Municipiului  Constanţa –Direcţia 
patrimoniu, reprezentând istoricul de rol fiscal al imobilului situat în Municipiul Constanţa, [...] 
(actual Municipiul Constanţa, [...]) acest imobil a aparţinut reclamantului [...] şi soţiei sale, [...] din 
anul 1974 în baza actului de vânzare-cumpărare [...]/25.09.1974, următoarea menţiune fiind aceea 
referitoare la trecerea imobilului în  proprietatea statului conform  Deciziei din 19.04.1998. 

Constatând că preluarea imobilului în proprietatea statului s-a realizat în temeiul Legii nr. 
18/1968, care sancționa dobândirea pe căi nelegale a proprietății, act normativ în concordanță cu 
Constituția României din 1968, care ocrotea numai proprietatea personală dobândită pe căi legale, 
dar și cu prevederile Constituției din 1991, sub puterea căreia a fost menținută Legea nr. 18/1968 
până la reglementarea domeniului prin Legea nr.115/1996, Tribunalul Constanța a concluzionat că 
imobilul notificat de reclamanții [...] și [...] nu a fost preluat abuziv de către stat și, în consecință, nu 
intră în domeniul de aplicare a Legii nr. 10/2001. 

Împotriva acestei sentințe, în termen legal au declarat apel reclamanții [...] și [...], care au 
criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

Susțin apelanții că Tribunalul Constanța a reținut în mod greșit că imobilul situat în 
Constanța, [...] (în prezent [...]) a trecut în proprietatea statului în mod ilicit, iar reclamanții nu fac 
parte din categoria persoanelor îndreptăţite la o reparaţie. 

De facto, reclamanții au continuat să locuiască în acest imobil și după trecerea acestuia în 
proprietatea statului, plătind chirie, iar prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 
[...]/26.02.2001 cu RAEDPP, au mai plătit practic încă odată prețul imobilului. 

Conform actului de proprietate mai sus invocat reclamanții sunt proprietarii imobilului din 
Constanța, strada [...], compus din 6 camere și dependințe și dețin în folosință terenul în suprafață 
de 128 mp pe durata existenţei construcției. 

Conform Sentinţei Civile nr. 91/07.01.2002 pronunțată de Judecătoria Constanța s-a dispus 
ieșirea din indiviziune cu Societatea Națională de Crucea Roșie cu privire la terenul în suprafață 
totală de 448 mp situat în Constanța, strada [...], reclamanților fiindu-le atribuit terenul în suprafață 
de 124,10 mp. 

Solicită în concluzie, admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate și restituirea în 
natură către reclamanți a terenului de 328 mp aferent casei de locuit, astfel cum a fost menționat în 
actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/25.09.1979 de Notariatul de Stat Judeţean 
Constanța. 

Prin întâmpinare, intimatul pârât Municipiul Constanța prin Primar a solicitat respingerea 
apelului ca nefondat. 

A arătat intimatul că imobilul situat în Constanța, [...], compus din 328 mp teren și casă de 
locuit, dobândit de reclamanți în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. [...]/25.09.1974 
autentificat de NSJ Constanța a trecut în proprietatea statului prin sentinţa civilă nr. 
6463/23.10.1987 pronunțată de Tribunalul Constanța, în temeiul Legii nr. 18/1968, instanța de 
judecată constatând că soții [...] nu justifică proveniența licită a unor bunuri în valoare de 223837 
lei.  Hotărârea judecătorească pronunțată în temeiul art. 11 din Legea nr. 18/1968 care constituie 
titlul legal de preluare, nu poate fi asimilată unei preluări abuzive, astfel că imobilul în litigiu nu 
intră sub incidența art. 2 din Legea nr. 10/2001. Reclamanții au recunoscut faptul că au pierdut 
dreptul de proprietate asupra acestui imobil și, în temeiul Legii nr. 112/1995, au cumpărat locuința 
de la stat, în calitate de chiriași beneficiari ai acestui act normativ. 

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa din perspectiva criticilor 
apelanţilor reclamanţi, Curtea contată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente: 
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Problema legalităţii restituirii în natură a imobilului situat în Constanța, [...] - teren în 
suprafață de 328 mp - impune clarificarea domeniului de aplicare a Legii nr. 10/2001, ceea ce 
înseamnă a discuta care sunt categoriile de bunuri ce fac obiectul măsurilor reparatorii și persoanele 
îndreptățite. 

Pornind de la scopul adoptării legii nr. 10/2001 - repararea unor nedreptăți istorice comise 
de regimul comunist - reiese că s-au avut în vedere acele imobile care, prin valoarea drepturilor 
particularilor, contra voinței sau intereselor patrimoniale ale acestora, au trecut în proprietatea 
statului. 

Aceasta înseamnă că nu pot fi calificate imobile preluate abuziv cele trecute la stat în baza 
unor contracte cu titlu oneros în care contraprestația statului a fost corespunzătoare valorii bunului 
preluat (Ex: printr-un contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, etc.); de asemenea, nu vor 
fi considerate preluate abuziv în temeiul unor hotărâri judecătorești penale (Ex: prin aplicarea 
măsurii confiscării speciale prevăzută de art. 118 Codul penal 1968, cu menționarea că, pentru 
confiscarea averii ca urmare a comiterii unei infracțiuni de natură politică pentru care există art. 2 
lit. „b” din Legea 10/2001), sau civile (exemplu: pentru executarea silită a unor debite datorate 
statului, mai puțin situația prevăzută de art. 2 lit „d” din Legea nr. 10/2001). 

În categoria hotărârilor judecătorești civile care exced câmpului de aplicare a Legii nr. 
10/2001 intră și cele pronunțate în baza Legii nr. 18/1968. 

Conform acestui act normativ (abrogat prin Legea nr. 115/1996, deci considerat compatibil 
cu regulile statului de drept, inclusiv cu constituția din 1991 încă 6 ani de la Revoluția din 
decembrie 1989), dobândirea de bunuri prin alte mijloace decât cele cu caracter licit, adică într-o 
împrejurare în care există o vădită disproporție între valoarea bunurilor acesteia și veniturile sale 
legale, astfel că nu se justifică caracterul licit al bunurilor-este interzisă, bunurile astfel dobândite, 
sau după caz, valoarea lor bănească urmând a fi trecute în proprietatea statului în condițiile acestei 
legi. 

Legea nr. 18/1968 prevedea un mecanism de control al caracterului licit al dobândirii 
bunurilor în două etape, administrativă și judiciară; ambele faze se finalizau prin acte care puteau fi 
contestate, hotărârile instanței fiind susceptibile de recurs; procedurile de verificare erau 
transparente și nu se bazau pe o prezumție de ilicitate decât în cazul în care persoana cercetată 
refuza darea oricărei declarații sau omitea anumite bunuri din lista celor deținute în proprietate; 
valoarea bunurilor se stabilea în mod obligatoriu prin expertiză. 

De aceea, constatând că Legea nr. 18/1968 viza doar bunurile dobândite ilicit (cele deținute 
în mod legal fiind în continuare protejate de lege) și cum în orice societate democratică persoanele 
se pot aștepta doar la protecția bunurilor dobândite conform prevederilor legale, Curtea constată că 
reclamanților le-au fost confiscate bunurile dobândite nelegal, anume din sume care nu proveneau 
din venituri licite. 

În acest sens se reține că prin Sentința Civilă nr. 6463/23 octombrie 1987 pronunţată de 
Judecătoria Constanța în temeiul Legii nr. 18/1968, s-a constatat că cercetații [...] și [...] nu justifică 
proveniența licită a unor bunuri în valoare de 167.536 lei, situație în care s-a dispus trecerea în 
proprietatea statului a imobilului proprietatea cercetaților, dobândit cu actul de vânzare/cumpărare 
nr. [...]/1978 compus din 328 mp teren și locuință, situat în Constanța, [...], precum și obligarea 
cercetaţilor la plata diferenței de 289585 lei. Prin decizia civilă nr.1145/15.12.1987 pronunțată de 
Tribunalul Constanța în urma admiterii recursurilor formulate atât la Procuratura Locală Constanța 
cât și de cercetații [...] și [...], s-a modificat în parte această sentință, în sensul că valoarea bunurilor 
a căror proveniență nu s-a dovedit a fi licită a fost majorată la 223 837 lei, dispunându-se obligarea 
persoanelor cercetate să plătească statului diferenţa nejustificată de 85 322 lei. Măsura trecerii 
imobilului din Constanța în proprietatea statului a fost menținută în mod definitiv. 

Pe lângă aceste argumente reieșite din caracterul ilicit dovedit judiciar, chiar dacă cercetarea 
nu s-a finalizat cu sesizarea, conform art. 9 lit. (c) din Legea nr. 18/1968, organelor de urmărire 
penală pentru comiterea unei infracțiuni (spre exemplu delapidare), instanța de apel consideră că 
Legea nr. 18/1968 excede câmpului de aplicare al art. 2 lit „h” din Legea 10/2001, prin raportarea 
prevederilor acestei dispoziții legale la restul textului. 
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Astfel, dacă s-ar prelua necritic, tale quale, enunțul de la litera (h), ar însemna că, indiferent 
de modalitatea de preluare care s-ar fi efectuat cu respectarea tuturor condițiilor legale, inclusiv 
cerințelor de consimțământ valabil al transmițătorului, bunul ar face obiectul Legii nr. 10/2001. 

Or, această concluzie este contrazisă chiar de restul reglementării art. 2, care exclude de la 
măsuri reparatorii anumite situații de preluare cu titlu valabil: confiscarea ca măsură de siguranță 
prevăzută de Codul penal la art. 118 pentru alte situații decât comiterea unei infracțiuni de natură 
politică; donarea bunului statului, act gratuit pentru care nu s-a pronunțat constatarea nulității; 
imobile preluate de stat în urma executării silite a bunurilor unei persoane pentru diferite debite 
legale în favoarea statului (exemplu: amenzi penale sau contravenționale, impozite obișnuite etc.). 

De aceea, trecerea în proprietatea statului a imobilului, situat în Constanța, [...], compus din 
casă de locuit și teren în suprafață indiviză de 328 mp, evaluat la 100 000 lei, prin hotărârea 
judecătorească de confiscare, fiind consecința reținerii în sarcina acestora a unor activități ilicite 
(care nu au avut absolut nicio legătură cu manifestarea de opoziție față de sistemul totalitar 
comunist) nu poate fi considerată „preluare abuzivă” și nu intră sub incidența art. 2 din Legea nr. 
10/2001, reclamanții neavând calitatea de persoane îndreptățite să obțină măsuri reparatorii nici 
pentru construcție și nici pentru terenul aferent acesteia, de 328 mp, astfel cum fără temei se 
pretinde în calea de atac a apelului. 

Se reține că după confiscarea dispusă prin Sentința Civilă nr. 6463/2987 pronunțată de 
Tribunalul Constanța în temeiul Legii nr. 18/1968, reclamanții au rămas în calitate de chiriași în 
imobilul din Constanța, [...], fiind simpli detentori ai bunului, iar nu proprietari, astfel cum se 
pretinde în apel. 

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. [...]/26.02.2001 încheiat de reclamanți, în 
calitate de chiriași cumpărători cu vânzătorul statul român prin RAEDPP Constanța, conform Legii 
112/1995, reclamanții, ca orice chiriași, (independent de calitatea lor de foști proprietari ai 
imobilului trecut legal în proprietatea statului, ca fiind obținut din venituri cu caracter ilicit) au 
dobândit dreptul de proprietate asupra locuinței situată la adresa mai sus menționată în schimbul 
plății prețului determinat conform Legii 112/1995, astfel că nu se poate reține ca fondată susținerea 
reclamanților potrivit cu care au achitat statului de două ori prețul pentru imobilul litigios. 

În ceea ce privește terenul aferent locuinței, acesta nu a făcut obiectul contractului de 
vânzare-cumpărare nr.[...]/26.02.2001, rămânând în proprietatea statului, în timp ce chiriașii 
cumpărători (reclamanții [...] și [...]) au primit în folosință, pe durata existenței construcției 
cumpărate, o suprafață de 128,28 mp. 

În mod judicios Tribunalul Constanța a reținut că reclamanții nu justifică în temeiul 
Sentinței Civile nr. 91/07.01.2002 pronunțate de Judecătoria Constanța un drept de proprietate 
asupra terenului aferent locuinței dobândită în temeiul contractului de vânzare-cumpărare 
nr.[...]/2001, încheiat cu RAEDPP Constanța, această hotărâre judecătorească fiind pronunțată într-
un partaj judiciar desfășurat sub imperiul vechiului Cod de Procedură civilă (1865), hotărârea 
judecătorească având astfel un caracter declarativ, iar nu constitutiv de drepturi și în consecință nu 
este aptă să determine transferul dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 323,90 mp, 
reprezentând lotul I (care le-a fost atribuit acestora) către reclamanţi. 

Raportat la aceste considerente, Curtea constată că terenul notificat de reclamanți, situat în 
Constanța, [...] (actual [...]) a trecut în mod legal în proprietatea statului, urmare a unor proceduri 
judiciare desfășurate conform Legii nr. 18/1968, instanța judecătorească statuând definitiv că [...] și [...] 
au dobândit ilicit bunuri în valoare de 223 837 lei, iar pentru recuperarea acestei sume s-a dispus 
trecerea în proprietatea statului a imobilului ce a constituit domiciliul acestora, situat în Constanța, str. 
[...], compus din locuință și teren aferent în suprafață de 328 mp și obligarea persoanelor cercetate de a 
plăti către stat diferența nejustificată de 85 322 lei. 

În consecință, reclamanții nu sunt persoane îndreptățite să beneficieze de măsuri reparatorii 
conform Legii nr. 10/2001 pentru terenul în suprafață de 328 mp, ce a făcut obiectul notificării, acest 
bun neintrând sub incidența art. 2 din Legea 10/2001. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Codul de procedură civilă va respinge, ca 
nefondat, apelul reclamanților. 

Decizia civilă nr. 204/C/06.12.2017 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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CCC...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEIII   
 

8. Încetare măsură de plasament în regim de urgență. Reintegrarea minorei în familia 
naturală. 

 
 Interesul superior al copilului este de a fi crescut şi educat de părinţii săi, plasamentul fiind o 
măsură cu caracter excepţional şi temporar. 
 Trebuie valorificată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, consacrată în aplicarea 
art. 8 din Convenţie în ceea ce priveşte dreptul la viaţa de familie. 
 CEDO a decis că din momentul şi datorită însăşi împrejurării naşterii sale, între copil şi părinţii săi 
există o legătură constitutivă de viaţă de familie, pe care evenimentele ulterioare nu o pot distruge decât în 
circumstanţe excepţionale (hotărârea din 21.06.1998 în cauza Berrehab contra Olandei). 
 În sensul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dreptul părinţilor de a fi luate 
măsuri urgente şi efective în vederea reunirii cu copilul lor presupune obligaţia autorităţilor la măsuri 
destinate a-i reuni şi atunci când plasamentul la terţe persoane s-a făcut cu acordul părinţilor. 

 
Art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 

Art. 54 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 
CEDO - hotărârea din 16.09.1999 în cauza Buscemi contra Italiei 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa şi înregistrată sub nr. …/118/2016, reclamanta 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a chemat în judecată pe 
pârâţii [...] şi [...], pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună încetarea măsurii de 
plasament în regim de urgenţă dispusă prin Dispoziţia de plasament în regim de urgenţă nr. 
[...]/15.03.2016 a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Constanta, la doamna [...], asistent maternal 
profesionist, pentru minora [...], în conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. 3, 72 alin. 2 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

În fapt, s-a arătat că în evidenţele Serviciului Management de Caz pentru Copil figurează 
situaţia minorei [...], născută la data de 07.07.2015 în municipiul Constanţa. 

Mama copilului este încadrată în grad de handicap, fiind diagnosticată cu “Deficienţă 
Funcţională Medie”. 

Tatăl minorei, domnul [...], este născut la data de … în Tulcea. Doamna [...] a declarat că 
soţul său nu este tatăl biologic al copilului, în prezent aflându-se în proces de divorţ. 

Prin cererea înregistrată cu nr. [...]/23.01.2015, doamna [...] a solicitat admiterea într-un 
centru destinat mamei şi copilului, motivat de faptul că era însărcinată în aproximativ 22 de 
săptămâni şi nu avea unde locui. În acest sens, conform Dispoziţiei nr. …/23.01.2015 a Directorului 
General al D.G.A.S.P.C. Constanţa, doamna [...] a fost admisă în CPCRU-Modulul Destinat 
Primirii în Regim de Urgenţă a Mamei şi Copilului Constanţa. Ulterior, conform Dispoziţiei nr. 
…/03.03.2015 a Directorului General, sus-numita a fost transferată şi admisă în Centrul Maternal 
Mangalia.  

În data de 07.07.2015, doamna [...] a dat naştere minorei [...] în cadrul Spitalului Clinic 
Judeţeam de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” din Constanţa, fiind externată în data de 10.07.2015, 
cuplul mamă - copil fiind admis în cadrul Centrului Maternal Mangalia, conform Dispoziţiei nr. 
…/10.07.2015. 

De la admiterea în Centrul Maternal Mangalia, doamna [...] a manifestat un comportament 
neadecvat faţă de personal, cât şi faţă de propriul copil, menţinând o stare conflictuală şi cu celelalte 
beneficiare, refuzând să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, aspecte menţionate în notele 
informative existente în dosarul social. Totodată, s-a constatat că aceasta nu este capabilă să se 
întreţină singură, fiind necesar a i se asigura o supraveghere atentă din partea personalului centrului.  

Iniţial, din discuţiile purtate cu aceasta a rezultat că [...] nu are niciun plan concret de viitor 
în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii de creştere şi îngrijire copilului, nu are susţinerea 
familiei extinse, dar declară că nu doreşte ca minora să fie protejată în sistemul de asistenţă 
maternală. 
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             În urma evaluării situaţiei cuplului mamă-copil, echipa pluridisciplinară a considerat că 
doamna [...] nu are capacitatea necesară pentru asigurarea condiţiilor de creştere şi educare a fiicei 
sale, motiv pentru care a recomandat instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru minora în 
cauză. 
             În acest sens, în data de 15.03.2016 a fost identificat un asistent maternal profesionist, care 
să răspundă nevoilor copilului [...] în persoana doamnei [...], emiţându-se Dispoziţia de plasament 
în regim de urgenţă nr. [...]/15.03.2016 a Directorului General. Minora nu a mai fost plasată 
asistentului maternal profesionist întrucât doamna [...] a refuzat categoric acest lucru. 
             Ulterior, la sediul instituţiei s-a prezentat doamna [...], naşa de botez a doamnei [...], care 
prin cererea nr. …/06.04.2016 şi-a asumat răspunderea pentru supravegherea cuplului mamă-copil. 
De asemenea, susnumita a identificat şi o locuinţă cu chirie pentru cuplul mamă-copil, obligându-
se să viziteze zilnic cuplul. 

  În acest sens, prin cererea nr. …/22.04.2016, doamna [...] a solicitat încetarea admiterii din 
Centrul Maternal Mangalia, urmând să locuiască împreună cu fiica sa, cu chirie, în municipiul 
Constanţa, …. Măsura de admitere a fost încetată prin Dispoziţia nr. …/22.04.2016 a Directorului 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. 
            În drept, acţiunea s-a întemeiat pe prevederile art. 70 alin. 3, art. 72. alin 2 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 

S-au ataşat cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri: referat privind situaţia 
copilului în cauză, Raport privind situaţia cuplului mamă-copil,  Dispoziţiile Directorului General al 
D.G.A.S.P.C. Constanţa, copia certificatului de naştere al copilului, copia certificatului de căsătorie 
al părinţilor, copia cărţii de identitate a mamei copilului, copia certificatului de handicap al mamei, 
declaraţie mamă, rapoarte de vizită, răspunsul S.E.I.P. Constanța cu privire la domiciliul părinţilor 
copilului, ancheta socială întocmită de autorităţile locale la domiciliul părinţilor. 
 Soluţionând pe fond cauza, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa civilă nr. 2249 din 22 
septembrie 2016 prin care a respins ca nefondată cererea formulată de reclamanta Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în contradictoriu cu pârâţii [...] şi [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pentru minora [...] a fost 
instituită măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă la [...], asistent maternal 
profesionist.  

În baza cererii nr. … din 22 aprilie 2016, pârâta [...] a solicitat Centrului Maternal Mangalia 
încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă cu privire la minora [...]. 
 În urma evaluării situaţiei cuplului mamă-copil, echipa pluridisciplinară a considerat că 
pârâta [...] nu are capacitatea necesară pentru asigurarea condiţiilor de creştere şi educare a fiicei 
sale, motiv pentru care a recomandat instituirea unei măsuri de protecţie specială pentru minora în 
cauză.  
             În acest sens, a fost identificat un asistent maternal profesionist, în persoana numitei [...], 
care să răspundă nevoilor minorei, motiv pentru care s-a emis Dispoziţia de plasament în regim de 
urgenţă nr. [...] din 15 martie 2016 a Directorului General.  

Minora nu a mai fost plasată asistentului maternal profesionist, întrucât pârâta [...] a refuzat 
acest lucru. 
             Ulterior, la sediul reclamantei s-a prezentat numita [...], naşa de botez a pârâtei, care şi-a 
asumat răspunderea pentru supravegherea cuplului mamă-copil.  
 În urma analizării probelor existente la dosar, instanţa de fond a reţinut că în urma evaluării 
situaţiei cuplului mamă-copil, echipa pluridisciplinară a considerat că pârâta [...] nu are capacitatea 
necesară pentru asigurarea condiţiilor de creştere şi educare a minorei. 
 De altfel, în cauză nu s-a făcut dovada că s-au schimbat împrejurările pentru care s-a instituit 
măsura protecţiei speciale a minorei. 
 Faptul că la sediul instituţiei s-a prezentat numita [...], naşa de botez a mamei, care şi-a 
asumat  răspunderea pentru supravegherea cuplului mamă-copil nu schimbă cu nimic împrejurările 
sus menţionate, atâta timp cât aceasta nu are nici o legătură de rudenie cu mama minorei. 
 În speţă, nu s-a dovedit că pârâta are capacitatea necesară pentru asigurarea condiţiilor de 
creştere şi educare a minorei. 
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 În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 2249 din 22 septembrie 2016, pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, au declarat apel atât reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Constanţa, cât şi pârâta [...]. 
 Apelul declarat de reclamantă:  
 Motivează apelul arătând că instanţa de fond în mod greşit a reţinut că D.G.A.S.P.C. 
Constanţa nu a făcut dovada că împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecţie 
specială s-au schimbat, respectiv că mama are capacitatea necesară de a asigura condiţii de creştere 
şi educare a minorei. 
 Reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Constanţa au întreprins demersurile necesare evaluării familiei 
în cauză prin efectuarea de verificări la adresa pârâtei [...] şi au asigurat consilierea socială şi 
psihologică a mamei, constatând faptul că aceasta prezintă garanţii pentru creşterea şi educarea 
minorei.  
 În prezent pârâta şi minora locuiesc într-o garsonieră care oferă condiţii bune de locuit.  
 La data efectuării anchetei sociale în imobilul în care locuieşte pârâta [...] împreună cu 
minora, a fost identificată numita [...] care o supraveghea pe minora [...]. Cu acel prilej s-a constatat 
că minora era bine îngrijită. 
 La data de 11 octombrie 2016, s-au prezenta la cabinetul psihologic din cadrul Serviciului 
Management de Caz pentru Copii, Biroul Alternative de tip Familial, pârâta [...] împreună cu 
minora şi [...].  
 În urma consilierii s-a stabilit că pârâta este o persoană cu un comportament reglat 
situaţional la momentul evaluării, arte abilităţi parentale medii şi demonstrează disponibilitate 
afectivă pentru îndrumarea copilului în viaţă. 
 Aceasta şi-a manifestat dorinţa de a-şi asuma în continuare responsabilitatea creşterii şi 
educării copilului în familie.  

Privitor la minoră s-a constatat faptul că prezintă aspect somatic corespunzător vârstei 
cronologice, cu achiziţii de dezvoltare pe toate palierele. 

 Pentru cele menţionate, apelanta a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei 
apelate în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată. 

Apelul declarat de pârâta [...]: 
Motivează apelul arătând că în prezent minora [...] se află în grija pârâtei [...] iar exercitarea 

autorităţii părinteşti exclusiv de către pârâtă fiind dispusă prin sentinţa civilă nr. 7585 din 14 iunie 
2016, pronunţată de Judecătoria Constanţa. 

În urma evaluării situaţiei cuplului mamă-copil, reclamanta D.G.A.S.P.C. Constanţa a 
solicitat încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă a minorei [...] la asistentul maternal [...] 
întrucât mama şi copilul s-au mutat de la Centrul Maternal Mangalia, în care nu au reuşit să se 
integreze din motive care nu ţin numai de comportamentul mamei. 

Acestea s-au mutat cu chirie într-o locuinţă din Constanţa, sub stricta supraveghere a 
numitei [...] care este rudă cu pârâta.  

Urmare a faptului că pârâta şi-a luat propria viaţă în mâini şi şi-a asumat creşterea şi 
educarea minorei, exprimându-şi categoric refuzul de a-şi da copilul spre creştere şi educare unui 
asistent maternal şi, totodată, angajamentul scris al numitei [...] de a o ajuta la creşterea şi educarea 
minorei şi supraveghea îndeaproape cuplul mamă-copil, reclamanta D.G.A.S.P.C. Constanţa a 
solicitat încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă. 

Instanţa de fond soluţionând cererea a apreciat că pârâta nu a făcut dovada că împrejurările 
care au stat la baza luării măsurii de protecţie s-au schimbat. 

De asemenea, prima instanţă în mod greşit exclude ca fiind util angajamentul scris al 
numitei [...] cu privire la  obligaţia de a supraveghea şi ajuta mama minorei la creşterea şi educarea 
ei.  

Dispoziţiile art. 64 alin.3 lit. a) din Legea nr. 272/2004 prevăd că la stabilirea măsurii de 
plasament se va urmări plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă, 
aspect de care nu s-a ţinut cont la identificarea persoanei ce ar putea lua în plasament pe minora 
[...].  

Pentru cele relatate a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat.  
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Analizând sentinţa apelată în baza motivelor de apel formulate, Curtea constată că 
apelurile sunt fondate pentru următoarele:     
 Potrivit art. 5 alin.2, art. 6 lit.d) şi art. 31 din Legea nr. 272/2004, părinţii au răspunderea 
principală pentru creşterea şi dezvoltarea copilului lor. 
 De asemenea, potrivit art. 8 alin.2 şi art. 30 şi art. 33 din aceeaşi lege, copilul are la rândul 
său dreptul să crească alături de părinţii săi, acest drept făcând posibil exerciţiul dreptului la viaţă 
familială, consacrat de art. 22 din lege şi art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 
 Potrivit disp.art. 39 din lege, protecţia alternativă trebuie asigurată copilului care este 
temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinţilor săi, sau care pentru protejarea intereselor sale nu 
poate fi lăsat în grija părinţilor. Această protecţie include alături de tutelă şi adopţie şi măsurile de 
protecţie specială, între care şi plasamentul. 
 Pe de altă parte, potrivit art. 54 alin.3 din lege, obiectivele planului individualizat de 
protecţie a copilului trebuie să acorde prioritate reintegrării copilului în familie şi, numai dacă acest 
drept nu este posibil, plasamentul în familia extinsă, aceste obiective stabilindu-se cu consultarea 
obligatorie a părinţilor şi a membrilor familiei lărgite. 
 Din analiza dispoziţiilor legale amintite, rezultă că interesul superior al copilului este de a fi 
crescut şi educat de părinţii săi, plasamentul fiind o măsură cu caracter excepţional şi temporar. 
 Conform dispoziţiei nr. … din 15.03.2016 emisă de D.G.A.S.P.C. Constanţa s-a luat 
hotărârea plasamentului în regim de urgenţă a copilului [...] la numita [...], asistent maternal 
profesionist. 
 În cauza dedusă judecăţii, cea care a luat măsura protecţiei plasamentului în regim de 
urgenţă conform dispoziţiei mai sus menţionate a solicitat încetarea acestei măsuri pentru minora 
[...] la asistentul maternal profesionist [...]  

Potrivit  art. 72 din Legea nr. 272/2004, „(1) Împrejurările care au stat la baza stabilirii 
măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa 
judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului.  

(2) În cazul în care împrejurările prevăzute la alin. (1) s-au modificat, direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia 
copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării 
măsurii.  

(3) Dreptul de sesizare prevăzut la alin. (2) îl au, de asemenea, părinţii sau alt reprezentant 
legal al copilului, precum şi copilul”. 
          Art. 73 din acelaşi act normativ, prevede că: „ (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat are obligaţia de a urmări modul în care 
sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada 
aplicării măsurii.  

(2) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat întocmeşte, trimestrial sau ori de câte 
ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, 
mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.  

(3) În situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit potrivit alin. (2), necesitatea 
modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, 
instanţa judecătorească.  

(4) Propunerea de încetare a măsurii de protecţie şi reintegrarea în familie este însoţită, în 
mod obligatoriu, de documente din care să reiasă participarea părinţilor la şedinţe de consiliere, 
astfel încât reintegrarea să se realizeze în cele mai bune condiţii”. 
       De asemenea, art. 74 prevede că la încetarea măsurilor de protecţie specială prin 
reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, organizat la nivelul 
municipiilor şi oraşelor, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al 
primarului, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul 
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sectoarelor municipiului Bucureşti, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor, au 
obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest scop, acestea întocmesc rapoarte 
lunare pe o perioadă de minimum 6 luni.  
 Reclamanta, respectând întocmai dispoziţiile legale mai sus menţionate, a analizat situaţia 
cuplului mamă-copil – dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru încetarea măsurii de plasament de 
urgenţă pentru minora [...] la asistentul maternal profesionist [...]. 
 La data de 10.10.2016 o echipă a Serviciului Management de Caz pentru Copil s-a deplasat 
la adresa pârâtei [...], care a constatat că mama împreună cu minora locuiesc într-o garsonieră 
situată în municipiul Constanţa care oferă condiţii bune de  locuit. 
 Cu acel prilej s-a constatat la domiciliul cuplului mamă-copil prezenţa numitei [...], care o 
supraveghea pe minoră. Aceasta a declarat că le vizitează zilnic pe cele două şi o ajută pe mama 
minorei  la creşterea şi educarea acesteia, la prepararea mâncării şi la efectuarea cumpărăturilor. 
 Totodată, cuplul mamă-copil a fot consiliat din punct de vedere psihologic în cadrul 
Serviciului Management de Caz pentru Copil – Biroul Alternative de tip Familial, la data de 
11.10.2016. 
 În urma evaluării psihologice a pârâtei [...] psihologul a constatat următoarele: 
 D-na [...] este absolventă a 8 clase şi şcoală profesională învăţământ special, prezintă 
echilibru comportamental, nutreşte sentimente veridice şi profunde faţă de fiica sa şi este capabilă 
să îşi asume responsabilitatea pentru creşterea şi educarea minorei în familie. Atitudine 
comportamentală normală pe parcursul evaluării, cooperantă. Aceasta are formate deprinderile în 
ceea ce priveşte aspectul său exterior, cât şi în ceea ce priveşte mediul în care trăieşte. Este orientată 
spaţio-temporal, putând realiza analiza şi sinteza corectă a datelor senzoriale. 
 Din interpretarea testelor proiective aplicate se conturează următorul profil de personalitate: 
un entuziasm compensatoriu şi un caracter egocentric, melancolie, capacitate bună de a depăşi 
obstacolele sau dificultăţile ivite şi capacitate bună de angajare afectivă. De asemenea, prezintă 
receptivitate, nevoia de a-şi etala capacităţile şi dorinţa de valorizare. Prezintă un nivel redus al 
raţionamentului, oscilarea între două niveluri de dezvoltare concret-intiuitiv, gândire inferioară, 
analiza şi sinteza se realizează cu dificultate. Vocabularul este activ, dar precipitat, prezintă 
coerenţă în exprimare, are însuşit limbajul scris cu unele erori. Nu se evidenţiază dificultăţi majore 
de stocare şi reactualizare a materialelor memorate. De asemenea, prezintă randament socio-
ocupaţional scăzut. Circumspecţie în relaţiile cu oamenii, spirit dezorganizat şi nonconformist, 
superficialitate; uneori negativism, inhibiţie, încăpăţânare. Manifestă hipersensibilitate la insulte 
reale sau imaginare, precum şi iritabilitate. Prezintă imaturitate afectivă pe fondul întârzierii 
mintale. Reacţionează spontan fără a simţi nevoia să se cenzureze. 
 D-na [...] este o persoană cu un comportament reglat situaţional la momentul evaluării, are 
abilităţi parentale medii şi demonstrează disponibilitate afectivă pentru îndrumarea copilului în 
viaţă. Aceasta doreşte să îşi asume în continuare responsabilitatea creşterii şi educării copilului în 
familie. 
 În urma evaluării minorei s-a constatat faptul că aceasta prezintă aspect somatic 
corespunzător vârstei cronologice, cu achiziţii pe toate palierele de dezvoltare. 
 În concluzie, pârâta [...] prezintă capacitate medie parentală şi are o persoană de sprijin, naşa 
de botez a fiicei sale, care o ajută la supravegherea, la creşterea şi educarea acesteia. 
 În prezent există relaţie psihoafectivă mamă - copil, pârâta ocupându-se încă de la naştere de 
minora [...], satisfăcându-i nevoile într-un mod adecvat. 
 Cele menţionate impun încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă luată prin 
dispoziţia nr. … din 15.03.2016, nu cum a reţinut greşit instanţa de fond, că pârâta nu are 
capacitatea necesară pentru asigurarea condiţiilor de creştere şi educare a fiicei sale, fapt pentru care 
s-a instituit măsura de protecţie, dar la instanţa de fond nu a fot consiliat din punct de vedere 
psihologic cuplul mamă-copil pentru a verifica dacă s-au schimbat sau nu măsurile de instituire a 
plasamentului în regim de urgenţă; în urma evaluării în timpul procesului la instanţa de apel, s-a 
constatat că aceste măsuri s-au schimbat şi că pârâta se poate ocupa de creşterea şi educarea minorei 
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şi este în interesul superior al acesteia de a fi crescută de mama sa în raport de care trebuie să 
dezvolte o viaţă familială. 
 În acest sens trebuie valorificată jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
consacrată în aplicarea art. 8 din Convenţie în ceea ce priveşte dreptul la viaţa de familie. 
 CEDO a decis că din momentul şi datorită însăşi împrejurării naşterii sale, între copil şi 
părinţii săi există o legătură constitutivă de viaţă de familie, pe care evenimentele ulterioare nu o 
pot distruge decât în circumstanţe excepţionale (hotărârea din 21.06.1998 în cauza Berrehab 
contra Olandei). 
 Instanţa europeană a mai decis că legăturile personale dintre părinte şi copilul său prezintă 
un element fundamental al vieţii de familie, iar măsurile care împiedică asemenea relaţii reprezintă 
o ingerinţă în dreptul la viaţa familială (hotărârea din 13.07.2000 în cauza Elsholz contra 
Germaniei). 
 Într-o altă cauză, Curtea a decis că pentru un copil, faptul de a trăi împreună cu părinţii săi 
reprezintă o componentă fundamentală a vieţii de familie, iar plasamentul reprezintă în sine o 
ingerinţă în viaţa familială a acestora (hotărârea din 16.09.1999 în cauza Buscemi contra Italiei). 
 Curtea a decis, de asemenea, că în sensul art. 8 din Convenţie, dreptul părinţilor de a fi luate 
măsuri urgente şi efective în vederea reunirii cu copilul lor presupune obligaţia autorităţilor la 
măsuri destinate a-i reuni şi atunci când plasamentul la terţe persoane s-a făcut cu acordul părinţilor. 
 Pentru considerentele expuse, Curtea în baza art. 480 alin.1 Cod proc.civ. va admite 
apelurile, va schimba în tot sentinţa apelată, în sensul că va admite acţiunea formulată de către 
reclamanta D.G.A.S.P.C. Constanţa  în contradictoriu cu pârâta [...]. 
 Va dispune încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă luată prin dispoziţia … din 
15.03.2016. 
 Va dispune reintegrarea minorei [...], în familia naturală. 

În baza art. 43 lit. d) din Legea nr. 272/2004 va dispune ca pârâta [...] să redobândească 
exerciţiul drepturilor părinteşti asupra minorei [...]. 

Decizia civilă nr. 1/FM/09.01.2017 
Judecător redactor Vangheliţa Tase 

 
9. Înlocuire plasament în regim de urgență cu plasamentul la un centru specializat. 

Comportament violent și asocial al minorului ca urmare a lipsei de supraveghere și de 
educare a acestuia. 

 
În cazul minorului care a săvârșit fapte prevăzute de legea penală și care nu răspunde penal, art.84 

alin.1 din Legea nr.272/2004 stabilește că se pot lua numai măsurile prevăzute de art.59, respectiv 
plasamentul, plasamentul în regim de urgență sau supravegherea specializată, în luarea acestor măsuri 
instanța judecătorească fiind obligată să țină seama de condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei, gradul 
de pericol social al faptei, mediul în care a crescut şi a trăit copilul, riscul săvârşirii din nou de către copil a 
unei fapte prevăzute de legea penală, precum și orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia 
copilului. 
            Față de interesul protejării minorului, se constată că, dacă s-ar admite cererea de supraveghere 
specializată a minorului în familia tatălui său, ar exista pericolul ca acesta să se întoarcă in exact același 
mediu familial unde a trăit și până acum si unde dezvoltarea sa armonioasă a fost pusă în pericol. 

 
Art.59 din Legea nr.272/2004 

Art.60 lit.e din Legea nr.272/2004 
 

        Prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2017 din 28.03.2017 reclamanta DIRECŢIA 
GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CONSTANŢA a solicitat 
instanței, în contradictoriu cu pârâţii [...] şi [...], înlocuirea măsurii plasamentului în regim de 
urgenţă cu măsura plasamentului pentru o perioadă de 6 luni față de copilul [...], la Adăpostul de Zi 
şi de Noapte pentru Copiii Străzii Constanța, în conformitate cu dispoziţiile art.59 lit.a, art.60 lit.e, 
art.62 alin.1 lit.c, art.63, art.65 alin.2 lit.a din Legea nr.272/2004, republicată; menţinerea 
exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de copil de către părinţii acestuia, în 
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conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.2 din Legea nr.272/2004, republicată; în principal, obligarea 
pârâţilor la plata contribuţiei de întreţinere a copilului în cota procentual legală în conformitate cu 
dispoziţiile art.529 Cod civil, coroborate cu dispoziţiile art.67 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; în subsidiar, dacă instanţa apreciază că 
plata contribuţiei de întreţinere a copilului nu este posibilă, obligarea pârâtilor la prestarea de 
acţiuni sau lucrări de interes local pe raza administrativ teritorială în care îşi are domiciliul, pe 
durata măsurii de protecţie specială, în conformitate cu dispoziţiile art.67 alin.2 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; comunicarea 
sentinţei civile ce va fi pronunţată către Primăria mun. Constanța, în vederea întocmirii planului de 
acţiuni sau lucrări de interes local, în conformitate cu dispoziţiile art.67 alin.3 din Legea 
nr.272/2004, republicată, urmând ca autorităţile locale să comunice D.G.A.S.P.C. Constanţa 
modalitatea de îndeplinire a sarcinilor stabilite pârâtilor în conformitate cu prevederile art.67 alin.2 
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 
 În motivarea în fapt se arată că minorul [...] este elev în clasa a III-a la Scoala Gimnazială 
[...] din Constanta, forma de învățământ a doua șansă. Acesta este clinic sănătos.  

Mama copilului, numita [...], figurează cu domiciliul în orașul [...], însă locuieşte fără forme 
legale în municipiul Constanța, [...]. Prin declarația nr. …/06.02.2017, doamna [...] menţionează 
faptul că nu este mama biologică a minorului în cauză și nu s-a ocupat niciodată de creșterea 
copilului [...]. Aceasta a declarat că mama biologică a copilului este numita [...], care la momentul 
naşterii copilului avea vârsta de 16 ani și nu avea act de identitate. Totodată, a menţionat că îl 
cunoștea pe numitul [...], întrucât avea o relație de concubinaj cu unul dintre frații acestuia. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 10176/P/2016, Parchetul de pe Lângă Judecătoria Constanța 
a făcut cunoscut faptul că față de minorul [...] s-a dispus clasarea cauzei, întrucât exista o cauză de 
neimputabilitate, respectiv minoritatea făptuitorului. Se menţionează că minorul [...] a fost cercetat 
pentru 4 infracțiuni de furt calificat, fapte prevăzute și pedepsite de art.228, 229 Cod Penal și se 
solicită luarea măsurilor conform Legii nr. 272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, Capitolul V - Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde 
penal. Astfel, art. 84 prevede că, pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi 
care nu răspunde penal, la propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 
59 lit.a (plasamentul) sau lit.c (supravegherea specializată). 

 Prin adresa nr. …/25.01.2017, înregistrată la D.G.AS.P.C. Constanța cu nr. [...]/02.02.2017, 
Poliția Municipiului Constanța, Biroul de Investigații Criminale, a adus la cunoștință faptul că 
minorul [...], la data de 12.01.2017, a fost audiat pentru infracțiunea de tâlhărie, respectiv a pătruns 
în locuința numitei ..., din Constanța, …, unde a lovit-o, apoi a imobilizat-o şi a sustras un telefon în 
valoare de 1100 lei. Astfel, organele de poliţie  solicită, în raport de prevederile art. 86 din Legea nr. 
272/2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, să se demareze procedurile legale 
pentru dispunerea faţă de minorul [...] a măsurii plasamentului într-un serviciu de tip rezidenţial 
specializat. 

 La data de 05.02.2017, copilul [...] a fost audiat la sediul Poliției Municipiului Constanța, 
Biroul de Investigații Criminale întrucât a comis o altă faptă penală - tâlhărie, respectiv prin forță a 
smuls poșeta unei persoane de sex feminin în vârstă, dosar penal  nr. …/2017. 

 Prin declarația nr. …/06.02.2017, numiții [...] și [...]  aduc la cunoștință că nu sunt de acord 
cu instituirea măsurii de plasament într-un centru de tip rezidențial din cadrul D.G.AS.P.C. 
Constanța. Aceștia au solicitat instituirea măsurii de supraveghere specializată în familie, conform 
Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, Capitolul V - 
Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, cu obligaţiile stabilite de art. 
85 - supraveghere din partea familiei, frecventarea cursurilor școlare și consiliere psihologică și 
interzicerea de a avea legături cu persoanele cu care a săvârșit fapta. 

 Copilul [...], prin declarația nr. …/06.02.2017,  aduce la cunoștință că nu este de acord cu 
instituirea măsurii de plasament într-un centru de tip rezidențial din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța 
și dorește instituirea măsurii de supraveghere specializată în familie.  
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 Faţă de cele prezentate, dar și având în vedere prevederile art.84 alin. 2 lit. a) ,,condițiile 
care au favorizat săvârșirea faptei; b) gradul de pericol social al faptei; c) mediul în care a crescut 
si a trăit copilul; d) riscul săvârșirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală; 
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situația copilului, coroborate cu prevederile art. 86 
,,în cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, 
prezintă un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța 
judecătorească dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip 
rezidențial specializat”, din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, prin raportul nr. …/08.02.2016, cazul a fost prezentat în ședința Comisiei 
pentru Protecția Copilului Constanța din data de 09.02.2017.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei pentru protecția copilului au apreciat că cea mai 
bună soluţie pentru copil ar fi plasamentul în regim de urgență în cadrul Adăpostului de Zi și de 
Noapte pentru Copiii Străzii din Constanța, iar în cazul în care părintele nu va fi de acord cu 
instituirea măsurii de protecție specială, respectiv  plasamentul copilului [...] într-un centru de tip 
rezidențial pentru o perioadă determinată, sesizarea instanţei de judecată în vederea instituirii 
plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială în conformitate cu prevederile 
art. 100 coroborate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 272/2004. 

Prin dispoziția de plasament în regim de urgență nr. …/09.02.2016, Directorul D.G.A.S.P.C. 
Constanța a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru copilul [...] în cadrul Adăpostului de Zi 
și de Noapte pentru Copiii Străzii din Constanța. 

La data de 10.02.2017, reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Constanţa s-au deplasat împreună cu 
lucrătorii Poliției Municipiului Constanța - Secția IV de Poliția la adresa copilului [...] din mun. 
Constanța, …, în vederea punerii în aplicare a dispoziției de plasament în regim de urgenţă reieșind 
următoarele: părinții copilului nu se aflau la domiciliu, bunica minorului a refuzat colaborarea, iar 
copilul a refuzat să meargă la adăpost. 

Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 şi art.86 din Legea nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, referitoare la faptul că pentru minorul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se 
va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit.a (plasamentul) şi lit.c (supravegherea specializată) 
iar, în cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârșită de copilul care nu răspunde penal, 
prezintă un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protecția copilului sau, după caz, instanța 
judecătorească dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip 
rezidențial specializat, precum şi prevederile art.84 alin. 2, care stabilesc că instanţa de judecată va 
ţine seama de a) ,,condițiile care au favorizat savarsirea faptei; b) gradul de pericol social al 
faptei; c) mediul in care a crescut si a trait copilul; d) riscul savarsirii din nou de catre copil a unei 
fapte prevazute de legea penala; e) orice alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului, 
coroborate cu prevederile art. 100 alin.3 referitoare la refuzul părinţilor şi a celorlalţi membrii ai 
familiei de a colabora cu reprezentanţii instituțiilor statului în vederea instituirii unei măsuri de 
protecţie specială „în situaţia în care reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului stabilesc că există motive temeinice care să susţină existenţa unei situaţii de 
pericol iminent pentru copil, datorită abuzului şi neglijării, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului a sesizat instanţa judecătorească, solicitând emiterea unei ordonanţe 
preşedinţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană, la o familie, la un asistent 
maternal sau serviciu de tip rezidenţial”,  

Reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Constanța au considerat a fi în interesul copilului identificarea 
urgentă a unui mediu stabil şi securizant, în vederea evitării săvârşirii unei noi fapte penale şi au 
arătat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 996 alin. 1 Cod proc civ., astfel încât au 
solicitat instanței de judecată plasamentul în regim de urgenţă a copilului în cauză, pe calea 
ordonanţei preşedinţiale, acţiune admisă de Tribunalul Constanţa, conform Sentinţei Civile nr. 
270/14.02.2017. 

La data de 27.02.2017, copilul [...] a fost adus la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii 
Străzii Constanța, de către executorul judecătoresc [...], urmare solicitării  D.G.A.S.P.C. Constanţa 
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de a pune în executare Sentinţa Civilă nr. 270/14.02.2017 a Tribunalului Constanţa. În cursul zilei 
respective minorul a părăsit voluntar adăpostul, reprezentanţii instituţiei sesizând organele de poliţie 
şi solicitând sprijinul acestora în vederea readucerii în cadrul Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru 
Copiii Străzii Constanța. 
 Faţă de cele anterior menţionate, luând în considerare interesul superior al copilului, 
caracterul temporar al măsurii de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, solicită 
reclamanta instanţei de judecată admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. 

În drept, au fost invocate prevederile art.59 lit.a, art.60 lit.e, art.62 alin.1 lit.c, art.63, art.65 
alin.2 lit.a, art.66 alin.2 şi art.67 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, şi art.529 Cod civil. 

Pârâţii nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă. 
Prin sentința civilă nr.1008 din 15 mai 2017 Tribunalul Constanța a admis cererea 

reclamantei, a dispus înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului 
la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Constanţa, pentru o perioadă de 6 luni, pentru 
copilul [...], a dispus menţinerea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de copil de 
către părinţii acestuia și a obligat fiecare pârât la plata obligaţiei de întreţinere în cotă de 25% din 
venitul lunar net, pentru copilul  [...]. 

În cazul in care plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, a dispus obligarea 
fiecărui pârât la prestarea unei munci în folosul comunităţii, câte 20 de ore lunar, respectiv acţiuni 
sau lucrări de interes local, pe durata măsurii de plasament, pe raza administrativ-teritorială a mun. 
Constanţa, jud. Constanţa. 

A dispus comunicarea sentinţei civile Primăriei mun. Constanţa în vederea întocmirii 
planului conform art. 67 alin. 3 din Legea nr. 272/2004.  

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că prin sentinţa civilă nr. 
270/14.02.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. …/118/2017, copilul [...] a fost 
plasat în regim de urgenţă la  Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Constanţa. 
 Din referatul nr. …/09.03.2017 întocmit de reclamantă rezultă necesitatea instituirii unei 
masuri de protecţie specială, având ca obiectiv înlocuirea  măsurii de plasament în regim de urgenţă 
a copilului  [...] cu măsura plasamentului la Adăpostul de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii 
Constanţa.  

S-a arătat că potrivit art. 59 din Legea nr. 272/2004, măsurile de protecţie specială a 
copilului sunt: 

a) plasamentul; 
b) plasamentul în regim de urgenţă; 
c) supravegherea specializată. 
Conform art. 60 lit. e din Legea nr. 272/2004, de măsurile de protecţie specială, instituite de 

prezenta lege, beneficiază copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu 
răspunde penal. 

 Art. 62 alin. 1 lit. c din Legea nr. 272/2004 prevede că plasamentul copilului constituie o 
măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei 
legi, după caz, la un serviciu de tip rezidenţial, prevăzut la art. 123 alin. (2) şi licenţiat în condiţiile 
legii. 

Art. 63 din Legea nr. 272/2004 arată că, pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului 
se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidenţial care îl 
are în îngrijire. 

Art. 65 alin. 2 lit. b din Legea nr. 272/2004 prevede că măsura plasamentului se stabileşte de 
către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
în situaţia copilului prevăzut la art. 60 lit. b) şi e), atunci când nu există acordul părinţilor sau, după 
caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri. 

Art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 arată că drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de copil 
se menţin pe toată durata măsurii plasamentului dispus de către instanţă în situaţia copilului 
prevăzut la art. 60 lit. b) şi e), atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre 
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părinţi, pentru instituirea acestei măsuri, dacă în vederea respectării interesului superior al copilului 
instanţa nu dispune altfel, în funcţie de circumstanţele cazului. 

Conform art. 67 din Legea nr. 272/2004, (1) Comisia pentru protecţia copilului sau, după 
caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este 
cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de 
Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al 
sectorului municipiului Bucureşti, de unde provine copilul. 

(2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă 
părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau 
lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-
teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 

(3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări 
de interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Potrivit art. 84 din Legea nr. 272/2004: (1) Pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută 
de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre 
măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) şi c). 

(2) În dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) şi c), comisia pentru 
protecţia copilului, atunci când există acordul părinţilor sau al altui reprezentant legal al copilului, 
ori, după caz, instanţa judecătorească, atunci când acest acord lipseşte, va ţine seama de: 

a) condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei; 
b) gradul de pericol social al faptei; 
c) mediul în care a crescut şi a trăit copilul; 
d) riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală; 
e) orice alte elemente de natură a caracteriza situaţia copilului. 
(3) Părinţii copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal au obligaţia de a 

participa la şedinţele de consiliere efectuate de către direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, în baza unui program personalizat de consiliere psihologică. 

Art. 86 din Legea nr. 272/2004 prevede: În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, 
săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, precum şi în 
cazul în care copilul pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art. 85 săvârşeşte în continuare 
fapte penale, comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească dispune, pe 
perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidenţial specializat. 

A arătat instanța că minorul  [...] se află în situaţia prevăzută de art. 60 lit. e din Legea nr. 
272/2004, respectiv a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nu răspunde penal.  

Din înscrisurile depuse la dosar s-a stabilit că minorul [...] este autorul mai multor 
infracţiuni de furt. După pronunţarea sentinţei civile nr. 270/2017 minorul a fost dus la Adăpostul 
de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Constanţa, pe care l-a părăsit voluntar, fără a i se cunoaşte 
destinaţia. 

După pronunţarea sentinţei civile nr. 270/2017, minorul a continuat să săvârşească 
infracţiuni, potrivit înscrisurilor de la dosar. 

Din situaţia şcolară depusă de reclamantă s-a reţinut că minorul a înregistrat în semestrul I 
110 absenţe nemotivate, iar în semestrul II, până la data de 15.05.2017, 107 absenţe nemotivate şi 
nici o notă la nici o materie. 

Raportat la gradul de pericol social al faptei săvârşite, mediul în care a crescut şi a trăit 
copilul, riscul săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală, instanţa a 
apreciat că se impune instituirea măsurii plasamentului minorului [...], fiind în interesul acestuia, în 
vederea asigurării unui mediu stabil şi securizant, în vederea evitării săvârşirii unor noi fapte 
prevăzute de legea penală, cu asigurarea  corespunzătoare a consilierii sale în cadrul unui program 
specializat. 

Verificând  motivele care au stat la baza măsurii plasamentului în regim de urgenţă, instanţa 
a apreciat că este în interesul superior al copilului, în vederea ocrotirii sale, ca măsura provizorie 
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luată sa fie înlocuită cu una definitivă pentru ca situaţia acestuia să devină certă şi să se asigure 
continuitate în ocrotirea sa şi educarea sa.   

Faţă de cele reliefate şi având în vedere că minorului  [...],  în raport de situaţia specială în 
care se află, i se pot  asigura condiţii bune de creştere şi educare la  Adăpostul de Zi şi de Noapte 
pentru Copiii Străzii Constanţa, instanţa a admis cererea, astfel cum a fost formulată, dispunând 
plasamentul pentru o perioadă de 6 luni.  

 Instanţa a dispus menţinerea  exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de copil de 
către părinţii acestuia, raportat la prevederile art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004. 
 În ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata contribuţiei lunare de 
întreţinere a minorului, instanța a avut în vedere dispoziţiile art. 67 din Legea 272/2004, potrivit cu 
care: Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului 
în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor 
la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie 
venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, de unde provine 
copilul. 

(2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă 
părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau 
lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-
teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 

(3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări 
de interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare.  
 Din examinarea actelor dosarului instanța a reținut că minorul se încadrează în categoria 
beneficiarilor măsurilor de protecţie specială descrisă de art. 60 din Legea 272/2004. Într-o 
asemenea ipoteză, părinţii copiilor, chiar dacă nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, nu sunt 
în măsură să îşi exercite în mod corespunzător drepturile şi obligaţiile ce le revin, având în vedere 
tocmai împrejurările  care au determinat necesitatea instituirii de protecţie, respectiv lipsa de interes 
faţă de minor. 
 Cu toate acestea, având în vedere că pe durata plasamentului părinţii păstrează îndatorirea de 
a contribui la întreţinerea copiilor lor, s-a arătat că aceștia pot fi obligaţi la a presta întreţinere 
lunară, pe durata plasamentului, potrivit dispoziţiilor art. 529 C.civ. 
 În cauza de faţă  s-a constat că nu s-a dovedit de către reclamantă existenţa unor venituri din 
muncă realizate de către pârâţi, motiv pentru care aceștia au fost obligaţi la plata către reclamanta 
DGASPC Constanţa a obligaţiei de întreţinere în cotă de 25% fiecare, pentru copilul [...], potrivit 
dispoziţiilor art. 529 alin.2 C.civ, pe durata instituirii măsurii de plasament.  

Reținând dispozițiile art. 67 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instanța a stabilit că în cazul în 
care plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, fiecare pârât este obligat la prestarea 
unei munci în folosul comunităţii, câte 20 de ore lunar, respectiv acţiuni sau lucrări de interes local, 
pe durata măsurii de plasament, pe raza administrativ-teritorială a mun. Constanţa, jud. Constanţa. 

Instanța a dispus comunicarea sentinţei civile Primăriei Constanţa  în vederea întocmirii 
planului, conform art. 67 alin. 3 din Legea nr. 272/2004.  

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul [...], tatăl minorului [...], care a susținut că 
nu este de acord cu măsura plasamentului la Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii 
Constanța, acesta solicitând ca minorul să rămână în familie, alături de tatăl său. 

Intimata reclamantă DGASPC Constanța nu a formulat întâmpinare la apelul declarat de 
pârât, depunând însă la termenul din 18 iulie 2017 mai multe înscrisuri. 

Examinând potrivit art.479 alin.1 Cod procedură civilă, în limitele cererii de apel, 
legalitatea și temeinicia sentinței atacate, Curtea constată că apelul nu este întemeiat, pentru 
următoarele considerente:       

De măsurile de protecție specială reglementate de art.59 din Legea nr.272/2004, respectiv 
plasamentul, plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată, beneficiază copiii care 
se află în una din situațiile reglementate de art.60 din același act normativ, respectiv: a) copilul ai 
cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a 
aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți 
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sau dispăruți, când nu a putut fi instituita tutela; b) copilul care, in vederea protejării intereselor 
sale, nu poate fi lăsat in grija părinților din motive neimputabile acestora; c) copilul abuzat sau 
neglijat; d) copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unități sanitare; e) copilul care a 
săvârșit o fapta prevăzută de legea penala si care nu răspunde penal.  

În cauza dedusa judecății, față de minorul [...] s-a cerut luarea unei măsuri de protecție 
specială, respectiv înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu plasamentul pentru o perioadă 
de 6 luni în Centrul în Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii Constanța, deoarece 
acesta a săvârșit, în perioada 05.03.2017 – 03.07.2017, nu mai puțin de cinci fapte penale, dintre 
care unele cu violență, respectiv tâlhărie calificată, furt calificat și tâlhărie, prin Ordonanța din 
15.06.2017 emisă în dosarul nr. 9946//P/2016 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța 
dispunându-se clasarea cauzei pentru unele dintre fapte, respectiv furt calificat, întrucât există o 
cauză de neimputabilitate, respectiv minoritatea făptuitorilor. Situația copilului [...] se regăsește 
astfel în prevederile art.60 lit.e din Legea nr.272/2004, minorul săvârșind mai multe fapte prevăzute 
de legea penală și pentru care nu răspunde din cauza minorității. 

În cazul minorului care a săvârșit fapte prevăzute de legea penală și care nu răspunde penal, 
art. 84 alin.1 din Legea nr.272/2004 stabilește că se pot lua numai măsurile prevăzute de art.59,  
respectiv plasamentul, plasamentul în regim de urgență sau supravegherea specializată, în luarea 
acestor măsuri instanța judecătorească fiind obligată să țină seama de condiţiile care au favorizat 
săvârşirea faptei, gradul de pericol social al faptei, mediul în care a crescut şi a trăit copilul, riscul 
săvârşirii din nou de către copil a unei fapte prevăzute de legea penală, precum și orice alte 
elemente de natură a caracteriza situaţia copilului. 
            Având în vedere aceste dispoziții legale instanța nu poate primi solicitarea apelantului pârât 
[...], tatăl minorului, de păstrare a copilului sub supravegherea familiei pentru că așa cum rezultă din 
rapoartele IPJ și Ordonanța de clasare, minorul a săvârșit mai multe fapte de tâlhărie, furt calificat, 
tâlhărie calificată, chiar  în perioada în care se afla în grija familiei, ceea ce conduce la concluzia că 
minorul [...]  nu a beneficiat de o creștere și de o educație adecvată vârstei sale în anii în care s-a 
aflat în grija apelantului, că familia minorului nu și-a îndeplinit obligațiile de creștere și educare a 
copilului, mai cu seamă obligațiile de supraveghere a copilului și de informare a acestuia despre 
toate actele și faptele care l-ar putea afecta.  
            Potrivit legii, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile si 
deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice si de organismele private autorizate, 
precum si in cauzele soluționate de instanțele judecătorești. Față de interesul protejării minorului, în 
raport de principiul mai sus arătat, se constata că, daca s-ar admite cererea de supraveghere 
specializată a minorului în familia tatălui său, ar exista pericolul ca acesta  ăa se întoarcă in exact 
același mediu familial unde a trăit și până acum si unde dezvoltarea sa armonioasă a fost pusă în 
pericol. 
            Tocmai lipsa de supraveghere și de educare a permis comportamentul violent și asocial al 
copilului astfel încât, în lipsa dovedirii faptului că părinții copilului și-au schimbat comportamentul 
față de minor ca urmare a participării lor conform art.84 alin.3 din Legea nr. 272/2004 la ședințele 
de consiliere efectuate de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în baza 
unui program personalizat de consiliere psihologică, nu s-ar putea stabili că dezvoltarea copilului 
sub supravegherea familiei ar putea cunoaște progrese într-o asemenea măsură încât să determine 
copilul să nu mai săvârșească fapte antisociale. 

 Așa cum a stabilit și tribunalul, plasamentul copilului într-un centru de plasament ar putea 
asigura condiții mai bune de creștere și educare pentru acesta, pentru că beneficiază și de asistență 
psihologică specializată, motiv pentru care Curtea apreciază, ca și prima instanță, că este în 
interesul copilului plasarea sa, pe o perioadă de 6 luni, în Centrul de Zi și de Noapte pentru Copiii 
Străzii, ulterior urmând să se reevalueze situația minorului, care și după soluția primei instanțe a 
continuat să săvârșească fapte prevăzute de legea penală. 
             Pentru aceste considerente, în temeiul art.481 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea va 
respinge apelul pârâtului ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 11/FM/18.07.2017 
Judecător redactor Daniela Petrovici 
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IIIIII...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII   SSSIII   AAASSSIIIGGGUUURRRĂĂĂRRRIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 
   

AAA...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII   

 
 
10. Accident de muncă. Culpa angajatorului în producerea accidentului. Păstrarea 

capacității de muncă a reclamantei. Reducere cuantum daune morale. Neîndeplinirea 
cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 253 din Codul muncii raportat la art. 1350 din 
Codul civil. 
 

Potrivit art. 253 (1) din Codul muncii „Angajatorul este obligat în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un 
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul”. 

După producerea accidentului din culpa angajatorului în incinta societăţii în care reclamanta a fost 
victima unui accident de muncă, societatea a suportat cheltuielile de spitalizare şi recuperare în sumă de 
6500 lei (sumă ce cuprindea şi achiziţionarea şuruburilor). 

În afara acestor cheltuieli, apelanta pârâtă a susţinut-o material pe reclamantă achitându-i lunar 
suma de 1000 lei, deşi salariul acesteia era venitul minim pe economie (perioada iunie 2014 - septembrie 
2014, când reclamanta nu s-a prezentat la serviciu), de unde concluzia că, pe lângă salariul acordat pe 
perioada concediului medical, primea şi 1000 de lei de la angajator. 

În mod corect s-a reţinut neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor legale prevăzute de art.253 din 
Codul muncii, raportat la art.1350 din Codul civil. 

Acordarea de daune morale reclamantei în sumă de 40.000 lei nu este insuficientă cum susţine 
aceasta, ci exagerat de mare, și reprezintă o îmbogăţire fără just temei având în vedere faptul că după 
producerea accidentului şi a intervenţiei suferite aceasta nu a rămas cu infirmitate. 
 

Art. 253 alin. (1) din Codul muncii 
Art. 1388 Cod civil 

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

4.11.2014 sub număr de dosar …/118/2014, reclamanta [...] a chemat în judecată  pârâta  SC [...] 
SRL solicitând instanţei obligarea acesteia la plata unei sume globale de 131850 lei sau, în 
subsidiar, la plata unei sume lunare în cuantum de 450 lei, de la data producerii accidentului şi până 
la împlinirea vârstei legale de pensionare, cu titlu de daune materiale, obligarea pârâtei la plata 
sumei de 3.000.000 lei, cu titlu de daune morale, şi obligarea la plata dobânzii legale de la data 
accidentului şi până la efectuarea plăţii şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în data de 14.01.2012, in jurul orei 15, in timp ce 
pleca de la locul de muncă, situat in sat [...], com. [...], a fost victima unui accident de muncă. 
Astfel, impreună cu fosta colegă de muncă, [...], se pregăteau să iasă pe poarta unităţii, moment in 
care [...] i-a cerut să inchidă poarta unităţii întrucât aceasta era larg deschisa, iar programul de 
munca se terminase. Fiind o poartă mare, al cărei mecanism de deschidere-inchidere presupune 
impingerea acesteia pe o șină, [...] a trebuit s-o împingă din spate, iar reclamanta a ținut-o de mâner, 
moment in care poarta a sărit de pe șină și s-a prăbuşit peste ea. Acuzând dureri foarte mari la 
nivelul mijlocului și al coloanei, cu poarta deasupra ei, reclamanta a inceput să țipe. Strigătul de 
ajutor al fostei colege și ţipetele sale de durere au fost auzite de către doi bărbaţi care se aflau in 
incinta unităţii, respectiv [...] și [...].  

Aceştia au ridicat poarta de pe reclamantă si i-au cerut sa se ridice, însă, fiind lovita la 
coloana, evident ca nu a putut. Dupa ce au ridicat poarta, a reuşit să-şi scoată telefonul și s-o sune 
pe sora ei, [...], care, impreuna cu soţul ei, [...], au venit la locul accidentului. La locul accidentului a 
venit o ambulanță de la CEZ (parcul eolian din [...]) care a transportat-o până la centrul de 
permanenta, de unde a fost preluată de o alta ambulanță trimisă de către serviciul 112. Aceasta din 
urma a transportat-o la Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Constanța, unde a rămas internată 2 
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săptămâni. In acest interval, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, in timpul căreia i-au fost 
montate 8 şuruburi din titan pe coloană. Diagnosticul, asa cum rezulta din biletul de ieşire din spital 
din 01.02.2012, a fost fractura de vertebre toracice. In data de 15.01.2013, a fost din nou internata la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Constanta, unde a fost supusa unei noi intervenţii chirurgicale 
pentru repozitionarea şuruburilor din coloana, asa cum rezulta din biletul de ieşire din spital din data 
de 22.01.2013.  

S-a mai arătat că, în data de 11.07.2011, soţul reclamantei, [...], in timp ce se afla la locul de 
munca, in incercarea de a repara transportorul mobil banda din magazia de cereale, a fost prins intre 
bandă, pardoseală şi roata transportorului, rezultând decesul acestuia. Conform procesului - verbal 
de cercetare incheiat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, principalul vinovat de 
producerea accidentului a fost soţul meu. Astfel,  dupa doar 6 luni, in incinta aceleiaşi unităţi, a avut 
loc un nou accident de muncă, in condiţiile in care prin procesul verbal de cercetare al 
evenimentului produs in data de 11.07.2011 paratei i-au fost impuse anumite masuri pentru 
prevenirea altor accidente similare litera s din p-v de cercetare a evenimentului din 11.07.2011, SC 
[...] fiind identificata ca persoana răspunzătoare de incalcarea reglementarilor privind protecţia 
muncii. 

Potrivit art. 30 alin.1 lit. j din Lg. 319/2006, constituie accident de munca accidentul suferit 
înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de 
munca, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual 
de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se afla în baie ori în 
spălător sau dacă se deplasa de la locul de munca la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. 
De asemenea, potrivit art. 5 lit. g din Lg. 319/2006 constituie accident de munca vătămarea violenta 
a organismului, precum şi intoxicaţia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de 
munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de 
munca de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. Având in vedere că reclamanta se 
deplasa de la locul de munca, la ieşirea din unitate, când a avut loc accidentul, este evident că 
accidentul este de muncă, în înţelesul prevederilor menţionate mai sus. 

Conform art. 253 din Lg. 53/2003, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 
obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. Potrivit art. 266 din Lg 53/2003, Jurisdicţia 
muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă 
prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii 
sociali, stabilite potrivit prezentului cod. La data producerii accidentului reclamanta era angajata la 
SC [...] SRL in funcţia de gestionar, asa cum rezulta din adeverinţa nr. 4…49/26.09.2014, iar 
accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii de către angajator a dispoziţiilor contractuale 
privind securitatea in munca. Aşadar, pentru a fi angajata răspunderea contractuala se cer a fi 
îndeplinite patru condiţii: fapta ilicita care consta in neindeplinirea unei obligaţii contractuale 
asumate de către debitor; existenta unui prejudiciu in patrimoniul creditorului; raport de cauzalitate 
intre fapta ilicita a debitorului si prejudiciul suferit de creditor; culpa debitorului. 

Cu privire la existenta unei fapte ilicite constând in neexecutarea unei obligaţii contractuale, 
va rog sa observaţi ca acesta rezulta fara putinţa de tăgada din faptul ca angajatorul avea obligaţia sa 
asigure securitatea in munca. Desprinderea porţii si prăbuşirea peste subsemnata constituie o 
neexecutare a acestei obligaţii. In cee ce priveşte existenta prejudiciului si intinderea acestuia, 
consider ca vătămarea grava a integrităţii corporale dovedeşte existenta acestuia. Cu privire la 
intinderea prejudiciului, s-a arătat că prejudiciul material consta in reducerea capacităţii de munca, 
in sensul ca subsemnata sunt nevoita sa depun un efort suplimentar pentru a presta aceeaşi munca 
pe care o desfăşuram anterior producerii accidentului. Dupa producerea accidentului, reclamanta are 
dureri la coloana daca stă câteva ore pe scaun. De asemenea, variaţiile de temperatura ii produc 
dureri la nivelul coloanei. Practic, pentru a-şi indeplini indatoririle de serviciu, reclamanta trebuie sa 
depună un efort fizic suplimentar, intretinut de medicamente si prin suprasolicitarea organismului. 
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A apreciat ca i-a fost redusa capacitatea de munca cu aproximativ 50 %. Drept urmare, prejudiciul 
material trebuie raportat la procentul cu care i-a fost redusa capacitatea de munca.  

Având in vedere că la momentul la care s-a produs accidentul era angajată cu salariul minim 
pe economie, suma lunară pe care trebuie s-o plătească pârâta este de 50 % din salariul minim pe 
economie, respectiv 450 de lei/lună.  

Data la care va ieși la pensie este mai 2036. De la data producerii accidentului (ianuarie 
2012) și până in mai 2036 (vârsta legală de pensionare) sunt 293 de luni. 450 de lei X 293 de luni = 
131.850 lei.  

În ceea ce priveşte prejudiciul nepatrimonial, în absenţa unor criterii pe baza cărora să se 
poată realiza o cuantificare obiectiva a daunelor morale, acestea se stabilesc în raport cu 
consecinţele negative suferite de reclamanta, importanta valorilor lezate, măsura în care au fost 
lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost concepute consecinţele vătămării, măsura în care 
mi-a fost afectata situaţia familiala, profesionala şi sociala. Pentru cuantificarea daunelor morale 
instanţa trebuie să tină seama de durerile fizice (pretium doloris) suferite, atât în momentul 
producerii accidentului, cât şi ulterior, ca urmare a montării a opt şuruburi pe coloana şi a 
tratamentelor medicale necesare în vederea recuperării. Reclamanta are doi copii, unul de 18 ani iar 
celalalt de 15 ani, pe care trebuie să-i ingrijească singura. In condiţiile in care i-a fost diminuata 
capacitatea de efort, trebuie sa îndeplinească indatoririle de serviciu, sa se ocupe de creşterea 
copiilor si de gospodărie, ceea ce îi provoacă in continuare dureri fizice.  

În raport de acestea, a apreciat că suma de 300.000 de lei pe care o solicită cu titlu de daune 
morale este pe deplin justificată. In ceea ce priveşte legătura de cauzalitate dintre fapta paratei si 
prejudiciul suferit și această condiţie este îndeplinită întrucât vătămarea pe care a suferit-o, ca 
urmare a prăbuşirii porţii peste reclamantă, reprezintă consecinţa inacţiunii pârâtei care nu a luat 
masurile necesare pentru ca acea poartă să funcţioneze in condiţii optime, acest aspect reprezentând 
o obligaţie privind securitatea in muncă. Cu privire la ultima condiţie, și anume să existe culpa 
debitorului, a precizat că, potrivit art. 1548 din Codul civil, „Culpa debitorului unei obligaţii 
contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării." 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 253 din Codul muncii şi Legea nr. 319/2006, Codul 
civil. 

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri în copie. 
În apărare, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondată a 

acţiunii cu consecinţa obligării reclamantei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 
soluţionarea cauzei. S-a arătat că, pentru incidentul din luna ianuarie 2012, angajatorul a suportat 
cheltuielile de spitalizare şi recuperare în sumă de 6500 lei, sumă ce cuprindea şi achiziţionarea 
şuruburilor. În afara acestor cheltuieli, angajatorul a susţinut-o material pe reclamantă în sensul că îi 
plătea efectiv suma de 1000 lei, deşi salariul prevăzut în contractul individual de muncă era cel 
minim pe economie. Deşi în perioada iunie 2014 – septembrie 2014 reclamanta nu s-a prezentat la 
locul de muncă, societatea a continuat să achite suma de 1000 lei lunar. După producerea 
incidentului şi terminarea perioadei de concediu medical, reclamanta şi-a reluat activitatea de 
gestionar, raporturile de muncă derulându-se până în luna octombrie 2014, când salariata a anunţat 
că doreşte să plece din societate.  

Dacă după intervenţia chirurgicală salariata acuza dureri care să conducă la imposibilitatea 
prestării activităţii de gestionar, potrivit disp. Legii nr. 346/2002, aceasta putea solicita reducerea 
programului de lucru cu obligaţia angajatorului de a plăti o indemnizaţie pentru reducerea timpului 
de muncă. O astfel de solicitare nu a fost adresată societăţii. Împrejurarea că susţinerile reclamantei 
referitoare la prejudiciile materiale suferite prin reducerea capacităţii de muncă sunt nereale rezultă 
şi din fişa de aptitudini nr. 23/19.06.2012 întocmită de medicul de medicina muncii în care se arată 
că, la data de 19.06.2012, deci la 6 luni de la intervenţia chirurgicală, reclamanta era aptă de muncă. 
În egală măsură, nu se poate reţine nici culpa societăţii în executarea obligaţiei de a asigura 
securitatea în muncă, atât timp cât reclamantei i s-a făcut periodic instructajul pentru securitatea şi 
sănătatea în muncă şi atât timp cât, cea care nu a dorit reclamarea incidentului ca fiind accident de 
muncă, a fost tocmai reclamanta.  

În ceea ce priveşte prejudiciul moral, după producerea incidentului implicaţiile reclamantei 
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pe toate planurile vieţii sociale, nu au suportat consecinţe negative, în sensul că aceasta nu a fost 
privată de o parte din veniturile câştigate anterior acestui moment, cu dimpotrivă a beneficiat de o 
suplimentare a veniturilor, fapt care nu o putea afecta pe plan psihic, profesional ori familial. Mai 
mult, în condiţiile în care reclamanta a înţeles să renunţe din proprie iniţiativă la veniturile stabile 
acordate de pârâtă, nu se poate reţine că aceasta a fost vătămată în plan fizic, psihic, social, 
profesional şi familial şi nici faptul că aceasta nu a mai avut o viaţă normală în societate datorită 
culpei societăţii. 

În drept, au fost invocate disp. art. 253, art. 178 din Codul muncii, Legea nr. 346/2002. 
În apărare, au fost depuse în copie înscrisuri. 
Pentru soluţionarea cauzei, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri, proba 

cu interogatoriul ambelor părţi şi proba testimonială cu martora [...]. 
La termenul de judecată din data de 05.10.2015, în temeiul art. 413 alin.1 pct. 1 NCPC, 

instanţa a dispus suspendarea judecăţii cererii până la soluţionarea definitivă a cauzei care a făcut 
obiectul dosarului nr. …/118/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, pentru considerentele arătate în încheiere. Prin încheierea din data de 19.01.2017, cauza a 
fost repusă pe rol. 

Prin cererea depusă la data de 14.02.2017, reclamanta şi-a modificat cuantumul obiectului 
cererii de chemare în judecată solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de 
daune morale, menţinând solicitarea privind daunele materiale. 

Soluţionând pe fond cauza, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa civilă nr.424 din 6 
martie 2017, prin care a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta [...] 
în contradictoriu cu pârâta  SC [...] SRL,  

A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 40.000 lei reprezentând daune 
morale, actualizată cu dobândă legală începând cu data de 4.11.2014 până la data plăţii. 

A fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.000 lei reprezentând cheltuieli 
de judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că reclamanta este angajata 
pârâtei şi la data de 14 ianuarie 2012, din culpa angajatorului, a suferit un accident de muncă (în 
timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu), care, potrivit dispozițiilor art.253 alin.1 din Codul 
muncii este obligat să o despăgubească moral şi material. 

Prin sentinţa civilă nr. 781 din 7 iunie 2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 982/CA din 12 decembrie 
2016 a Curţii de Apel Constanţa s-a stabilit că reclamanta nu are nicio culpă în producerea 
accidentului. 

Dimpotrivă, accidentul produs din culpa angajatorului i-a provocat acesteia un prejudiciu 
moral, prejudiciu care se ridică la suma de 40.000 lei, sumă actualizată cu dobânda legală până la 
data plăţii efective. 

Instanţa de fond a mai reţinut că, prin omisiunea societăţii pârâte de a-şi îndeplini obligaţiile 
prevăzute de Legea nr.319/2016, a fost posibil accidentul din 14 ianuarie 2012, care s-a produs prin 
prăbuşirea porţii pe reclamantă, accident în urma căruia aceasta a suferit un prejudiciu material şi 
moral. 

Referitor la prejudiciul material, instanţa, în urma administrării probei cu expertiză în 
dosarul cu nr. …/118/2015 a stabilit că reclamanta are capacitatea de muncă păstrată, prezintă o 
deficienţă globală uşoară cu capacitate adaptativă de 20% şi nu se încadrează în gradul de 
invaliditate. 

Or, în speţă, reclamanta nu a făcut dovada unui prejudiciu material cert, sub aspectul 
existenţei şi al posibilităţilor de evaluare, fapt ce a condus la respingerea acordării de prejudiciu 
material. 

În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 424 din 6 martie 2017, pronunţată de 
Tribunalul Constanţa au declarat apel părţile în proces. 

Apelul declarat de pârâta SC [...] SRL; 
Motivează apelul, arătând că la acordarea daunelor morale, instanţa de fond nu a indicat 

niciun criteriu pentru care a acordat suma de 40.000 lei. 
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Instanţa de fond a făcut o enumerare generică a consecinţelor negative asupra vieţii apelantei 
reclamante. 

Din probele administrate în cauză, rezultă că urmările accidentului nu se resimt din punct de 
vedere medical, iar în prezent reclamanta duce o viaţă normală, aspect recunoscut chiar şi prin 
depoziţia martorei propusă de către aceasta. 

Intimata pârâtă a declarat că nu a fost afectată din punct de vedere moral, aceasta 
continuându-şi viaţa în mod normal. 

Prin raportare la situaţia financiară a familiei şi prin raportare la situaţia oricărui român cu 
venit mediu, suma de 40.000 lei acordată cu titlu de daune morale este excesiv de mare, dobândind 
natura unei îmbogăţiri fără just temei. 

Apelanta pârâtă, relatează că, după producerea accidentului, implicaţiile intimatei pe toate 
planurile vieţii sociale nu au suportat consecinţe negative. 

Mai precizează apelanta că în momentul producerii accidentului, intimata era asigurată 
obligatoriu pentru accidente în muncă prin efectul Legii nr. 346/2002, calitatea de asigurat 
subzistând până la încetarea raporturilor de muncă. 

În baza Legii nr. 346/2002 art. 42 - 44, de la producerea accidentului şi până la încetarea 
raporturilor de muncă, pârâta i-a acordat o sumă de 6500 lei în luna ianuarie 2012 şi lunar câte 1000 
lei, deşi salariul prevăzut în contractul individual de muncă era minim pe economie. 

Deşi în perioada iulie 2014 - septembrie 2014 intimata nu s-a prezentat la locul de muncă, 
apelanta pârâtă a continuat să-i achite câte 1000 lei lunar. 

După terminarea acestei perioade când a fost în concediu medical, intimata reclamantă s-a 
întors la serviciu, continuându-şi activitatea până în luna octombrie, când aceasta a plecat din 
societate. 

După reluarea activităţii, reclamanta nu le-a adus la cunoştinţă faptul că în urma intervenţiei 
chirurgicale trebuia să depună un efort mai mare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Activitatea prestată de către reclamantă nu impunea un efort mare pentru îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. 

Dacă după intervenţia chirurgicală, reclamanta acuza dureri mari care să conducă la 
imposibilitatea desfăşurării activităţii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2002, putea solicita 
reducerea programului de lucru, solicitare pe care nu şi-a exprimat-o. 

Susţinerea intimatei că după plecarea din societate, capacitatea de muncă s-a redus cu 50% 
este infirmată de raportul de expertiză efectuat în cauză şi de medicul specialist de medicina muncii. 

Faţă de cele menţionate, apelanta pârâtă apreciază că despăgubirile morale sunt exagerate. 
Pentru cele relatate a solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat. 
Apelul declarat de reclamanta [...]; 
Motivează apelul arătând că soluţia atacată este nelegală şi este netemeinică privind 

respingerea despăgubirilor pentru prejudiciul material şi aspecte privind cuantumul redus al 
daunelor morale. 

1. Sub aspectul daunelor materiale, instanţa de fond a reţinut că, potrivit raportului de 
expertiză medico-legală, reclamanta are capacitatea de muncă păstrată, prezintă o deficienţă globală 
uşoară cu incapacitate adaptativă de 20% şi nu se încadrează în grad de invaliditate. 

Având în vedere situaţia, instanţa de fond în mod greşit a reţinut că apelanta reclamantă nu a 
făcut dovada unui prejudiciu cert sub aspectul posibilităţilor de evaluare. 

Soluţia instanţei sub acest aspect nu este corectă, întrucât prejudiciul material presupune atât 
paguba efectivă cât şi beneficiul nerealizat şi instanţa putea analiza prejudiciul material din 
perspectiva beneficiului nerealizat. 

În acest sens instanţa trebuia să aplice dispoziţiile art. 1388 Cod civil, care prevede criterii 
de evaluare a prejudiciului în cazul reducerii capacităţii de muncă, dipoziţii pe care instanţa le-a 
aplicat. 

Având în vedere că reclamanta a avut un venit mediu lunar echivalent cu salariul minim pe 
economie, prejudiciul material trebuia cuantificat prin raportarea procentului cu care i-a fost redusă 
capacitatea de muncă a salariatului. 
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În realitate, prin cererea de chemare în judecată, în lipsa unei expertize medico-legale, 
reclamanta a apreciat că i-a fost redusă capacitatea de muncă cu 50%, după acest procent s-a 
efectuat o expertiză medico-legală care a stabilit că s-a redus capacitatea de muncă cu 20% şi nu cu 
50%. 

Raportat la procentul de 20%, de reducere a capacităţii de muncă, câştigul nerealizat este de 
52.740 lei. 

Acordarea prejudiciului material este justificată, astfel cum susţine apelanta reclamantă, 
până la împlinirea vârstei legale de pensionare. 

Cu privire la cuantificarea daunelor morale, instanţa de fond a precizat că a avut în vedere 
gradul de vinovăţie a angajatorului în producerea prejudiciului şi că reclamanta nu a avut nicio 
culpă. 

Probele administrate în cauză fac dovada că poarta a căzut din cauza lipsei opritorului care îi 
asigura stabilitatea. 

De asemenea, nu a existat vreo persoană angajată care a fost însărcinată şi instruită cu 
închiderea porţii. 

În al doilea rând instanţa, la stabilirea cuantumului daunelor morale, a avut în vedere 
numărul de îngrijiri medicale de 85 de zile, ignorând alte criterii în cuantificarea acestui prejudiciu. 

La stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa trebuia să ţină cont de durerile fizice 
prin raportare la momentul producerii accidentului, cât şi ulterior, ca urmare a montării de 8 
şuruburi pe coloană şi a tratamentelor necesare în vederea recuperării, precum şi de durerea psihică 
încadrată ca urmare a fracturării coloanei şi care se manifestă pregnant, creându-i frustrare şi un 
complex de inferioritate pe mai multe planuri. 

Trebuie avut în vedere la stabilirea cuantumului daunelor morale şi prejudiciul estetic care 
cuprinde toate vătămările şi leziunile care aduc atingere armoniei fizice sau înfăţişării persoanei. 

În concluzie, reclamanta apelantă susţine că se află într-o situaţie dramatică fiind văduvă, 
având în îngrijire doi copii, iar după 6 luni de la acest moment a suferit un accident care o va marca 
pe tot restul vieţii. 

În raport de cele menţionate apreciază că, cuantumul acestor daune morale se ridică la suma 
de 1.000.000 lei. 

Un alt motiv se referă la reducerea în mod greşit a cheltuielilor de judecată la 3000 lei. 
A solicitat admiterea apelului astfel cum a fost formulat. 
Analizând apelurile formulate în baza motivelor de apel invocate, Curtea constată 

următoarele: 
Reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL a investit instanţa cu o acţiune civilă 

solicitând acordarea de daune materiale şi morale ca urmare a accidentului produs la data de 14 
ianuarie 2012, din culpa angajatorului. 

Astfel s-a stabilit prin sentinţa civilă nr. 781 din 7 iunie 2016, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 
982/CA din 12 decembrie 2016 a Curţii de Apel Constanţa, sentinţă care a intrat în puterea lucrului 
judecat. 

S-a stabilit culpa angajatorului în producerea accidentului, reclamanta neavând nicio vină. 
Nemulţumită de cuantumul daunelor morale acordate şi respingerea capătului de cerere 

privind daunele materiale, reclamanta a declarat apel iar pârâta cu privire la cuantumul exagerat de 
mare al daunelor morale. 

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate cu privire la motivele invocate, Curtea 
constată: 

Potrivit art. 253 (1) din Codul muncii „Angajatorul este obligat în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a 
suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de 
serviciu sau în legătură cu serviciul”. 

Acest text consacră obligaţia angajatorului de a-l despăgubi pe salariat, în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu material, fie un prejudiciu moral. 
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Aşadar, răspunderea înm discuţie este una cumulativă (completă) atât pentru daune 
materiale cât şi pentru cele morale, ori după caz, poate privi doar unele dintre ele. 

Temeiul pentru răspunderea angajatorului este cel al răspunderii contractuale reglementate 
de art. 1350 Cod civil, iar criteriile de evaluare a prejudiciului în cazul reducerii capacităţii de 
muncă sunt precizate şi reglementate de art. 1388 C.civ. care prevede: „Stabilirea pierderii şi a 
nerealizării câştigului din muncă (1) Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului 
din muncă se va stabili pe baza venitului mediu lunar net din muncă al celui păgubit din ultimul an 
înainte de pierderea sau reducerea capacităţii sale de muncă ori, în lipsă, pe baza venitului lunar 
net pe care l-ar fi utut realiza, ţinându-se seama de calificarea profesională pe care o avea sau ar fi 
avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs să o primească. 

(2) Cu toate acestea, dacă cel păgubit face dovada posibilităţii obţinerii unui venit din 
muncă mai mare în baza unui contract încheiat în ultimul an, iar acesta nu a fost pus în executare, 
se va ţine seama în stabilirea despăgubirii de aceste venituri. 

(3) Dacă cel păgubit nu avea o calificare profesională şi nici nu era în curs să o primească, 
despăgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie”. 

Acest text de lege prevede acordarea de daune materiale pentru reducerea capacităţii de 
muncă, precum şi criteriile de evaluare a acestor daune. 

În speţă, conform expertizei medico-legale efectuată în cadrul dosarului nr. …/118/2015 al 
Tribunalului Constanţa care a pronunţat sentinţa civilă nr. 781 din 7 iunie 2016, rămasă definitivă 
prin decizia nr. 982/CA din 12 decembrie 2016 a Curţii de Apel Constanţa, s-a stabilit că 
reclamanta are capacitatea de muncă păstrată, prezintă o deficienţă globală uşoară cu incapacitate 
adaptativă de 20% şi nu se încadrează  în grad invaliditate. 

Aprecierea reclamantei apelante că i-a fost redusă capacitatea de muncă cu 50%, în lipsa 
unei expertize medico-legale care să stabilească acest fapt, este nefondată. 

Astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, în speţă reclamanta apelantă nu a făcut dovada unui 
prejudiciu material cert, atât sub aspectul existenţei, cât şi al posibilităţilor de evaluare. 

De altfel, după producerea accidentului din culpa angajatorului la data de 14 ianuarie 2014 
în incinta societăţii în care reclamanta a fost victima unui accident de muncă, societatea a suportat 
cheltuielile de spitalizare şi recuperare în sumă de 6500 lei (sumă ce cuprindea şi achiziţionarea 
şuruburilor). 

În afara acestor cheltuieli, apelanta pârâtă a susţinut-o material pe reclamantă achitându-i 
lunar suma de 1000 lei, deşi salariul acesteia era venitul minim pe economie (perioada iunie 2014 -
septembrie 2014, când reclamanta nu s-a prezentat la serviciu), de unde concluzia că pe lângă 
salariul acordat pe perioada concediului medical, primea şi 1000 lei de la angajator. 

De asemenea, este nefondată susţinerea reclamantei apelante referitoare la prejudiciile 
materiale suferite prin reducerea capacităţii de muncă, întrucât din fişa de aptitudini nr. 23 din 19 
iunie 2012, întocmită de medicul de medicina muncii după 6 luni de la intervenţia chirurgicală, 
aceasta era aptă de muncă; în caz contrar, ea trebuia să solicite să fie expertizată. 

Încercarea reclamantei de a modifica incapacitatea adaptativă în reducerea capacităţii de 
muncă cu 20% este în contradicţie cu raportul de expertiză medico-legală şi cu normele legale pe 
care se întemeiază lucrarea de specialitate prin care s-a stabilit cu putere de lucru judecat (sentinţa 
civilă nr. 781/2016 rămasă definitivă), că în urma accidentului produs, reclamanta nu se încadrează 
în grad de invaliditate. 

În atare situaţie, instanţa de fond avea obligaţia să analizeze îndeplinirea cumulativă a 
condiţiilor legale (faptă ilicită, prejudiciu şi raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu), 
privind stabilirea prejudiciuliu material. 

În mod corect instanţa de fond a reţinut neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor legale 
prevăzute de art.253 din Codul muncii, raportat la art.1350 din Codul civil. 

Art. 253 alin. (1) din Codul muncii prevede faptul că angajatorul este obligat în baza 
normelor, principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat, în situaţia în 
care pe lângă prejudiciul material a suferit şi un prejudiciu moral. Acordarea de daune morale este 
condiţionată de producerea unui minim de probe şi de indicii din care să rezulte existenţa 
prejudiciului moral adus salariatului cât şi întinderea acestuia. 
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În speţă, potrivit motivelor de apel invocate de reclamantă, aceasta susţine că instanţa de 
fond nu a avut în vedere criteriile obligatorii în stabilirea cuantumului prejudiciului. 

În stabilirea daunelor morale, instanţa procedează la o apreciere subiectivă a circumstanţelor 
cauzei în funcţie de care stabileşte prejudiciul moral suferit. 

Potrivit deciziei nr. 1179 din 11 februarie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la 
cuantificarea daunelor morale, în baza principiului echităţii, judecătorul fondului trebuie să aibă în 
vedere aspecte şi circumstanţe particulare a cauzei analizate şi nu anumite criterii obligatorii. 

Acordarea de daune morale de către instanţă reclamantei în sumă de 40.000 lei nu este 
insuficientă cum susţine aceasta, ci exagerat de mare, având în vedere faptul că după producerea 
accidentului şi a intervenţiei suferite nu a rămas cu infirmitate. 

Dimpotrivă, după accident şi recuperare medicală s-a prezentat la serviciu, a dus o viaţă 
normală, a condus autoturismul imediat după intervenţie. 

Este adevărat că în urma accidentului reclamanta a suferit fizic şi psihic şi un prejudiciu 
estetic, dar nu de o asemenea gravitate care să impună acordarea de daune morale în sumă de 
40.000 lei, având în vedere cele relatate. 

De altfel, după încetarea contractului de muncă la intimata pârâtă, reclamanta a continuat să 
muncească luând în plasament un minor. 

Toate cele relatate relevă faptul că după accident aceasta a dus un mod de viaţă normal şi 
prin raportare la situaţia financiară, Curtea constată că acordarea de daune morale în sumă de 
40.000 lei reprezintă o îmbogăţire fără just temei, motiv pentru care acestea vor fi reduse. 

Privitor la reducerea cheltuielilor de judecată la fond acordate reclamantei, Curtea constată: 
Potrivit art. 453 alin.1 C.pr.civ. „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii 

care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. 
2. Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare 

dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată”. 
Conform acestor dispoziţii legale, la baza obligaţiei de restituire a cheltuielilor de judecată 

stă culpa procesuală.  
Partea din vina căreia s-a purtat procesul trebuie să suporte cheltuielile făcute justificat de 

partea câştigătoare. 
În speţă, partea căzută în pretenţii este pârâta, dar avându-se în vedere faptul că acţiunea 

reclamantei a fost admisă în parte, în mod corect instanţa de fond a redus onorariul de avocat la 
suma de 3000 lei, neintervenind în felul acesta în raporturile dintre avocat şi clientul său. 

Dimpotrivă, în virtutea relativităţii efectelor obligatorii ale contractelor, onorariul convenit 
între părţi rămâne valabil stabilit, dar recuperarea acestuia de la partea „căzută în pretenţii” se face 
în cuantumul şi în limitele stabilite de instanţă, atunci când aceasta apreciază că trebuie 
redimensionat cuantumul, în raport de criteriile prevăzute de lege. 

În baza art. 453 alin.1 C.pr.civ. va obliga pe reclamantă către apelanta pârâtă la 2000 lei 
cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. 

Decizia civilă nr. 173/CM/15.05.2017 
Judecător redactor Vanghelița Tase 

 
11. Acțiune în constatarea condițiilor de muncă. Calitate procesual pasivă. Exigențele 

probațiunii. 
 

Deţinătorul arhivei fostului angajator, care nu mai există, nu are calitate procesual pasivă într-o 
acţiune prin care se urmăreşte constatarea condiţiilor de muncă, respectiv încadrarea activităţii în grupa I 
sau II de muncă, în acest caz având calitate procesual pasivă casa judeţeană de pensii. Într-o astfel de 
acţiune, reclamantul trebuie să dovedească desfăşurarea activităţii în condiţiile prescrise de actul normativ 
incident. 
 

Decizia ICCJ nr.2/2016 - recurs în interesul legii 
Art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 

Decizia ICCJ nr. 9/2016 - recurs în interesul legii 
Art. 272 din Codul Muncii 
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Ordinul nr. 50/1990 
 

Prin cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Primăria [...], înregistrată 
pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016, s-a solicitat să se constate că activitatea 
desfăşurată ca mecanic agricol în perioada 01.02.1982 - 01.08.1999 se încadrează în procent de 
100% din timpul lucrat în grupa II de muncă în conformitate cu Anexa II pct.88 din Ordinul nr. 
50/1990 modificat şi completat şi scrisoarea 382/MB/08.09.2000 a MMPS, eliberarea de adeverinţe 
din care să reiasă sporul de baltă, sporul de fidelitate, sporul de vechime, reţinerea pentru pensia 
suplimentară şi venitul în acord global de care a beneficiat cu menţiunea respectării prevederilor 
art.1 din decretul 389/1972, respectiv plata CAS  la venitul încasat, obligarea la plata cheltuielilor 
de judecată. 

În motivare, s-a arătat că începând cu data de 01.02.1982 a fost angajat în funcţia de mecanic 
agricol până la data de 01.08.1999 menţionând că pe data de 01.05.1991 SMA [...]  a devenit prin 
reorganizare SC [...] [...] SA. 

Totodată s-a arătat că potrivit decretului lege nr. 68/1990 şi Ordinului nr.50/1990 „dovedirea 
perioadelor desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de 
muncă în vederea pensionării în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în 
carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale.” 

Reclamantul a considerat că activitatea sa se poate încadra în grupa II de muncă în raport de 
prevederile scrisorii nr. 382/MB/08.09.2000 a MMPS. S-a arătat că activitatea s-a desfăşurat într-un 
mediu agresiv caracterizat prin condiţii atmosferice extreme iarna-vară, vânt,  praf în atmosfera de 
respirat , fiind expus noxelor fizice şi chimice. 

S-a susţinut că potrivit art.18 din Legea nr.16/1996 modificată prin OUG nr. 39/2006 „În 
cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca 
activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul 
prevederilor art. 2, cât şi cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi 
extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetăţenilor, vor 
fi preluate de Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. 

Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul 
Arhivelor Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, 
cu asigurarea, în condiţiile legii, a resurselor umane şi logistico-financiare necesare. 

Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase 
privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la 
casele teritoriale de pensii, se preiau, în condiţiile alin. 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de 
predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.” 

Reclamantul a apreciat că nu se prevede în Legea nr. 19/1996 că serviciile judeţene ale 
Arhivelor Naţionale au obligaţia de a prelua de la Casele de pensii documentele cu valoare practică, 
statele de plată fiind preluate în baza legii 35/2002. 

Cererii i-au fost anexate copia cărţii de identitate, a carnetului de muncă. 
Pârâta Primăria [...] a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, excepţia lipsei 

calității procesual pasive, iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În susţinerea excepţie lipsei capacităţii procesual pasive a arătat că art. 20 din Legea nr. 
215/2001 prevede: „Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale 
în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale 
administraţiei publice locale.”, iar art. 21 din acelaşi act normativ prevede că ”Unităţile 
administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de 
înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la 
unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce 
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în 
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care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile 
legii. 

(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de 
preşedintele consiliului judeţean.” 

S-a mai învederat totodată că potrivit art.77 din Legea nr. 215/2001 ”Primarul, viceprimarul, 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o 
structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau 
municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.”  

În raport de aceste dispoziţii legale şi ale art.34 c.pr.civ. a apreciat pârâta că legea nu conferă 
legitimare procesuală Primăriei. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive s-a arătat că Primăria [...] deţine 
Arhiva societăţii angajatoare, dar nu deține documente în baza cărora ar putea întocmi şi comunica 
o adeverinţă cu privire la sporul de baltă, de fidelitate, vechime, reținerea pentru pensia 
suplimentară şi venitul în acord global. 

Pe fondul cauzei, s-a reiterat susţinerea potrivit căreia în lipsa actelor administrative care să 
emane de la angajator prin care reclamantul să fi fost nominalizat în categoria personalului care a 
beneficiat de grupa Ii de muncă nu este competentă a întocmi şi elibera o astfel de adeverinţă. 

La data de 13.09.2016 reclamantul a modificat cererea de chemare în judecată în sensul 
modificării cadrului procesual pasiv în sensul că a solicitat introducerea în calitate de pârâtă a 
Primarului Comunei [...] , Comunei [...] şi a Casei Judeţene  de Pensii. 

La termenul din data de 10.10.2016 reclamantul prin apărător a arătat că înţelege să se judece 
doar în contradictoriu cu pârâta Comuna [...]. 

A fost administrată proba cu înscrisuri şi proba testimonială. 
Prin sentinţa civilă nr. 2859 din 21 noiembrie 2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa, 

s-a respins acţiunea formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta COMUNA [...], 
ca nefondată şi a fost obligat reclamantul la plata sumei de 500 de lei către pârâtă cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele .  
Reclamantul a fost angajat în cadrul SMA [...] din data de 01.02.1982 având meseria de 

mecanic agricol. Începând cu data de 01.05.1991 angajatorul a fost reorganizat devenind [...] SA, 
reclamantul lucrând până la data de 06.03.2001. 

Pe calea prezentului litigiu reclamantul a dorit să se constate că activitatea sa, se încadrează în 
grupa II de muncă în perioada 01.02.1982 - 01.08.1999. Este adevărat că activitatea de mecanic 
agricol era prevăzută în anexa II a Ordinului nr. 50/1990 care prevedea că se încadrează în grupa II 
de muncă Mecanicii agricoli care efectuează lucrări în câmp cu tractoare de cel puțin 65 CP si 
combine autopropulsate, precum si cei care efectuează tratamente fitosanitare prin stropire si 
prăfuire cu MET si MPSP (pentru perioada lucrărilor in câmp). 

Prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să 
judece recursul în interesul legii, s-a reţinut că nu se poate vorbi de un drept recunoscut de lege 
unui salariat doar prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate pe care l-a desfăşurat, pentru 
ca acesta să poată pretinde o recunoaştere directă a beneficiului lucrului în grupa superioară de 
muncă, constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri în care se prevedea 
îndeplinirea unor atribuţii specifice de către partenerii sociali (angajator/sindicatele ca 
reprezentanţi ai salariaţilor) şi verificări concrete cu sprijinul unor instituţii ale statului (medicale, 
de protecţie a muncii). În măsura în care aceste verificări pot fi substituite prin actul jurisdicţional 
al instanţei, aceasta poate face încadrarea activităţii unei persoane în grupa superioară de muncă. 

 În litigiul dedus judecăţii a fost audiat martorul [...] a arătat că a lucrat ca mecanic agricol 
fiind coleg de muncă cu reclamantul şi că a beneficiat de încadrarea în grupa a II - a de muncă 
depunând în acest sens copia propriului carnet de muncă. 

Din analiza copiei carnetului de muncă al martorului [...] nu există o menţiune aparţinând 
fostului angajator în sensul încadrării activităţi în reclamantului în grupa superioară de muncă astfel 
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încât instanţa a constatat că afirmaţiile martorului nu sunt susţinute la nivel probator de niciun 
înscris. 

Potrivit prevederilor art.2 din Ordinul nr. 50 din data de 5 martie 1990, pentru precizarea 
locurilor de munca, activităților si categoriilor profesionale cu condiții deosebite, care se încadrează 
in grupele I si II de muncă, in vederea pensionarii: "In grupa II de munca se încadrează locurile de 
munca, activitățile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr.2.". In preambulul ordinului 
susmenționat s-a arătat că acesta a fost emis: "In baza Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art.2 din Decretul - lege 
nr.68/1990 pentru înlăturarea unor inechităţi in salarizarea personalului (...).". Conform prevederilor 
art.6 din Ordinul nr.50/1990: "Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I si II de 
muncă se face de către conducerea unităţilor împreuna cu sindicatele libere din unităţi, ținându-se 
seama de condițiile deosebite de muncă concrete in care îşi desfăşoară activitatea persoanele 
respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica 
sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).". In art. 7 se prevede ca: 
"Încadrarea in grupele I si II de munca se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de 
muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri 
cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puțin 70% din programul de lucru." 

Fata de toate prevederile legale suscitate, tribunalul a constatat că reclamantul nu a făcut 
dovada că îndeplinește aceste cerințe ale legii, pentru ca activitatea sa, din perioada indicată în 
petitul acțiunii să poată fi considerată ca fiind desfășurată în grupa II de muncă. Astfel, tribunalul a 
reţinut că, din probele administrate în cauză, nu rezultă că tractorul condus de reclamant ar fi avut o 
putere mai mare de 65 CP, pentru a fi in situația avută în vedere de legiuitor în anexa II pct.88. 

Mai mult, instanţa a constatat că, faţă de modalitatea de redactare a pct.88, nici nu s-ar putea 
face încadrarea în grupa superioară de muncă decât pe perioada lucrărilor în câmp. S-a constatat că 
reclamantul a solicitat a se reţine ca el a desfășurat activitate în grupa II de muncă, întemeindu-şi de 
fapt pretențiile doar pe argumentele că altor salariați, care s-au aflat intr-o situație similară cu a sa, li 
s-a recunoscut grupa II de muncă. 

De asemenea, reclamantul a depus în dovedirea temeiniciei solicitărilor sale o hotărâre 
judecătorească, instanţa considerând că hotărârile judecătoreşti pronunţate au efecte relative, cele 
statuate  fiind  opozabile doar părţilor litigante din cauza respectivă.  

 In lipsa unor dovezi concrete, din care să rezulte fără dubiu că reclamantul a efectuat atari 
activităţi, încadrabile în grupa II de munca, într-un procent de minim 70% din programul sau total 
de lucru, tribunalul a considerat că nu îşi poate contura convingerea în raport de simple presupuneri, 
astfel ca nu va primi susținerile reclamantului, apreciindu-le ca nefondate.  

 În ceea ce solicitarea privind eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă sporul de baltă, 
sporul de fidelitate, sporul de vechime, reţinerea pentru pensia suplimentară şi venitul în acord 
global,  instanţa reţine că în calitate de deținător legal al arhivei [...], calitate necontestată de către 
pârâta Comuna [...] şi susţinută la nivel probator de adresa nr. 63233/08.07.2010 a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor Arhivele Naţionale, trebuie să respecte dispoziţiile legii 16/1996 care 
prevede la art. 29. 

(1)Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora 
sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, 
certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv 
de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la 
drepturi care îl privesc pe solicitant.”  

Această obligaţie nu are însă un caracter absolut, deţinătorul fondului arhivistic având numai 
obligaţia de a atesta doar acele date care rezultă din fondul arhivistic pe care îl deţine, iar nu şi date 
care nu rezultă din înscrisurile deţinute – foi de lucru, pontaje, state de plată, carnete de muncă. 

De asemenea, în lipsa unor înscrisuri doveditoare nu poate fi obligat angajatorul sau 
deţinătorul fondului arhivistic să întocmească înscrisuri noi, referitoare la perioade anterioare, care 
să stea la baza unei adeverinţe şi care să ateste anumite venituri ale fostului angajat care nu rezultă 
din documentele contabile de evidenţă primară sau din contractul individual de muncă al fostului 
salariat. 
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Prin urmare, pârâta nu poate fi obligată să ateste împrejurări referitoare la veniturile 
reclamantului şi contribuţia la asigurări sociale pe care nu le cunoaşte, deţinătorul fondului 
arhivistic neputând să îşi asume răspunderea pentru date care nu rezultă din evidenţele sale. 

Obligaţia sa legală este aceea de a atesta existenţa unor date în documentele care fac parte din 
fondul arhivistic, ceea ce înseamnă că în lipsa acestor documente nu are cum să ateste datele pretins 
reale indicate de reclamant. 

Cum reclamantul nu  a făcut dovada că a beneficiat de aceste sporuri, aspect întărit şi de 
martorul audiat care a declarat că nu beneficia de niciun alt spor, instanţa nu poate susţine ca 
dovedită pretenţia reclamantului referitoare la obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe care să 
ateste sporurile solicitate. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 c.pr.civ., 
instanţa a admis cererea pârâtei Comuna [...] privind acordarea cheltuielilor de judecată având în 
vedere faptul că reclamantul se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi pierdut 
procesul, urmând a face aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin.2 c.pr.civ. potrivit văruia „judecătorii au 
însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, ori de câte ori vor constata motivat 
că sunt vădit disproporţionate în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea 
desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.” 

  Instanţa a apreciat că faţă de obiectul şi complexitatea cauzei, onorariul avocatului este 
nepotrivit de mare, motiv pentru care îl va reduce la cuantumul de 500 de lei.  

 Drept urmare, reclamantul a fost obligat la plata către pârâta Comuna [...] prin Primar a 
sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

 Împotriva acestei sentinţa a formulat apel reclamantul [...], invocând următoarele: din 
analiza soluţiei pronunţate de Tribunalul Constanta se poate observa ca Decizia nr. 9/2016 a fost 
conspectată parţial de instanţa de fond; în acest sens, se reţine Decizia nr. 2 din15 februarie 2016 a 
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în Dosarul nr. 24/2015 în soluţionarea unui recurs în 
interesul legii fi publicată în Monitorul Oficia l al României al României, Partea I, nr. 263 din 7 
aprilie 2026 prin care s-a recunoscut legitimarea procesuală pasivă caselor teritoriale de pensii, în 
litigiile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi II de muncă atunci când 
angajatorul nu mai există din punct de vedere Juridic (lichidat, radiat) şi nu există în arhive 
documente primare; Decizia menţionată face distincţie între acţiunea în reconstituirea vechimii în 
muncă şi cea privind încadrarea activităţii desfăşurate în grupele superioare de muncă şi, chiar dacă 
recunoaşte posibilitatea reconstituirii vechimii şi în alte situaţii decât cele în care s-au pierdut 
documentele primare (aplicând Decizia Curţii Constituţionale nr. 223/2062), apreciază că 
"raţionamentul expus mai sus se aplică şi în cazul acţiunilor având ca obiect recunoaşterea 
activităţii desfăşurate în grupele superioare de muncă, cu menţiunea că în prezentul recurs în 
interesul legii, raportat la limitele sesizării, nu se pot examina problema admisibilităţii rezolvării 
pretenţiilor fostului salariat prin intermediul acţiunii în constatare, reglementată de art.111 din 
Codul de procedură civilă din 1865, respectiv de art. 35 în Codul de procedură civilă, şi niciun alt 
aspect de ordin procesual, cu excepţia celui privind stabilirea cadrului procesual din perspectiva 
persoanei chemate în judecată în calitate de pârât şi care formează obiectul sesizării"; de asemenea, 
prin Decizia nr. 13 din 16 mai 2016 pronunţată în Dosarul nr. 4324/1/2015 de Înalta Curte de 
Casaţie şi justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, s-a statuat, 
că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.35 din Codul de procedură civilă, art.111 din Codul 
de procedură civilă din 1865, art. 2502 din Codul civil, respectiv art.268 alin. (2) din Codul muncii, 
republicat, acţiunile în constatarea dreptului la încadrarea în grupe de muncă conform dispoziţiilor 
Ordinului nr. 50/1990 intră în categoria acţiunilor în constatare de drept comun şi sunt 
imprescriptibile"; se constată astfel că litigiile cu privire la care înalta Curte a statuat în materie nu 
ridică aspecte de drept substanţial, ci se referă la cadrul şi mijlocul prin care se deduc judecăţii atare 
pretenţii.  

Aceste statuări însă nu influenţează operaţiunea de interpretare a normei de drept substanţial; 
în privinţa celei dintâi probleme de drept, Înalta Curte reţine că instanţele de judecată au 
posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării Ordinului nr. 50/1990, a 
încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupa I sau a II-a 
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de muncă”; se poate observa în cadrul Scrisorii nr.181/MB/08.05.1998, completarea adusă de 
Ministerul Muncii la Ordinul 50/1990, respectiv mecanicii agricoli, de asemenea şi prevederile 
Ordinului nr. 50/1990, aşa cum a fost modificat şi completat prin Ordinul nr. 100/1990 si Ordinul 
nr. 125/1990, ambele nepublicate, prin care s-a admis că şi mecanicii agricoli fac parte din 
activităţile ce se încadrează în grupa II de muncă; astfel, în raport de cele menţionate mai sus 
precum şi de faptul ca instanţa de fond nu a avut în vedere depoziţiile martorilor precum şi practica 
judiciară, chiar în aceeaşi materie şi aceeaşi pârâţi, consideră ca este limitat în drepturile sale si 
instanţa de fond nu a făcut o corectă aplicare a legislaţiei în vigoare; de asemenea, martorul audiat 
în cauza nu a făcut referire numai la activitatea de tractorist ci si la activitatea de mecanic agricol. 
Consideră că activitatea desfăşurata este în cuantum de 100% şi se regăseşte în cadrul Ordinului 
nr.50/1990, respectiv Anexa II poz. 53, poz. 178, din Ordin nr.50/1990, modificat si completat 
Ordinul nr.125/1990; mai mult, aşa cum a fost stabilit şi în practica, dispoziţiile Ordinului nr. 
50/1990 şi Ordin 125/1990 sunt prevederi de ordin global, iar aplicarea lor nu se poate răsfrânge 
numai la activităţile şi funcţiile în lipsa unor prevederi exprese; aceeaşi poziţie este adoptată şi de 
Înalta Curte de Casaţie si Justiţiei în cadrul Deciziei nr.258 pronunţată pe data de 20.09.2004 
precum şi prin Decizia nr. 67 din 1999 pronunţată de Curtea Constituţională a României; o 
asemenea interpretare se impune cu atât mai mult cu cât modificările si completările ulterioare au 
fost de natură să elimine inconsecvenţele si inechităţile existente; conform art. 18 din Legea  
nr.16/1995 aşa cum a fost modificata prin OUG nr.39/2006; "în cazul desfiinţării, în condiţiile legii 
a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, 
documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât şi cele cu valoare practică, în baza 
cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la 
asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi preluate de Arhivele Naţionale sau de serviciile Judeţene ale 
Arhivelor Naţionala"; în continuarea modificărilor aduse de către OUG nr.39/2006 se prevede ca 
"Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înfiinţarea în cadrul Arhivelor 
Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale a unor structuri specializate, cu 
asigurarea în condiţiile legii a resurselor umane şi logistico-financiare  necesare. Documentele cu 
valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile 
cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii aflate la casele teritoriale de 
pensii, se preiau, în condiţiile alin. 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-preluare, 
întocmite potrivit modelelor prevăzute In anexele nr. 2 şi 3; prin OUG nr. 39/2006 se doreşte 
înfiinţarea unor structuri specializate care să preia documentele cu valoare practică, iar până în 
prezent nu s-a întreprins nimic pentru înfiinţarea acestor structuri specializate. Nicăieri în cadrul 
Legii nr. 19/1996 nu se prevede că serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale au obligaţia de a 
prelua de la Casele Judeţene de Pensii documentele cu valoare practică, statele de plată etc., ce au 
fost preluate de către acestea în baza Legii nr.356/2002 si că nu mai au obligaţia de a elibera 
certificatele solicitate; în consecinţa, consideră că nu exista cadru juridic care să scutească pârâta de 
obligaţia solicitată. În drept se invocă : Ordinul 50/1990; Ordinul 125/1990; Scrisoarea 382/MB din 
08.09.2000.  

Intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar note scrise, prin care a 
solicitat respingerea apelului reclamantului, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.  

 În apel s-a administrat proba cu înscrisuri, în sensul că s-au solicitat relaţii de la Comuna 
[...] cu privire la Decizia nr. 4/24.09.1999 emisă de Consiliul de Administraţie al SC [...] SA [...].  

 Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 - 480 Cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente:  

Mai întâi, se reţine că, prin decizia nr.2/2016 pronunţată în recurs în interesul legii de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, s-au stabilit cu caracter obligatoriu următoarele: 

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile privind 
reconstituirea vechimii în muncă, anterioare intrării în vigoare a Codului de procedură civilă 
actual/acelaşi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură 
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civilă, pentru acţiunile în reconstituirea vechimii în muncă, introduse de la momentul intrării în 
vigoare a actualului Cod de procedură civilă şi în continuare; art. 111 din Codul de procedură 
civilă din 1865 pentru acţiunile privind constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi 
a II-a de muncă introduse sub imperiul acestei reglementări/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) 
lit. b) şi art. 36 din Codul de procedură civilă, pentru acelaşi tip de acţiuni, formulate după 
intrarea în vigoare a codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai există din 
punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifică legitimare procesuală pasivă casele teritoriale de 
pensii, în situaţia în care nu există documente primare. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (5) şi art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea 
nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, în cazul existenţei 
documentelor primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau 
activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare - 
obligaţie de a face - având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa 
constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 
1865/art. 32 alin. (1) lit. a) şi art. 56 alin. (1) din Codul de procedură civilă, respectiv a art. 136 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare/art. 
180 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radierea din registrele 
specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator, 
chemat în judecată în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă”. 

Din această perspectivă, cererea reclamantului prin care solicită să se constate că activitatea sa 
în cadrul SMA [...] şi [...] [...] nu putea fi soluţionată în contradictoriu cu pârâta din această cauză 
întrucât Comunca [...] este doar deținătoare a arhivei acestor persoane juridice iar nu succesor, 
potrivit deciziei pronunţate în recurs în interesul legii indicate anterior calitate procesual pasivă 
având Casa Judeţeană de Pensii. 

Ca urmare, doar cererea privind eliberarea unei adeverinţe privind încadrarea în grupa II de 
muncă putea fi soluţionată în contradictoriu cu prâta Comuna [...] care recunoaşte că deţine arhiva 
fostei SC [...] SA, deşi din adresa nr. 93/28.03.2016 emisă de [...] Constanţa, ca lichidator judiciar al 
SC [...] [...] SA, deja la acea dată radiată, către Casa Judeţeană de Pensii Constanţa rezultă că arhiva 
a fost predată de lichidator acţionarului care avea calitatea şi de ultim administrator, respectiv [...]. 
Rezultă astfel că Primăria [...] nu are calitatea de deţinător al arhivei fostei societăţi în sens juridic ci 
doar de proprietar al spaţiului în care aceasta este păstrată de persoana care are calitatea de deţinător 
din punct de vedere juridic. 

Totuşi, în apelul formulat de reclamant Curtea nu putea invoca din oficiu lipsa calităţii 
procesual pasive a intimatei pârâte faţă de prevederile art.481 Cod.pr.civ.. 

Totodată, este discutabilă şi admisibilitatea acţiunii reclamantului raportat la prevederile art. 
279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 în condiţiile în care chiar reclamantul susţine că ar exista un act 
de încadrare a activităţii sale în grupa II de muncă, respectiv Decizia Consiliului de administraţie 
nr.4/24.09.1999 care este indicată în adresa nr.93/28.03.2016 emisă de [...] ca lichidator judiciar al 
SC [...] [...] SA, deja la acea dată radiată, către Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 

Totodată, deţinătorul fondului arhivistic are obligaţia de a atesta doar acele date care rezultă 
din fondul arhivistic pe care îl deţine  iar nu şi date care nu rezultă din acest fond arhivistic ori 
numai pe baza susţinerilor unei persoane. 

De asemenea, în lipsa unor înscrisuri doveditoare nu poate fi obligat angajatorul sau 
deţinătorul fondului arhivistic să întocmească înscrisuri noi, privitoare la perioade anterioare, care 
să stea la baza unei adeverinţe, şi care să ateste o anumită încadrarea în muncă sau anumite venituri 
ale fostului angajat, care nu rezultă din documentele contabile de evidenţă primară. Acesta nu poate 
fi obligat să ateste împrejurări referitoare la veniturile unei persoane şi contribuţia la asigurări 
sociale sau încadrarea acesteia pe care nu le cunoaşte şi nici nu are cum să le cunoască în lipsa 
documentelor de evidenţă primară precum foi de prezenţă sau state de plată. 
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Deţinătorul fondului arhivistic nu poate fi obligat să îşi asume răspunderea pentru date care nu 
rezultă din evidenţele sale.  

Obligaţia sa este doar aceea de a atesta existenţa unor date în documentele care fac parte din 
fondul arhivistic ceea ce înseamnă că în lipsa unor astfel de documente nu are cum să ateste datele 
pretins reale indicate de reclamant. 

Pe de altă parte, este adevărat că, prin Decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a stabilit că „[î]n interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990, 
instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării 
acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969 - 1 aprilie 2001, 
după caz, în grupele I sau II de muncă”. 

Dar, în considerentele deciziei s-a reţinut că: „[î]mprejurările concrete ale activităţii şi 
justificarea motivelor pentru care angajatorul nu a procedat la evaluarea locului de muncă sau la 
nominalizarea salariatului, cu consecinţa juridică a neîncadrării locului de muncă ocupat în 
condiţii deosebite de muncă (încadrare sau nominalizare), pot fi examinate şi vor primi valenţele 
cuvenite în planul probaţiunii judiciare” (par. 56) şi că „nu pot fi adăugate, pe cale pretoriană, alte 
activităţi şi locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de 
muncă posibil vătămătoare”. 

Ca urmare, trebuie verificat dacă activitatea reclamantului se încadra în una din categoriile de 
activităţi expres indicate în grupa II de muncă. 

Astfel cum a reţinut şi prima instanţă, este adevărat că activitatea de mecanic agricol era 
prevăzută în anexa II a Ordinului nr. 50/1990, dar pct. 88 prevedea că se încadrează în grupa II de 
muncă doar unii mecanici agricoli respectiv cei care efectuează lucrări în câmp cu tractoare de cel 
puțin 65 CP si combine autopropulsate, precum si cei care efectuează tratamente fitosanitare prin 
stropire si prăfuire cu MET si MPSP şi numai pentru perioada lucrărilor in câmp. 

Ca urmare, pentru a se recunoaşte încadrarea în grupa II de muncă trebuia dovedită prestarea 
muncii cu un tractor de o anumită categorie sau combină autopropulsată ori efectuarea de 
tratamente chimice în anumite modalităţi şi cu anumite substanţe. Totodată, trebuia dovedită exact 
perioada de desfăşurare a acestor activităţi. 

Având în vedere locul de muncă ocupat şi specificul activităţii angajatorului, ce rezultă din 
chiar denumirea acestuia, este posibil ca reclamantul să fi fost implicat în activităţi de acest tip. 

Totuşi, în mod evident această activitate nu era una permanentă. Totodată, nu este exclusă 
desfăşurarea de activităţi în alte condiţii, respectiv cu tractoare cu putere mai mică, cu alte substanţe 
sau în alte modalităţi. 

Or, reclamantul nu a probat toate aceste împrejurări într-o manieră certă, fără dubiu, în special 
perioada de activitate. 

În conformitate cu art. 272 din Codul Muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

Totuşi, chiar dacă art. 272 din Codul Muncii instituie această regulă, sarcina probei are în 
vedere proba posibilă. Pe de altă parte reclamantul trebuie să dovedească totuşi situaţia premisă 
cum ar fi existenţa raporturilor de muncă şi efectuarea anumitor activităţi, rămânând în sarcina 
angajatorului să dovedească faptul că a remunerat corespunzător angajatul pentru munca prestată 
sau a încadrat în mod corect munca acestuia. Angajatorul nu poate fi obligată să probeze un fapt 
negativ, şi anume că angajatul nu a desfăşurat anumite activităţi în condiţiile în care din înscrisurile 
existente rezultă care erau atribuţiile acestuia. Revine reclamantului sarcina de a proba situaţia 
premisă, respectiv desfăşurarea unor activităţi care să îl îndreptăţească la anumite beneficii iar apoi 
angajatorului îi revine sarcina de a proba că a recunoscut aceste drepturi sau de a proba 
netemeinicia susţinerilor reclamantului. 

Cu atât mai mult această concluzie este valabilă în situaţia în care cererea de constatare a 
condiţiilor de muncă este formulată în contradictoriu cu altă persoană decât fostul angajator, astfel 
cum a stabilit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii prin decizia nr. 2/2016. 
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Faptul că în trecut alţi reclamanți au obţinut recunoaşterea încadrării în grupe superioare de 
muncă, în sine, nu poate justifica admiterea acţiunii reclamantului. Astfel, condiţiile de muncă 
trebuie analizate în concret de la caz la caz, pentru a verifica dacă Ordinul nr. 50/1990 este aplicabil. 

Pe de altă parte, reclamantul a invocat hotărâri pronunţate de instanţa de fond, putând exista 
soluţii divergente în jurisprudenţă şi urmare a faptului că unele hotărâri pronunţate de prima instanţă 
nu sunt supuse controlului jurisdicţional în căile de atac, fie pentru că acestea nu sunt exercitate sau 
sunt tardiv exercitate, fie din cauza limitelor învestirii instanţei de control judiciar care nu permit 
analiza în fond a cauzei. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 337/CM/25.10.2017 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
12. Acordare spor de doctorat. Plată sume compensatorii și dobânzi.  

 
 Prin decizia în interesul legii nr. 21/21.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „În 
interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 
4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 
285/2010 și art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la sume compensatorii persoanele care au 
dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009. 
 În motivarea acestei decizii s-a reţinut în esenţă în ceea ce priveşte cadrele didactice că prin art.8 
din Anexa nr.5 a Legii nr. 63/2011 s-a prevăzut că persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau 
de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea 
procentului de 15% din salariul de bază.” 
 Pentru cei care beneficiau de titlul ştiinţific de doctor la data de 31 decembrie 2009 soluţia 
legislativă a fost aceea de a introduce cuantumul acestui spor, nu procentual, ci ca sumă compensatorie. 
 Aşadar, legiuitorul nu a operat o abrogare veritabilă şi efectivă, ci a instituit o natură juridică nouă 
pentru sume ce recompensează angajatul care îşi perfecţionează pregătirea profesională prin obţinerea 
titlului ştiinţific de doctor. 
 Prin includerea acestei sume în salariul de bază, un drept salarial secundar a devenit parte a 
salariului ca drept fundamental recunoscut şi apărat de lege. Altfel spus, dreptul a supravieţuit chiar dacă a 
cunoscut o evoluţie în planul reglementării şi a dobândit o nouă denumire: „sumă compensatorie”, fiind 
inclus în salariul de bază. 
 Existenţa mai multor acte normative adoptate succesiv într-un interval scurt de timp, în baza cărora 
s-a intenţionat salarizarea unică a bugetarilor, nu poate constitui un temei legal pentru instituirea unui 
tratament diferenţiat şi pentru nesocotirea principiului egalităţii de tratament, faţă de toţi salariaţii şi 
presupune plată egală pentru muncă de valoare egală. 

 
Art.5 din O.G. nr. 83/2014 

Art.I pct.6 din Legea nr. 71/2015 
Legea nr. 193/2016 

Decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 21/21.11.2016 
 

 Prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2015*,  reclamanta [...] a chemat în judecată pe 
pârâta Şcoala Gimnazială [...], solicitând obligarea acesteia la acordarea sporului de doctorat în 
cuantum de 15% din salariu, ca şi spor tranzitoriu, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda 
legală, precum şi la emiterea unei decizii de reîncadrare conform statutului său de doctor în 
geografie.   

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că a susţinut teza de doctorat pe data de 
28.09.2012 şi a obţinut titlul de doctor în geografie în baza ordinului de ministru al MECTS NR. 
…/20.02.2013. De la data emiterii ordinului şi până în prezent nu a fost reîncadrată corespunzător şi 
nici remunerată. Reclamanta a arătat că în alte judeţe din ţară, colegii săi care au titlul de doctor 
beneficiază de acest spor. 
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Reclamanta a precizat că s-a adresat pârâtei cu două cereri, înregistrate sub nr. 
…/07.07.2015 şi …/27.11.2015, prin care a solicitat acordarea sporului de doctorat, dar nu a primit 
răspuns din partea pârâtei. 

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 5 din OG nr. 83/2014 şi ale Legii nr. 71/2015. 
Prin sentinţa civilă nr.767/11.04.2016, pronunţată în dosarul nr…./118/2015*, Tribunalul 

Constanţa a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
[...], în contradictoriu cu pârâta Şcoala Gimnazială [...] Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta este angajata pârâtei în funcţia de profesor învăţământ primar. La data de 

20.02.2013, prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3250, 
reclamantei i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în domeniul geografie.   

Pentru situația particulară a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ a fost 
adoptată Legea nr. 63/2011, aplicabilă începând cu data de 13-05-2011. Deși inițial această lege 
trebuia să se aplice doar până la data de 31-12-2011, prin art.II din Legea nr.283/2011 de 
modificare a art.1 alin.3 și 4 din OUG 80/2010, prin art.2 din OUG nr. 84/2012, prin art.1 alin.3 și 4 
din OUG nr. 103/2013 și apoi prin art.1 alin.9 din OUG nr. 83/2014, s-a stabilit că în anii 2012-
2015,  în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se 
aplică tot prevederile Legii nr. 63/2011. 

Astfel, conform art.1 alin.4 din Legea nr. 63/2011, sporurile, indemnizațiile, compensațiile 
și celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul didactic și didactic 
auxiliar, precum și metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5 a legii. Iar prin 
art.8 din Capitolul I și prin art.5 al Capitolului II ale acestei anexe se prevede expres că persoanele 
care la data de 31-12-2009 beneficiau de un spor pentru titlul științific de doctor beneficiază de o 
compensație tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit 
potrivit legii. Cu toate acestea, Legea nr. 63/2011 nu prevede acordarea sporului pentru titlul 
științific de doctor și persoanelor ce nu aveau acest spor în plată la data de 31-12-2009. 

Tratamentul diferențiat este evident și nu se poate susține că acesta decurge din aplicarea în 
timp a legilor, căci acesta decurge chiar din legile nr.330/2009, 284/2010 și 63/2011. Altfel spus, 
sub imperiul aceleiași legi sporul de doctorat se acordă numai persoanelor care au obținut titlul 
științific de doctor anterior datei de 01-01-2010. Rezultă deci că criteriul de diferențiere este cel al 
momentului la care a fost obținut titlul științific de doctor, iar prin aplicarea acestui criteriu se 
ajunge la încălcarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală, fără ca acest tratament 
diferit să fie justificat obiectiv de un scop legitim. 

Instanța nu neagă dreptul legiuitorului de a suprima acordarea unui spor la salariu, însă 
această anulare a unui drept trebuie făcută cu respectarea principiul egalității la condiții egale. Dacă 
intenția inițială a legiuitorului, reținută și de Curtea Constituțională prin decizia nr.594/2012, a fost 
aceea ca sumele acordate cu titlu de compensații tranzitorii să reprezinte o măsură tranzitorie până 
la până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor legii-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, în fapt s-a dovedit că legiuitorul nu a pus în aplicare nici 
până la data de 01.01.2016 noile dispoziții de salarizare.  

Altfel spus, în fapt persoanele care au beneficiat de sporul pentru titlul de doctor până la data 
de 31-12-2009 au continuat să beneficieze de acesta, sub titulatura de sumă compensatorie, chiar 
dacă formal acest spor a fost eliminat. 

Cum tribunalul nu are competențe în a anula situația discriminatorie creată, dat fiind că 
aceasta rezultă din lege, iar prin decizia nr. 818/2008 a Curții Constituționale s-a statuat că 
prevederile art.27 alin.1 din OUG nr. 137/2000 sunt neconstituționale, în măsura în care din acestea 
se desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au competența să anuleze ori să refuze aplicarea 
unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, și să le înlocuiască cu 
norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative, instanța nu ar putea 
decât acorda despăgubiri reclamantei. Reclamanta nu a formulat însă un astfel de capăt de cerere, 
solicitând doar acordarea sporului de doctorat. 

Sub acest ultim aspect, tribunalul a reţinut că legiuitorul pare a fi recunoscut existența unui 
tratament discriminatoriu în salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin Legea 
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nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015. Astfel, la art.5 din OUG nr. 83/2014 se introduce prin această lege un nou 
alineat, 11, potrivit căruia „prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege 
acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost 
incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi 
sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, 
numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, 
doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă 
la data angajării sau promovării”. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 63/2011, gestiunea sistemului de salarizare a personalului din 
instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de 
credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Ordonatorii principali de 
credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale 
stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte 
profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie 
în bugetul propriu. Astfel cum reiese din aceste dispoziţii legale, atribuţia stabilirii nivelului de 
salarizare în plată pentru funcţiile similare revine ordonatorilor principali de credite şi Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care emite ordinele de salarizare corespunzătoare. Or, 
pentru obligarea angajatorului la acordarea sporului de doctorat, trebuie să existe un ordin de 
salarizare în acest sens sau o obligaţie de emitere a unui astfel de ordin, prin care să se stabilească 
nivelul salariului şi sporurile cuvenite. Deşi reclamanta invocă existenţa unui refuz nejustificat din 
partea angajatorului, în cadrul acestui litigiu nu se poate constata un astfel de refuz, cu consecinţa 
obligării instituţiei de îndeplinire a unei obligaţii administrative, vizând emiterea ordinului de 
salarizare, în acord cu prevederile Legii nr. 71/2015, cu atât mai mult cu cât reclamanta nici nu a 
formulat un astfel de capăt de cerere. Instanţa a apreciat că prevederile Legii nr. 71/2015 nu impun 
direct în sarcina angajatorului obligaţia acordării unui anumit spor, care a fost eliminat începând cu 
1.01.2010, ci stabileşte ce se înţelege prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare, astfel 
încât nu poate fundamenta obligarea angajatorului la recunoaşterea şi acordarea unui anumit spor, în 
absenţa unei obligaţii corelative de emitere a unui nou ordin de salarizare în vederea recalculării 
indemnizaţiei de încadrare în acord cu art. 5 alin. 1 ind.1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

Având în vedere considerentele expuse, instanţa a respins acţiunea reclamantei ca 
neîntemeiată. 
  La data de 29.04.2016, împotriva sentinţei civile nr. 767/11.04.2016 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, a declarat apel reclamanta [...]. 
 În motivarea cererii de apel, reclamanta a invocat următoarele:  
 Compensaţia tranzitorie de 15% pentru sporul de doctorat conform deciziei Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. …/DSRU/19.04.2016, cu despăgubirea aferentă 
pentru neacordarea acestei compensaţii se datorează pentru perioada 20.02.2013 - prezent şi este în 
valoare de 19.188 lei. Cuantumul acestui spor este lunar de 492 lei şi a fost privată de această 
remunerare timp de 39 luni, în acest fel resimţind discriminare în salarizarea sa faţă de alţi colegi 
din cadrul şcolii doctorale, care au fost remuneraţi corespunzător. Se putea lua în calcul decizia 
Curţii Constituţionale nr. 594/2012 în vederea aplicării unor compensaţii salariale tranzitorii – spor 
de doctorat. OUG nr. 57/2015 din 09.12.2015, alin.1, 2, art.4 prevede ca salarizarea să se efectueze 
la nivelul de salarizare pentru funcţii similare. De asemenea, prin nivel de salarizare în plată pentru 
funcţii similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi 
funcţie, în care au fost incluse după data de 31.12.2009 sumele aferente salariului de încadrare şi 
sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul încadrat 
îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii…şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. În această 
instituţie de învăţământ îşi desfăşoară activitatea din 01.09.2009, având studii superioare din anul 
2003 şi gradul didactic I din 2010. La data înscrierii la Şcoala doctorală din cadrul Universităţii 
Bucureşti – 01.10.2010, îndeplinea condiţiile enunţate anterior. Acelaşi lucru este menţionat şi la 
art.5 din OUG nr. 83/2014. 
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 Art.4 din Legea nr. 63/2011 menţionează că angajatorii au obligaţia să stabilească salariile 
de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit legii. 
 De asemenea, decizia MENCS nr. 346/2016 prevede că în situaţia în care nu există funcţii 
similare în plată în cadrul instituţiei, aşa cum e cazul Şcolii Gimnaziale [...], fiind la momentul 
actual singurul cadru didactic cu acest titlu ştiinţific, modalitatea de salarizare a personalului 
didactic trebuia să se facă conform Legii nr. 63/2011 şi prevederilor OUG nr. 57/2015 art. 4 alin. 5, 
iar punerea în aplicare a prevederilor legale mai sus invocate trebuia făcută de angajator – unitatea 
de învăţământ este cea care îndeplineşte atribuţiile legale pentru salarizarea personalului. 
 Prin încheierea din 14.06.2016, Curtea a dispus suspendarea judecăţii apelului potrivit art. 
520 al.4 Cod procedură civilă până la soluţionarea dosarului nr. …/1/2016 aflat pe rolul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru motivele expuse în această încheiere. 
 Ulterior, prin încheierea din 13.12.2016, Curtea a dispus repunerea pe rol a cauzei, 
reţinând că nu mai subzistă motivul suspendării, fiind pronunţată hotărârea în considerarea căreia 
s-a dispus suspendarea. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a apreciat că 
acestea sunt fondate în parte, pentru următoarele considerente: 
 Prin cererea formulată la Tribunalul Constanţa, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la 
plata retroactivă a sporului de doctorat în valoare de 15% din salariu ca şi spor tranzitoriu, 
întemeindu-şi cererea pe dispoziţiile art.5 din OG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015 şi Legea nr. 71/2015. 
 Prin concluziile orale pe fondul cauzei, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata 
sporului de doctorat de la data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2015, respectiv începând cu 
09.04.2015. 
 Prin cererea de apel, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei compensatorii de 
15% pentru sporul de doctorat începând cu 20.02.2013, în valoare de 19.188 lei. 
 În conformitate cu prevederile art.478 alin. 3 Cod procedură civilă, în apel nu se poate 
schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula 
pretenţii noi. 
 Prin această normă se consacră principiul efectului devolutiv al apelului care semnifică 
faptul că instanţa de apel nu poate verifica decât aspectele cu care prima instanţă a fost sesizată. 
 Este inadmisibilă în apel formularea unor pretenţii noi. Sintagma „pretenţii noi” din 
cuprinsul alin. (3) al normei analizate, vizează, printre altele şi cererile care diferă de cele formulate 
în faţa primei instanţe prin obiectul lor, prin întinderea pretenţiilor formulate. 
 La instanţa de fond reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei compensatorii de 
15% pentru sporul de doctorat începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.71/2015, respectiv 
începând cu 09.04.2015, iar prin cererea de apel a formulat pretenţii noi, solicitând obligarea pârâtei 
la plata sumei compensatorii de 15% pentru sporul de doctorat începând cu 20.02.2013, în valoare 
de 19.188 lei. 
 Interdicţia formulării de noi pretenţii în apel derivă din rolul instanţei de apel de-a examina 
regularitatea hotărârii primei instanţe cu privire la pretenţiile care au fost deduse în faţa sa. 
 Această interdicţie nu îngrădeşte accesul liber la justiţie, întrucât nimic nu împiedică părţile 
în proces să formuleze noi pretenţii pe calea unei alte acţiuni civile. 
 În ceea ce priveşte cerere reclamantei de obligare a pârâtei la plata sumei compensatorii de 
15% pentru sporul de doctorat începând cu data de 9.04.2015, astfel cum s-a solicitat la fond, 
Curtea a reţinut următoarele: 
 Prin decizia în interesul legii nr.21/21.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit 
că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 
330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2010, art. 
1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 și art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011, au dreptul la sume 
compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 
330/2009. 
 În motivarea acestei decizii s-a reţinut în esenţă în ceea ce priveşte cadrele didactice că prin 
art.8 din Anexa nr.5 a Legii 63/2011 s-a prevăzut că persoanele care la data de 31 decembrie 2009 
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beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie 
calculată prin aplicarea procentului de 15% din salariul de bază.” 
 Pentru cei care beneficiau de titlul ştiinţific de doctor la data de 31 decembrie 2009 soluţia 
legislativă a fost aceea de a introduce cuantumul acestui spor, nu procentual, ci ca sumă 
compensatorie. 
 Aşadar legiuitorul nu a operat o abrogare veritabilă şi efectivă ci a instituit o natură juridică 
nouă pentru sume ce recompensează angajatul care îşi perfecţionează pregătirea profesională prin 
obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 
 Prin includerea acestei sume în salariul de bază, un drept salarial secundar a devenit parte a 
salariului ca drept fundamental recunoscut şi apărat de lege. Altfel spus, dreptul a supravieţuit chiar 
dacă a cunoscut o evoluţie în planul reglementării şi a dobândit o nouă denumire: „sumă 
compensatorie”, fiind inclus în salariul de bază. 
 Prin art.I pct.6 din Legea nr.71/2015 de aprobare a OUG 83/2014 a fost completat art.5, 
clarificându-se conceptul de „nivel de salarizare în plată pentru funcţii similare”, după cum 
urmează: „prin nivel de salarizare în plată pentru funcţii similare se înţelege acelaşi cuantum al 
salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după 31 
decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de 
care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte 
aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale, de vechime şi îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau 
promovării. 
 Legea nr.193/2016, în vigoare de la 5 noiembrie 2016 a statuat: 
 Art.I Legea cadru nr.264/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins: 
 „Art.191 – (1) Personalul care deţine titlul de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, 
beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de 
bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul 
instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară 
activitatea persoana respectivă; 
b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit 
reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.” 
 Existenţa mai multor acte normative adoptate succesiv într-un interval scurt de timp, în baza 
cărora s-a intenţionat salarizarea unică a bugetarilor, nu poate constitui un temei legal pentru 
instituirea unui tratament diferenţiat şi pentru nesocotirea principiului egalităţii de tratament, faţă de 
toţi salariaţii şi presupune plată egală pentru muncă de valoare egală. 
  Criteriul temporal sau acela al unor reglementări diferite nu poate justifica diferenţe de 
salarizare între persoane care exercită aceeaşi funcţie şi care au aceeaşi pregătire profesională. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 al.2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul admiterii în parte a acţiunii. 
 Curtea a obligat pârâta la plata către reclamantă a unei sume compensatorii lunare 
echivalente cu sporul de doctorat în procent de 15% începând cu 09.04.2015, astfel cum s-a solicitat 
de către reclamantă la instanţa de fond, până la 05.11.2016 (data intrării în vigoare a Legii 
193/2016). 
 Pentru acoperirea prejudiciului de care reclamanta a fost lipsită ca urmare a neachitării în 
termen a sumelor compensatorii, potrivit art.1535 Cod civil, Curtea a obligat pârâta la plata 
dobânzii legale aferente sumelor corespunzătoare începând de la data de la care erau datorate până 
la data plăţii. 

Decizia civilă nr. 64/CM/22.02.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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13. Cadru militar. Solicitare plată ajutor la trecerea în rezervă prin raportare la solda 
avută la momentul trecerii în rezervă. Suspendare drept. 

 
Potrivit art. 20 alin.1 din anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept la pensie, 
personalul militar beneficiază pentru activitatea depusă de un ajutor stabilit în raport  cu solda funcţiei de 
bază avută în luna schimbării poziţiei de activitate  (trecerii în rezervă), în funcţie de vechimea efectivă ca 
militar. Legiuitorul a stabilit şi valoarea acestui ajutor, respectiv un număr de solde ale funcţiei de bază 
pentru anumite tranşe de vechime. 

Din succesiunea mai multor acte normative, de aplicare anuală a prevederilor Legii nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, rezultă că începând cu anul 2011 
dreptul la ajutoarele de trecere în rezervă este suspendat. 

Este adevărat că prin Decizia nr. 115/2012 Curtea Constituţională a reţinut că obligaţia de plată a 
unor sume de bani reglementată de lege se constituie într-un drept de creanţă a angajatului asupra 
angajatorului public şi constituie un „bun” în sensul art. 1 din primul Protocol al Convenţiei, a cărei plată a 
fost amânată succesiv, conform actelor normative care au dispus suspendarea acordării ajutorului la 
trecerea în rezervă a celui îndreptăţit, urmând ca după ridicarea măsurii suspendării să beneficieze de acest 
ajutor cuvenit în baza prevederilor art. 20 din anexa VII, secţiunea III din Legea nr. 284/2010. 

 
Art. 20 din Anexa VII, secţiunea a III-a din Legea nr. 284/2010 

Art. 9 din Legea nr. 283/2011 
O.U.G. nr. 103 din 14 noiembrie 2013 

OUG nr. 83/2014 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 21.04.2016 sub număr de 

dosar …/118/2016, modificată, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâţii 
MINISTERUL APARARII NATIONALE şi CASA DE PENSII SECTORIALA a Ministerului 
Apărării Naţionale obligarea acestora la plata ajutorului la trecerea în rezervă cuvenit în temeiul art. 
20 din Anexa VII, secţiunea a III din Legea nr. 284/2010, prin raportare la solda avută la data 
trecerii în rezervă, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, cu plata cheltuielilor de 
judecată. 

În susţinerea cererii, reclamantul a arătat că pârâtele nu au acordat şi plătit acest ajutor în 
condiţiile în care prevederile legale privind acest ajutor erau în vigoare la data pensionării şi sunt în 
vigoare şi în prezent şi nu a fost declarate neconstituţionale. De altfel, nu a fost emis pentru anul 
2013 un act normativ de suspendare a prevederilor art. 20 din anexa VII, secţiunea a II - a din Legea 
nr. 284/2010. Pârâtele au calitate procesuală pasivă prin raportare la relaţiile contractuale existente 
între reclamant şi Ministerul Apărării Naţionale precum şi a deciziei nr. 124578/26.04.2013 şi a 
Ordinului Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene nr. APM 6/18.03.2013. 

În drept, au fost invocate disp. art. 20 alin. 1 din Anexa VII, secţiunea a III - a din Legea nr. 
284/2010. 

Pârâtele au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Pe fondul cauzei, s-a 
solicitat respingerea cererii motivat de faptul că potrivit legilor speciale de aplicare anuală a 
prevederilor Legii nr. 284/2010, începând cu anul 2011, dreptul ajutoarelor la trecerea în rezervă, 
este suspendat. 

La termenul de judecată din data de 22.09.2016, reclamantul a formulat oral cerere 
adiţională solicitând introducerea în cauză a pârâtei UM [...]. La termenul de judecată din data de 
6.10.2016, instanţa a respins cererea adiţională ca tardiv formulată, în baza disp. art. 204 alin.3 Cod 
proc.civ., faţă de poziţia procesuală a pârâtelor care s-au opus lărgirii cadrului procesual pasiv. 

Pentru soluţionarea cauzei, instanţa a încuviinţat şi a administrat la solicitarea părţilor proba 
cu înscrisuri. 
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 Soluţionând excepţia invocată şi fondul cauzei, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa 
civilă nr. 2499/11.11.2016 prin care a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa 
de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. 
 A fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...] în 
contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, ca fiind 
introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

A fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...] în 
contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naţionale. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pârâta Casa de Pensii 
Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale nu are calitate procesuală pasivă de a sta în proces, 
întrucât, conform art. 10 din H.G. nr. 144/10.03.2016 nu are atribuţii privind calcularea şi/sau plata 
eventualelor drepturi băneşti rezultate din raporturile de muncă/serviciu, eventuala plată a acestora 
urmând a se efectua de către angajatorul ministerul Apărării Naţionale. 

Privitor la fondul cauzei, s-a reţinut că reclamantul [...] a fost cadru militar în cadrul UM 
[...]. 

În baza Ordinului cu nr. APM 61/18.03.2013 a fost trecut în rezervă. 
Potrivit art. 20 alin.1 din anexa VII din Legea nr. 284/2010, la trecerea în rezervă personalul 

militar beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei 
de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate. 

În baza unor ordonanţe de urgenţă succesive adoptate de Guvernul României începând din 
anul 2011 şi până în prezent, aceste ajutoare au fost suspendate în vederea asigurării unui echilibru 
financiar bugetar. 

În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 2499/3.10.2016, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, a declarat apel reclamantul [...]. 

Critica sentinţei se referă la următoarele: 
1) Respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Casa de Pensii 

Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. 
Instanţa de fond în mod greşit a reţinut că din disp.art. 10 din HG n4. 144/2016 nu rezultă 

atribuţia acesteia de a calcula şi/sau plăti eventualele drepturi băneşti rezultate din raporturile de 
muncă. 

Din cuprinsul art. 10 lit.b) din H.G. nr. 145/2016 rezultă că intimata stabileşte cuantumul 
pensiilor militare de stat prin decizii conform Legii nr. 223/2015, precum şi alte drepturi potrivit 
dispoziţiilor legale. 

Raportat la cele menţionate, aceasta este în drept de a emite decizia de plată a ajutorului de 
trecere în rezervă, decizie în temeiul căreia se va putea efectua plata acestui ajutor. 

2) Admiterea pe fond a cererii constând în pronunţarea unei hotărâri de obligare a 
intimatului Ministerul Apărării Naţionale la plata în favoarea apelantului a contravalorii ajutorului 
la trecerea în rezervă cuvenit în temeiul art. 20 din anexa VII, secţiunea III din Legea nr. 284/2010, 
prin raportare la solda avută la data trecerii în rezervă, precum şi a actualizării cu indicele de inflaţie 
rezultat din calcul şi a dobânzii legale calculată începând cu data la care trebuia făcută plata până la 
momentul plăţii efective a sumelor datorate reclamantului. 

Susţine în continuare că este îndreptăţit la acordarea acestui ajutor la ieşirea la pensie, având 
în vedere că prevederile Legii nr. 284/2010 nu au fost abrogate, iar art. 20 din anexa VBII nu a fost 
declarat neconstituţional. 

În continuare, face o trecere în revistă a actelor normative care prevăd că plata acestor 
ajutoare este suspendată, acte normative care limitează dreptul garantat prin lege, şi nu poate fi 
considerată o măsură necesară şi proporţională, nefiind limitată în timp, este de natură a aduce 
atingere însăşi existenţei dreptului. 

Neaplicarea art. 20 din anexa VII din Legea nr. 284/2010 nu echivalează cu abrogarea art. 
20 din anexa VII din Legea nr. 284/2010, ci cu o suspendare sine die. 

Referitor la natura drepturilor acordate cu prilejul ieşirii la pensie, retragerii, încetării 
raporturilor de serviciu ori trecerii în rezervă,  Curtea Constituţională a statuat că aceste drepturi 
reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socio-profesionale în virtutea statutului special al 
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acestora. Ele nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este în drept 
să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună 
diminuarea ori chiar încetarea acordării lor, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 
53 din legea fundamentală (deciziile nr. 1576/07.12.2011, nr. 326/25.06.2013 şi nr. 
334/12.06.2014). 

Prin Decizia nr. 115/2012 Curtea Constituţională reţine că obligaţia de plată a unor sume de 
bani reglementată de lege se constituie într-un drept de creanţă a angajatului asupra angajatorului. 

Deci, şi în accepţiunea Curţii Constituţionale a României, obligaţia de plată a unor sume 
reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pe care angajatul o are asupra angajatorului public şi 
constituie un „bun” în sensul art. 1 din primul protocol al Convenţiei. 

Tot Curtea Constituţională reaminteşte faptul că deciziile sale nu pot fi lipsite de efecte 
juridice, şi trebuie aplicate potrivit principiului constituţional al comportamentului loial. În deciziile 
date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recursurile în interesul legii formulate la Legea nr. 
284/2010, pune accentul  pe principiile garantării realizării drepturilor câştigate, încrederii în statul 
de drept şi al aşteptării legitime. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept învederate anterior, se poate constata existenţa în 
patrimoniul reclamantului a unui drept de creanţă împotriva intimaţilor, constând în contravaloarea 
ajutorului la trecerea în rezervă cuvenit în conformitate cu prevederile art. 20 din anexa VII, 
secţiunea a III-a din Legea nr. 284/2010, anterior scadent şi a cărei plată a fost amânată succesiv şi 
excesiv. 

Pentru aceste motive solicită admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate cu consecinţa 
admiterii cererii astfel cum a fost formulată şi precizată, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor 
de judecată. 
 Apelantul a mai solicitat introducerea în cauză a UM [...], cerere care a fost respinsă de către 
instanţa de fond ca fiind tardiv formulată. 
 Pentru cele relatate a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate şi pe 
fond admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. 
 Analizând sentinţa apelată în baza motivelor de apel formulate, Curtea constată că apelul 
este nefondat pentru următoarele: 
 2) Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic 
litigios, astfel cum este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor 
afirmate constituie o chestiune de fond. 
 Pentru exercitarea acţiunii civile nu este suficient să se justifice numai existenţa capacităţii 
procesuale, deoarece se apreciază, de regulă, în principiu, arătând dacă  poţi sau nu să stai în orice 
proces civil. Dar atunci când este vorba de un anumit proces, în afară de capacitate, trebuie 
justificată şi îndreptăţirea de a figura în acel proces ca reclamant sau pârât, deci părţile trebuie să 
aibă şi „calitate procesuală”. 
 În doctrină nu există un punct de vedere unitar asupra definirii calităţii procesuale. 
 În general, se arată că ea presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi 
persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii (calitatea procesuală activă) 
şi, pe de altă parte, între persoana pârâtului şi cel obligat în acelaşi raport juridic (calitate procesuală 
pasivă). 
 Instanţa de fond în mod corect a verificat calitatea procesuală pasivă a Casei de Pensii 
Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega 
valabil decât între subiectele dreptului ce rezultă din raportul de  drept dedus judecăţii. 
 În speţă verificarea calităţii procesuale pasive a fost uşor de realizat deoarece rezultă din 
lege. Art. 1 şi 2 din H.G. nr. 144/10.03.2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor 
de pensii sectoriale din cadrul Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi 
Serviciul Român de Informaţii, Casa de Pensii Sectorială este structura din cadrul Ministerul 
Apărării Naţionale care administrează pensiile de stat, iar art. 10 din acelaşi act normativ prevede 
atribuţiile ce-i revin acesteia. 
 Din art. 10 din H.G. nr. 144/2016, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, rezultă că pârâta 
nu are atribuţii privind calcularea şi/sau plata eventualelor drepturi băneşti rezultate din raporturile 
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de muncă/serviciu (categorie din care fac parte şi drepturile solicitate de reclamant), eventuala plată 
a acestora urmând a se efectua de către angajatorul Ministerul Apărării Naţionale. 
 Date fiind cele relatate, Curtea constată că pârâta Casa de Pensii Sectorială din cadrul 
Ministerul Apărării Naţionale nu are calitate procesuală pasivă de a sta în proces, neavând nicio 
obligaţie în raportul juridic dedus judecăţii, motiv pentru care în mod corect instanţa de fond a 
respins acţiunea formulată de reclamant împotriva acesteia ca fiind formulată împotriva unei 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 
 În situaţia în care aceste drepturi ar fi fost cuvenite, acordarea, calcularea şi plata acestora 
urmează a se efectua de unitatea angajatoare. 
 2) Pe fondul cauzei, Curtea constată următoarele: 
 Reclamantul a fost cadru militar la UM [...], unitate aflată în subordinea Statului Major al 
Forţelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
 La data de 31.03.2013 acesta a fost trecut în rezervă conform art. 85 alin.1 din Legea nr. 
80/1995.  

Ulterior, reclamantul a acţionat în judecată pârâţii Ministerul Apărării Naţionale şi Casa de 
Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale pentru obligare pârâţilor la plata ajutorului la 
trecerea în rezervă cuvenit acestuia în temeiul art. 20 din anexa VII, secţiunea III, din Legea nr. 
284/2010 prin raportare la solda avută la data trecerii în rezervă. 

Soluţionând cauza, după admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual-pasive a Casei de 
Pensii Sectorială din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în mod corect instanţa de fond a 
respins acţiunea ca nefondată. 

Având în vedere că reclamantul s-a pensionat în martie 2013, Curtea constată că acesta nu 
poate beneficia la trecerea în rezervă de acordarea ajutorului cuvenit în temeiul art. 20 din anexa 
VII, secţiunea III din Legea nr. 284/2010, conform următoarele: 

Este adevărat că, potrivit art. 20 alin.1 din anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la trecerea în rezervă sau direct în 
retragere cu drept la pensie, personalul militar beneficiază pentru activitatea depusă de un ajutor 
stabilit în raport  cu solda funcţiei de bază avută în luna schimbării poziţiei de activitate  (trecerii în 
rezervă), în funcţie de vechimea efectivă ca militar. Legiuitorul a stabilit şi valoarea acestui ajutor, 
respectiv un număr de solde ale funcţiei de bază pentru anumite tranşe de vechime. 

În cuprinsul art. 7 alin.(1) legiuitorul a statuat şi că: „Aplicarea prevederilor prezentei legi 
se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor 
de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale 
anuale de aplicare”. 

Legea nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice prevede la art. 13 alin (1) că :” În anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea 
ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de 
serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică”. 
 Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru 
completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar (legea specială de aplicare în anul 2012 a Legii-cadru nr. 284/2010) prevede că: „ se 
introduce un nou articol, art. II, cu următorul cuprins :……. "ART. II - Pentru anul 2012 se aprobă 
instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează: …. Art. 9 „În anul 
2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea 
raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă". 
 O.U.G. nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare, prevede la art. 2 că: „Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, 
art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru 
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instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013”. 

Or, art. 9 din Legea nr. 283/2011 stabilea că în anul 2012 ajutoarele la trecerea în rezervă nu 
se acordă. 

OUG nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, prevede la art. 120 
alin.(1) că : „În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, 
retragere, (…) ori la trecerea în rezervă”. 

OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice prevede la art. 9 alin.(1) că, în anul 2015, 
dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, 
retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. 

Din succesiunea actelor normative menţionate, de aplicare anuală a prevederilor Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, rezultă că începând cu 
anul 2011 dreptul la ajutoarele de trecere în rezervă este suspendat. 

În acelaşi sens este şi opinia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, în considerentele 
Deciziei nr. 16/2015 arată că: ”… din interpretarea normelor legale enunţate rezultă că voinţa 
legiuitorului nu a fost aceea de eliminare a beneficiilor de acordare unor categorii 
socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la acordarea de 
ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept. Raţiunea acestei 
interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a 
dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind 
ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015”. 

Este adevărat că prin Decizia nr. 115/2012 Curtea Constituţională a reţinut că obligaţia de 
plată a unor sume de bani reglementată de lege se constituie într-un drept de creanţă a angajatului 
asupra angajatorului public şi constituie un „bun” în sensul art. 1 din primul Protocol al Convenţiei, 
a cărei plată a fost amânată succesiv, conform actelor normative care au dispus suspendarea 
acordării ajutorului la trecerea în rezervă a celui îndreptăţit, urmând ca după ridicarea măsurii 
suspendării să beneficieze de acest ajutor cuvenit în baza prevederilor art. 20 din anexa VII, 
secţiunea III din Legea nr. 284/2010. 

3) Cererea de introducere în cauză a UM [...] în mod corect a fost respinsă de către instanţa 
de fond, ca fiind tardiv formulată, astfel cum prevăd dispozițiile art. 204 (3) Cod proc.civ. 
„modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut de alin.(1) poate avea loc cu 
acordul expres al părţilor„ întrucât aceasta a fost formulată după primul termen de judecată la care 
reclamantul a fost legal citat şi nu a avut acordul expres al intimaţilor pârâţi. 

Potrivit art. 478 (1) Cod proc.civ. în apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în 
faţa primei instanţe, astfel că solicitarea apelantului de introducere în cauză a UM nr. … este 
contrară acestor dispoziţii legale. 

Pentru considerentele expuse, Curtea, în baza art. 480 (1) Cod proc.civ. va respinge apelul 
ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 24/CM/30.01.2017 
Judecător redactor Vangheliţa Tase 

 
14. Concediere disciplinară. Elementele componente ale deciziei de concediere. Lipsa 

menţiunilor cu privire la data săvârşirii faptei. Nulitatea deciziei de sancţionare. Atribuire 
prin decizie unilaterală a angajatorului, a unor atribuţii suplimentare, ce exced funcţiei 
prevăzute în contractul individual de muncă. Revocarea acestor atribuţii. Efectele deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 261/2016 asupra cauzei pendinte pe rolul instanţei decizionale. 
 

Prin decizie unilaterală, angajatorul a dispus atribuirea unor sarcini suplimentare salariatului [...], 
respectiv atribuţii specifice funcţiei de şef de reprezentanţă, funcţie distinctă de cea de referent de 
specialitate şi menţionată ca atare în organigrama angajatorului. De reţinut faptul că atribuirea unor 
atribuţii suplimentare, care exced funcţiei de referent de specialitate pe care fusese angajat reclamantul, 
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conform contractului individual de muncă nr. [...]/16.06.2014, nu a fost urmată şi de o modificare a 
salariului de bază brut menţionat în contractul individual de muncă, aspect necontestat de către angajat la 
momentul emiterii deciziei nr. [...]/16.06.2014 de către [...]. 

Prin decizia nr. [...]/02.11.2015 emisă de pârâtul [...] s-a dispus suspendarea contractului individual 
de muncă în temeiul art. 52 alin.(1) lit. a) Codul muncii, respectiv pe durata cercetării disciplinare 
prealabile a reclamantului [...]. 

După emiterea acestei dispoziţii, dar înainte de soluţionarea definitivă a conflictului de muncă în 
cadrul căruia s-a contestat legalitatea acestei măsuri, Curtea Constituţională a României a pronunţat 
Decizia nr. 261/05.05.2016 prin care a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 52 alin.(1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), aceasta producând efecte şi asupra procedurilor judiciare pendinte în 
care se pune în discuţie legalitatea măsurii dispuse de angajator – respectiv suspendarea contractului 
individual de muncă al salariatului în temeiul art. 52 alin.(1) lit. a) Codul muncii. 

Conform art. 252 alin.(2) din Codul muncii, decizia de sancţionare disciplinară trebuie să cuprindă, 
sub sancţiunea nulităţii absolute, descrierea faptei, precizarea prevederilor din statutul personal, 
regulamentul de ordine interioară, contractul de muncă aplicabil ce au fost încălcate de salariat, motivele 
pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau motivele pentru care, în condiţiile 
prevăzute de art. 251 alin.(3) nu a fost efectuată cercetarea, temeiul în drept în baza căruia se aplică 
sancţiunea, termenul şi instanţa la care poate fi contestată sancţiunea disciplinară. 

În lipsa individualizării în timp a abaterilor imputate, respectiv în lipsa menţionării datei la care au 
fost săvârşite abaterile disciplinare, instanţa de judecată nu poate verifica respectarea dispoziţiilor legale 
referitoare la prescripţia aplicării sancţiunii disciplinare, decizia de sancţionare fiind lovită de nulitate 
pentru nerespectarea exigenţelor art. 252 alin.(2) Codul muncii. 

 
Art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Codul muncii 

Art. 252 alin.(2) Codul muncii 
Decizia Curții Constituţionale nr. 261/05.05.2016 

 
 Prin cererea înregistrată la data de 05.11.2015 sub nr. …/88/2015 pe rolul Tribunalului 
Tulcea, contestatorul [...] a solicitat în contradictoriu cu intimatul [...] anularea deciziilor emise de 
angajator, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară emiterii acestora, astfel: 
 - anularea deciziei nr. [...]/02.11.2015 prin care pârâta a suspendat contractul individual de 
muncă al reclamantului în temeiul art. 52 alin.(1) lit. a) Codul muncii;  
 - anularea deciziei nr. [...]/13.10.2015 prin care prin care au fost modificate unilateral 
atribuţiile prevăzute în fişa postului; 

- repunerea în funcţia de şef reprezentanţă Tulcea, începând cu data de 13.10.2015; 
- plata unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi de care reclamantul a fost lipsit 

pe perioada suspendării; 
- obligarea pârâtei la acordarea concediului de odihnă aferent anului 2015 şi a primei de 

vacanţă aferentă atât anului 2014 cât şi anului 2015 stabilită potrivit art.32 alin.l şi 2 din CCM la 
nivel de [...] 

În motivarea cererii s-a arătat că, la data de 16.06.2014, reclamantul a încheiat un contract 
individual de muncă, în funcţia de referent de specialitate cu pârâta. La aceeaşi dată, pârâta a emis 
decizia nr. …/16.06.2014, prin care reclamantul urma să preia atribuţiile funcţiei de şef 
reprezentanţă în cadrul Reprezentanţei [...] Tulcea. Drept urmare a încheierii contractului individual 
de muncă şi a emiterii concomitent a deciziei de preluare a atribuţiilor funcţiei de şef de 
reprezentanţă s-a redactat şi fişa postului care reprezintă anexă la contractul individual de muncă şi 
care a fost însuşită de reclamant la data de 17.06.2014. 

La data de 13.10.2015, pârâta emite decizia nr. … prin care reclamantului i se iau atribuţiile 
de şef reprezentanţă, după care la data de 02.11.2015, prin decizia nr. [...] se suspendă contractul 
individual de muncă al reclamantului, în temeiul art. 52 alin.l lit.a) Codul muncii. 

Deciziile contestate sunt nelegale, astfel referitor la decizia nr. [...]/13.10.2015 : 
Potrivit pct.f din contractul individual de muncă atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa 

postului care reprezintă anexă la contractul individual de muncă. 
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De asemenea, potrivit art. 17 alin. 5 Codul muncii, modificarea unuia dintre elementele 
prevăzute la alin.3, iar unul dintre aceste elemente îl reprezintă şi fişa postului, impune încheierea 
unui act adiţional la contract în termen de 20 de zile lucrătoare. 

Cu alte cuvinte, apreciază că în măsura în care fişa postului face parte din elementele 
negociabile ale unui contract individual de muncă, iar aceasta a fost agreată la semnarea 
contractului individual de muncă, nu mai poate fi modificată decât prin înţelegerea părţilor, cu 
respectarea prevederilor art. l7 alin. 5 CMV. 

În ceea ce priveşte decizia nr.[...]/02.11.2015, deşi Codul muncii nu impune anumite reguli 
privind suspendarea contractului individual de muncă pe perioada cercetării disciplinare, a apreciat 
reclamantul că se impune ca această măsură să aibă la bază criterii obiective, să fie dispusă cu bună 
credinţă şi să fie necesară pentru a asigura o cercetare prealabilă corectă a abaterii disciplinare. 

În aceeaşi măsură, noul Cod civil prevede la art. 15 faptul că niciun drept nu poate fi 
exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei 
credinţe. 

Or, din această perspectivă, chiar în condiţiile în care legea, Codul muncii, nu stabileşte 
anumite condiţii sau reguli pentru adoptarea măsurii suspendării contractului individual de muncă, 
totuşi măsura dispusă trebuie să îndeplinească anumite condiţii : forma scrisă ca şi condiţie ; să fie 
emisă cu bună credinţă, ceea ce înseamnă că această măsură trebuie să aibă la bază criterii obiective 
şi să nu aibă un caracter abuziv; având caracter temporar, măsura va dura până la încetarea cauzelor 
care au determinat-o, ceea ce înseamnă că pentru ca instanţa să poată exercita controlul legalităţii 
acesteia, decizia trebuie să cuprindă cauza care determină suspendarea. 

 Prin art. 211 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social se instituie un drept al 
salariatului de a formula contestaţie împotriva măsurilor unilaterale de suspendare a contractului 
individual de muncă, fără a se face vreo deosebire între modul de suspendare al contractului. 
 Aşadar, aşa cum se poate observa din preambulul deciziei contestate pârâta a adoptat măsura 
suspendării contractului individual de muncă motivat de faptul că reclamantul nu s-a prezentat la 
cercetarea disciplinară prealabilă din data de 12.10.2015, ca urmare a convocării înregistrată sub 
nr.10.711/09.10.2015. 

Un alt aspect care relevă nulitatea deciziei de suspendare îl constituie faptul că anterior 
producerii efectelor acestei decizii, reclamantul se afla în concediu de incapacitate temporară de 
muncă. 

Astfel, la data de 05.11.2015 reclamantul a luat cunoştinţă de decizia de suspendare, aceasta 
fiind comunicată prin curier rapid Atlassib (la data de 04.11.2015 reclamantul a primit o 
comunicare de la Atlassib prin care era înştiinţat de faptul că acesta are de ridicat un plic). Deşi, în 
cuprinsul acesteia se indică data de 02.11.2015 ca şi dată de la care decizia îşi produce efectele, 
aceasta produce efecte de la comunicare, prin coroborare cu prevederile art. 77 Codul muncii, în 
sens contrar s-a putea avansa ipoteza că angajatorul ar putea emite o decizie de suspendare pe care 
să o aducă cu mult ulterior la cunoştinţa salariatului. 

În aceste condiţii, este de observat faptul că începând cu data de 03.11.2015 reclamantul se 
află în concediu de incapacitate temporară de muncă. Or, acest caz de suspendare are prevalenţă în 
faţa suspendării voluntare întrucât concediul de incapacitate temporară de muncă reprezintă un caz 
de suspendare de drept a contractului individual de muncă. 

În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la acordarea concediului de odihnă pe anul 2015, 
potrivit contractului individual de muncă, reclamantul beneficiază de 30 de zile lucrătoare de 
concediu de odihnă. Acesta a fost programat fracţionat astfel: 10 zile în mai, 10 în august şi 10 zile 
în luna decembrie. 

Precizează faptul că în luna august nu a fost posibil să-şi efectueze concediul de odihnă 
întrucât nu a avut o persoană care să îi preia atribuţiile, referentul de specialitate existent în cadrul 
reprezentanţei aflându-se şi acesta în concediu de odihnă. 

Ca atare, a solicitat prin cererea nr.772/21.10.2015 acordarea concediului de odihnă în 
perioada 26.10.2015 - 06.11.2015, însă această solicitare i-a fost respinsă motivat de faptul că se 
află în afara programării. 
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Acest punct de vedere este neconform prevederilor legale. Concediul de odihnă este un drept 
garantat al salariatului (art.144 alin.l Codul muncii) şi nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 
renunţări sau limitări (art. 144 alin.2 Codul muncii). 

Pe de altă parte, potrivit art. 42 alin.2 din CCM, concediul de odihnă se efectuează până la 
data de 31 decembrie a anului în curs, numai în cazuri justificate putându-se aproba efectuarea 
zilelor de concediu de odihnă în anul următor, ceea ce înseamnă că acestea trebuie acordate cu 
prioritate în anul în curs. 

De asemenea, art. 149 Codul muncii prevede faptul că salariatul este obligat să efectueze în 
natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat cu excepţia cazului când, din motive 
obiective, acesta nu poate fi efectuat. 

În drept, au fost invocate prevederile art.268 alin.l lit.a Codul muncii, art. 211 alin.l lit.a din 
Legea nr. 62/2011, art. 32 alin. l şi 2 din CCM la nivel de …, art. 268 alin. l lit. c Codul muncii, art. 
253 alin. l Codul muncii coroborat cu art. 52 alin. 2 Codul muncii. 

La data de 08.12.2015 pârâta R.A. [...] a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
cererii ca neîntemeiată şi nefondată. 

S-a arătat că, funcţia pe care a fost angajat reclamantul a fost cea de referent de specialitate. 
În ceea ce priveşte motivarea conform căreia modificarea unuia dintre elementele prevăzute 

de art. 17 din Codul muncii impune încheierea unui act adiţional, nu poate fi reţinută pentru 
solicitarea anulării deciziei [...]. Aducerea la cunoştinţa angajatului a atribuţiilor prevăzute în fişa 
postului nu se circumscrie normelor impuse de articolul invocat în întâmpinare. Niciunul dintre 
elementele prevăzute de art. 17 alin. 3 Codul muncii nu se referă la fişa postului. De altfel, nici în 
cererea de chemare în judecată reclamantul nu identifică exact care ar fi norma încălcată astfel încât 
să se impună anularea deciziei [...]/13.10.2015.  

Prin decizia nr. [...]/2015 nu s-a adus nicio modificare vreunuia dintre elementele 
contractului individual de muncă al reclamantului. 

Solicitarea de anulare a deciziei [...]/2015 întrucât şi-ar produce efecte de la data comunicării 
ei şi nu de la data emiterii, nu are suport legal. 

Textul de lege invocat - respectiv art. 77 Codul muncii se referă strict la decizia de 
concediere. In speţă este vorba despre suspendarea unui contract de muncă, noţiunile nefiind 
similar. Mai mult, textul de lege este de strictă interpretare, analogia făcută de reclamant nefiind 
motivată din punct de vedere juridic. 

Astfel, dacă decizia de suspendare a contractului de muncă pentru perioada cât durează 
cercetarea disciplinară şi-ar produce efecte de la data primirii efective, aşa cum de fapt vrea să 
susţină reclamantul, şi nu de la data emiterii acestei decizii. 

În ceea ce priveşte acordarea concediului de odihnă s-a arătat că reclamantul a solicitat 
acordarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea în care a fost programat, fapt care a dus 
la imposibilitatea aprobării acestuia. 

Pentru luna august 2015, atunci când era programat reclamantul a efectuat concediul în 
perioada 17.08.2015 – 28.08.2015, astfel că nu se poate invoca motivul arătat în cererea de chemare 
în judecată. 

La data de 17 decembrie 2015 reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere completatoare 
prin care a solicitat : 

- obligarea pârâtei la plata concediilor pentru incapacitate temporară de muncă ; 
- obligarea pârâtei la plata primei de continuitate şi pregătire profesională în valoare de 

100% din salariul de bază brut. 
La data de 29.01.2016 pârâta [...] a formulat întâmpinare la cererea completatoare formulată 

de reclamant prin care a solicitat respingerea acesteia. 
Prin cererea înregistrată la data de 26.02.2016 sub nr. …/88/2016 reclamantul [...] în 

contradictoriu cu pârâtul [...] a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.84/2016, solicitând : 
anularea deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă; acordarea despăgubirilor egale 
cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi obligarea la plata concediului de odihnă neefectuat 
în anul 2015, respectiv îndemnizaţia aferentă a celor 20 de zile rămase de efectuat. 
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Prin încheierea de şedinţă publică din data de 08.06.2016 Tribunalul Tulcea a dispus 
conexarea dosarului nr. …/88/2016 la dosarul nr. …/88/2015. 

Prin sentinţa civilă nr. 1556/06.10.2016 Tribunalul Tulcea a admis contestaţia 
reclamantului în parte, astfel: 

A respins capătul de cerere privind anularea deciziei nr. …/13.10.2015 emisă de intimatul 
[...], ca nefondat.    

A anulat decizia nr.[...]/02.11.2015 emisă de intimatul [...], ca netemeinică şi nelegală.  
A anulat decizia nr…./12.02.2016 emisă de intimatul [...], ca netemeinică şi nelegală.  
A dispus reintegrarea contestatorului în funcţia de referent de specialitate, începând cu data 

de 02.11.2015, fără exercitarea atribuţiilor de şef reprezentanţă Tulcea.   
A respins capătul de cerere privind repunerea în funcţia de şef reprezentanţă Tulcea, ca 

nefondat.          
A obligat intimatul la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 

majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, începând cu 
data de 02.11.2015 şi până la data reintegrării efective.     

A obligat intimatul să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum 
şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de contestator, în condiţiile legii, pentru 
drepturile salariale aferente perioadei 02.11.2015 şi până la data reintegrării contestatorului în 
funcţia de referent de specialitate.       

A obligat intimatul la plata către contestator a indemnizaţiei cuvenită pentru concediul legal 
de odihnă aferent anului 2015.      

A obligat intimatul la plata către contestator a indemnizaţiei cuvenită pentru concediul 
medical de care a beneficiat în perioada 24.11.2015-30.11.2015.      

A respins capătul de cerere privind plata primei de vacanta pentru anul 2015, ca nefondat. 
A luat act de renunţarea contestatorului la capătul de cerere privind plata primei de 

continuitate şi pregătire profesională pentru anul 2015.  
A obligat intimatul la plata către contestator a sumei de 5000 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut în esenţă următoarele:  
1. În referire la decizia nr. [...]/02.11.2015 emisă de pârâtă prin care s-a dispus suspendarea 

contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin.(1) lit.a) Codul muncii, respectiv pe durata 
cercetării disciplinare a salariatului, s-a reţinut că aceasta este lovită de nulitate, în contextul în care 
textul legal pe care se fundamentează această măsură a fost declarat neconstituţional prin Decizia 
nr. 261/05.05.2016 pronunţată de Curtea Constituţională a României.     
 S-a reţinut că problema efectelor deciziilor Curţii Constituţionale asupra procedurilor 
jurisdicţionale aflate în curs de soluţionare a fost dezlegată cu putere obligatorie pentru toate 
instanţele de judecată prin Decizia nr. 12/2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-
un recurs în interesul legii, iar raportat la considerentele acestei hotărâri, ce fac corp comun cu 
dispozitivul, a reţinut şi Tribunalul Tulcea că „ judecata nu se poate întemeia pe o dispoziţie legală 
inexistentă din punct de vedere juridic, ca urmare a declarării ei ca fiind neconstituţională”. 
 2. În referire la decizia nr. …/13.10.2015 emisă de pârâtă privind modificarea atribuţiilor de 
serviciu ale reclamantului, Tribunalul Tulcea a reţinut caracterul nefondat al contestaţiei formulate 
de către reclamantul [...]. 
 A reţinut prima instanţă că decizia nominalizată reprezintă un act juridic unilateral al 
directorului general al pârâtei, prin care s-a dispus revocarea unui act la fel de unilateral constând în 
decizia nr. [...]/16.06.2014 prin care salariatului reclamant, angajat în funcţia de referent de 
specialitate i s-au  stabilit atribuţii specifice funcţiei de şef de reprezentanţă. 
 S-a reţinut că a fost respectat principiul simetriei aplicabil regimului juridic al emiterii, 
modificării şi încetării actului juridic unilateral emis de pârâtă, în sensul că prin decizia contestată 
de reclamant nu s-a modificat convenţia bilaterală de muncă a acestuia, ci a fost revocat un act 
juridic unilateral, pe care reclamantul nu l-a contestat în termenul legal, respectiv decizia nr. 
[...]/16.06.2014 prin care reclamantului i-au fost atribuite atribuţii de şef de reprezentanţă, fără a i se 
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modifica şi salarizarea stabilită prin contractul individual de muncă pentru funcţia de referent de 
specialitate. 
 În condiţiile în care clauzele contractului individual de muncă al reclamantului referitoare la 
locul muncii, felul muncii şi salarizarea nu au fost modificate prin decizia unilaterală a 
angajatorului, s-a respins ca nefondată pretenţia reclamantului de anulare a deciziei nr. 
[...]/13.10.2015 emisă de angajator. 
 3. În referire la contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 84/12.02.2016 privind desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă al reclamantului, Tribunalul Tulcea a reţinut cererea ca fiind 
fondată. 
 S-a constatat că decizia de concediere disciplinară este lovită de nulitate absolută pentru 
nerespectarea condiţiilor prevăzute de art. 252 Codul muncii, în sensul că îi lipseşte un element 
esenţial şi anume descrierea faptei prin indicarea datei la care s-au săvârşit faptele de luare de mită 
şi abuz în serviciu care au stat şi la baza declanşării procedurii penale faţă de salariat. 
 Ca urmare a desfiinţării deciziei privind desfacerea disciplinară a contractului individual de 
muncă al reclamantului a fost obligată pârâta să îi plătească reclamantului o despăgubire egală cu 
salariile indexate, majorate şi actualizate, împreună cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
contestatorul de la 02.11.2015 şi până la data reintegrării efective a reclamantului în funcţia de 
referent de specialitate, în baza dispoziţiilor art. 253 Codul muncii, cu obligarea angajatorului la 
plata tuturor contribuţiilor şi impozitelor aflate în sarcina sa, pentru drepturile salariale mai sus 
menţionate, inclusiv indemnizaţia cuvenită pentru concediul medical din perioada 24.11.2015 – 
30.11.2015, conform certificatului medical seria … nr. …. 
 În baza art. 453 alin. (1) Codul muncii a fost obligată pârâta la 5000 lei cheltuieli de 
judecată, reduse de la suma totală de 6472 lei, către reclamant. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel atât reclamantul [...], cât şi 
pârâta R.A. [...]. 
 I. Apelantul reclamant [...] a criticat legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea în referire la 
modalitatea de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei nr. [...]/13.10.2015 emisă de 
[...] 
 A susţinut apelantul reclamant că la data de 16.06.2014 reclamantul a încheiat un contract 
individual de muncă cu pârâta pentru funcţia de referent de specialitate. 
 La aceeaşi dată, pârâta a emis decizia nr. …/16.06.2016 prin care reclamantul urma să preia 
atribuţiile funcţiei de şef de reprezentanţă din cadrul Reprezentanţei [...] Tulcea. 
 Urmare a încheierii contractului individual de muncă şi a emiterii concomitent a deciziei de 
preluare de atribuţii specifice funcţiei de şef de reprezentanţă s-a redactat şi fişa postului care 
reprezintă anexa la contractul individual de muncă şi care a fost însuşită de reclamant la data de 
17.06.2014, această fişă cuprinzând şi atribuţii de şef de reprezentanţă. 
 La data de 13.10.2015, prin decizia nr. …/2015 pârâta i-a retras reclamantului atribuţiile de 
şef de reprezentanţă, măsură prin care s-a operat o modificare unilaterală a fişei postului, contrară 
dispoziţiilor art. 17 alin.5 Codul muncii. 
 Susţine apelantul reclamant că în condiţiile în care a semnat fişa postului ce includea şi 
atribuţii specifice funcţiei de şef de reprezentanţă, aceasta a devenit o componentă a contractului 
individual de muncă,  iar modificarea atribuţiilor de serviciu se putea realiza numai cu acordul său. 
 Apreciază că decizia de numire în funcţie nr. [...]/16.06.2014 însoţită de fişa postului unică 
la contractul individual de muncă, precum şi faţă de îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei de şef 
de reprezentanţă capătă caracteristicile unui act adiţional la contractul individual de muncă, situaţie 
în care prin decizie unilaterală a angajatorului nu se mai puteau modifica atribuţiile salariatului, 
decizia nr. [...]/16.06.2014 emisă de pârâtă fiind lovită de nulitate. 
 II. Apelanta pârâtă R.A. [...] a criticat legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea sub 
următoarele aspecte: 
 1. Motivele pentru care a fost anulată decizia nr. [...]/02.11.2015 nu sunt susţinute de 
argumente pertinente legale. 
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 Decizia Curţii Constituţionale nu este aplicabilă în prezenta cauză deoarece reclamantul nu a 
înţeles să uzeze de mijlocul de apărare dat de posibilitatea contestării articolului de lege referitor la 
suspendarea contractului de muncă. 
 Pe fondul contestaţiei formulate de către reclamant împotriva deciziei nr. [...]/2015 de 
suspendare a contractului de muncă al reclamantului pe durata cercetării disciplinare, se susţine că 
această cerere este nefondată, măsura angajatorului fiind legală şi temeinică. 
 S-a susţinut că reclamantul nu s-a prezentat la cercetarea disciplinară la data de 20.10.2015, 
dată pentru care fusese legal convocat, şi nici nu a anunţat angajatorul cu privire la imposibilitatea 
prezentării la această cercetare, ulterior datei de 20.10.2015 reclamantul intrând în concediu 
medical. 
 Măsura suspendării contractului individual de muncă nu a constituit o sancţiune disciplinară, 
ci o precauţie manifestată de angajator pentru stoparea unei eventuale pagube care s-ar putea 
accentua, în sensul celor stabilite de raportul controlului financiar de gestiune care a general 
convocarea la cercetarea disciplinară a reclamantului [...]. 
 2. Soluţia dată capătului de cerere privind anularea deciziei nr. …/12.02.2016 este 
netemeinică şi nelegală. 
 Prin decizia nr. …/12.02.2016 s-a specificat la punctul IV că faptele pentru care s-a pornit 
cercetarea disciplinară sunt luarea de mită şi abuzul în serviciu, aspecte evidenţiate şi în ordonanţa 
nr. 146/P/2015 din 21.09.2015. 
 Prin urmare, momentul de la care se calculează termenul de 6 luni în care trebuie aplicată 
sancţiunea este 21.09.2015, adică momentul în care reclamantul a săvârşit fapta de luare de mită şi 
abuz în serviciu. 
 Chiar şi în ipoteza reţinută de reclamant, potrivit căreia momentul de la care se calculează 
termenul de 6 luni este cel al începerii urmăririi penale, adică 29.05.2015, angajatorul era în 
termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii disciplinare, conform art. 49 pct. 6 Codul muncii pe 
durata suspendării contractului de muncă se suspendă toate termenele de care este ţinut angajatorul. 
 Pe fondul cauzei, se arată că reclamantul nu a fost concediat pentru că împotriva sa a început 
urmărirea penală pentru faptele de luare de mită şi abuz în serviciu, ci pentru că a pretins şi primit 
sume de bani pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru îndeplinirea acestora cu 
rea-credinţă. 
 Faptele care constituie abatere disciplinară sunt descrise la capitolul IV al deciziei atacate şi 
sunt motivate în drept la capitolul V din decizie. 
 3. În mod greşit prima instanţă a dispus obligarea pârâtei către reclamant la plata 
concediului medical pentru perioada 24.11.2015 - 30.11.2015. Aferent acestei perioade reclamantul 
nu a prezentat în original formularul de concediu medical până pe data de 5 a lunii următoare celei 
în care s-a efectuat concediul conform art. 67 alin.(1) din ordinul M.S.P. 60/2006. Lipsa dovezii în 
original în termenul menţionat a determinat imposibilitatea plăţii. 
 4. Referitor la acordarea contravalorii concediului de odihnă neefectuat se arată că 
reclamantul nu s-a prezentat la locul de muncă pentru a efectua lichidarea, suma urmând a-i fi 
achitată în condiţiile efectuării acestei operaţiuni. 
 5. Cuantumul cheltuielilor de judecată acordate reclamantului nu a fot corect stabilit. La 
stabilirea cheltuielilor de judecată trebuia să se ţină seama de numărul capetelor de cerere admise, 
din cele două cereri conexe deduse judecăţii. 
 În concluzie solicită apelantul pârât admiterea apelului şi schimbarea în tot a hotărârii 
atacate, în sensul respingerii cererilor conexe. 
 I. Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea din perspectiva criticilor 
apelantului reclamant [...], Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Conform dispoziţiilor art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este 
contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru 
şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii 
denumite salariu. 
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În concordanţă cu normele internaţionale şi cu buna-credinţă care trebuie să caracterizeze 
raporturile de muncă, Codul muncii reglementează obligaţia de informare a salariatului de către 
angajator, anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, ceea ce constituie în 
fond, o ofertă de a contracta sau de a modifica contractul existent. 

Este evident că toate cerinţele care trebuie să fie întrunite pentru a conferi consimţământului 
părţilor efectele juridice dorite de ele – încheierea reală a contractului – implică o informare corectă 
a viitorului salariat de către angajator şi invers. 

Art. 17 alin.(1) din Codul muncii dispune că anterior încheierii contractului individual de 
muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării cu privire la 
clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract, între care funcţia, ocupată conform 
specificaţiei clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, fişa postului, cu 
specificarea atribuţiilor postului, data la care contractul urmează să-şi producă efectele, salariul de 
bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum  şi periodicitatea plăţii salariului la 
care angajatul are dreptul. 

În literatura de specialitate s-a observat că art. 17 alin. (2) din Codul muncii, conform căruia 
obligaţia de informare a persoanei selectate se consideră îndeplinită de către angajator la momentul 
semnării contractului individual de muncă, instituie o prezumţie juris et de jure în favoarea 
angajatorului – respectiv, dacă actul juridic în cauză a fost semnat, se consideră că angajatorul şi-a 
îndeplinit obligaţia de informare. 

În speţă, se constată că prin contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 
[...]/16.06.2014  în registrul general de evidenţă a salariaţilor, reclamantul [...] a fost angajat în 
cadrul angajatorului [...], pe durată nedeterminată, în funcţia de referent de specialitate, conform 
clasificării ocupaţiilor din România, cu un salariu de bază lunar brut de 4400 lei, locul de muncă 
fiind stabilit la Reprezentanţa [...] Tulcea. 

Prin decizia nr. 387/16.06.2014 emisă de pârâtul [...] s-a dispus ca începând cu data de 
17.06.2016 d-nul [...], angajat în funcţia de referent de specialitate în cadrul Reprezentanţei [...], cu 
un salariu lunar brut de … lei, va îndeplini atribuţiile de serviciu specifice funcţiei de referent de 
specialitate, înscrise în fişa postului. 

Ulterior, prin decizia nr. [...]/16.06.2014, angajatorul a dispus ca începând cu data de 
17.06.2014 d-nul [...] să preia şi atribuţiile funcţiei de şef de reprezentanţă în cadrul Reprezentanţei 
[...], atribuţii ce vor fi înscrise în fişa postului care constituie „anexă la prezenta decizie”. 

Din analiza acestor înscrisuri rezultă că la momentul selectării şi angajării, reclamantul a 
fost informat cu privire la felul muncii şi atribuţiile funcţiei de referent de specialitate, fişa postului 
de referent de specialitate fiind calificată ca anexă la contractul individual de muncă, aceasta, cât şi 
decizia de stabilire a atribuţiilor de serviciu specifice  funcţiei de referent de specialitate fiindu-i 
comunicate salariatului sub semnătură şi asumate de acesta. 

Prin decizie unilaterală, angajatorul a dispus atribuirea unor sarcini suplimentare salariatului 
[...], respectiv atribuţii specifice funcţiei de şef de reprezentanţă, funcţie distinctă de cea de referent 
de specialitate şi menţionată ca atare în organigrama angajatorului. De reţinut faptul că atribuirea 
unor atribuţii suplimentare, care exced funcţiei de referent de specialitate pe care fusese angajat 
reclamantul, conform contractului individual de muncă nr. [...]/16.06.2014, nu a fost urmată şi de o 
modificare a salariului de bază brut menţionat în contractul individual de muncă, aspect necontestat 
de către angajat la momentul emiterii deciziei nr. [...]/16.06.2014 de către [...]. 

Se reţine că în cadrul fişei postului, semnată de salariatul [...] la data de 17.06.2014 pentru 
funcţia de referent de specialitate se face o distincţie clară între atribuţiile/responsabilităţile  
permanente, specifice funcţiei menţionate în contractul individual de muncă şi atribuţiile 
suplimentare, specifice funcţiei de şef de reprezentanţă, atribuite salariatului prin decizia unilaterală 
a angajatorului,  decizie ce nu a fost urmată de încheierea unui act adiţional la contractul individual 
de muncă pentru funcţia de şef de reprezentanţă, cu majorarea corespunzătoare a drepturilor 
salariale. 

De altfel, în cadrul deciziei nr. [...]/16.06.2014 emisă de angajator cu privire la atribuţiile 
suplimentare specifice funcţiei de şef de reprezentanţă s-a prevăzut că atribuţiile de serviciu înscrise 
în fişa postului specifice funcţiei de şef de reprezentanţă, constituie anexă la această decizie, iar nu 
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anexă la contractul individual de muncă al reclamantului, subliniindu-se astfel natura acestei decizii 
unilaterale emise de angajator. 

Prin urmare, exercitarea de către reclamant a atribuţiilor specifice funcţiei de şef de 
reprezentanţă s-a realizat în temeiul unui act unilateral al angajatorului, iar potrivit principiului 
simetriei formelor juridice, revocarea acestor atribuţii suplimentare s-a realizat tot printr-un act 
unilateral al angajatorului, act ce nu a implicat nicio modificare a elementelor esenţiale ale 
contractului individual de muncă al salariatului, atât funcţia – referent de specialitate, cât şi salariul 
aferent acestei funcţii, corespunzător atribuţiilor/responsabilităţilor permanente enumerate în fişa 
postului, anexă la contractul individual de muncă rămânând neschimbate. 

Atribuirea responsabilităţilor specifice funcţiei de şef de Reprezentanţă [...] către 
reclamantul [...] s-a făcut fără susţinerea unui concurs, printr-un act unilateral al angajatorului, pe 
considerente pur manageriale prin decizia nr. [...]/2014, iar retragerea acestor atribuţii suplimentare, 
care excedau funcţiei de referent de specialitate (ocupată de reclamant conform contractului 
individual de muncă) s-a realizat în aceeaşi manieră, printr-un act unilateral al angajatorului, acesta 
nefiind obligat, conform legislaţiei muncii, să îşi justifice măsura sau să obţină în prealabil acordul 
salariatului cu care negociase numai salariul şi atribuţiile specifice funcţiei de referent de 
specialitate, funcţie pe care a continuat să o exercite şi după emiterea deciziei nr. [...]/13.10.2015. 

Întrucât în mod judicios Tribunalul Tulcea a remarcat faptul că nu au fost identificate 
temeiuri juridice valide pentru anularea deciziei nr. [...]/13.10.2013 emisă de pârâtă asupra  
restabilirii atribuţiilor de serviciu ale reclamantului la forma stipulată în contractul individual de 
muncă şi în fişa postului la capitolul 5 „Atribuţii. Responsabilităţi permanente”, ce reprezintă în 
mod obligatoriu legea părţilor, Curtea va respinge ca nefondat apelul reclamantului, conform 
dispoziţiilor art. 480  din noul Cod de procedură civilă. 

II. Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea din perspectiva criticilor apelantei 
pârâte R.A. [...], Curtea constată următoarele: 

1. Se reţin a fi nefondate criticile apelantului în referire la anularea deciziei nr. 
[...]/02.11.2015 pentru următoarele considerente: 

Prin decizia nr. [...]/02.11.2015 emisă de pârâtul [...] s-a dispus suspendarea contractului 
individual de muncă înregistrat sub nr. [...]/16.06.2014, în temeiul art. 52 alin.(1) lit.a) Codul 
muncii, respectiv pe durata cercetării disciplinare prealabile a reclamantului [...]. 

După emiterea acestei dispoziţii, dar înainte de soluţionarea definitivă a conflictului de 
muncă în cadrul căruia s-a contestat legalitatea acestei măsuri, Curtea Constituţională a României a 
pronunţat Decizia nr. 261/05.05.2016 prin care a constatat neconstituţionalitatea disp.art. 52 alin.(1) 
lit. a) din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii). 

În considerentele acestei decizii pronunţate de instanţa de contencios constituţional s-a 
reţinut că disp.art. 52 alin.(1) lit.a) Codul muncii privind suspendarea contractului individual de 
muncă în cazul începerii cercetării disciplinare împotriva salariatului nu întruneşte condiţia 
caracterului proporţional, măsura fiind excesivă în raport cu obiectivul ce trebuie atins, astfel că 
aceste dispoziţii legale sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile constituţionale ale art. 53 
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, sub aspectul drepturilor fundamentale 
prevăzute de art. 41 alin.(1) şi art. 21 din Constituţie referitoare la dreptul la muncă, respectiv 
accesul liber la justiţie. 

Deşi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin.(1) lit.a) Codul muncii nu a 
fost invocată în cadrul prezentului dosar, Decizia nr. 261/2016 a Curţii Constituţionale produce 
efecte şi asupra procedurilor judiciare pendinte, în care se pune în discuţie legalitatea măsurii 
dispuse de angajator – respectiv suspendarea contractului individual de muncă al salariatului în 
temeiul art. 52 alin.(1) lit. a) Codul muncii, astfel cum a statuat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
prin Deciziile nr. 12/2011 şi nr. 3/2011 pronunţate în procedura recursului în interesul legii, 
respectiv prin Decizia nr. 19/13.06.2016 pronunţată în dosarul nr. 1361/1/2016, în temeiul art. 521 
Cod procedură civilă, hotărâri judecătoreşti obligatorii, opozabile erga omnes de la data publicării 
lor în Monitorul Oficial al României. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că, „atunci când este vorba de o normă 
imperativă de ordine publică, aplicarea ei generală şi imediată nu poate fi tăgăduită, deoarece 



 

 110 

altfel ar însemna ca un act neconstituţional să continue să producă efecte juridice, ca şi când nu ar 
fi apărut niciun element nou in ordinea juridică, ceea ce Constituţia refuză în mod 
categoric. Împrejurarea că deciziile Curţii Constituţionale produc efecte numai pentru viitor dă 
expresie unui alt principiu constituţional, acela al neretroactivităţii, ceea ce înseamnă că nu se 
poate aduce atingere unor drepturi definitiv câştigate sau situaţiilor juridice deja 
constituite. Aceasta presupune, referitor la problema analizată, în care este vorba de situaţii 
juridice în curs de constituire (facta pendentia) [..] — având în vedere că dreptul la acţiune pentru 
a obţine reparaţia prevăzută de lege este supus evaluării jurisdicţionale — că acestea sunt sub 
incidenţa efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, care sunt de imediată şi generală aplicare. ”  

S-a mai reţinut că „deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că 
trebuie aplicate întocmai, nu numai în ceea ce priveşte dispozitivul deciziei, dar şi considerentele 
care îl explicitează”, că „dacă aplicarea unui act normativ în perioada dintre intrarea sa în vigoare 
şi declararea neconstituţionalităţii îşi găseşte raţiunea în prezumţia de constituţionalitate, această 
raţiune nu mai există după ce actul normativ a fost declarat neconstituţional, iar prezumţia de 
constituţionalitate a fost răsturnată” şi prin urmare „instanţele (…) erau obligate să se conformeze 
deciziilor Curţii Constituţionale şi să nu dea eficienţă actelor normative declarate 
neconstituţionale. (…) De aceea, din punct de vedere al dreptului intern, se concluzionează că 
judecata nu se poate întemeia pe o dispoziţie legală inexistentă din punct de vedere juridic, ca 
urmare a declarării ei ca fiind neconstituţională”. 

Instanţa noastră supremă a utilizat un raţionament similar în Decizia nr. 19/13.06.2016 
pronunţată în procedura reglementată de art. 519 şi următoarele Cod procedură civilă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/15.12.2016, reţinând că „48. Efectul declarării 
neconstituţionalităţii este cel al neaplicabilităţii textului legal în discuţie pentru o situaţie juridică 
în curs de constituire, instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea litigiului fiind obligată să 
ţină seama de acest aspect, fie chiar şi într-o cale de atac de reformare, fără ca, prin aceasta, să fie 
afectată regula neretroactivităţii”. 

În ipoteza contrară susţinută de apelantul pârât, în care s-ar considera că prevederile  art. 52 
alin.(1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 ar continua să producă efect juridice la data soluţionării 
prezentei cauze, s-ar schimba de o manieră nepermisă dezlegare dată problemelor de drept de către 
instanţa supremă, sub incidenţa art. 517 alin.(4) Cod procedură civilă. 

2. Cu privire la criticile apelantului pârât referitoare la anularea deciziei de concediere nr. 
84/12.02.2016 pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 252 alin.(2) Codul muncii cu privire la lipsa 
elementelor ce vizează descrierea faptelor, inclusiv data săvârşirii abaterilor disciplinare, Curtea 
constată că sunt nefondate şi aceste critici şi urmează a fi respinse pentru următoarele considerente: 

Asigurarea disciplinei muncii – condiţie indispensabilă pentru realizarea obiectivelor 
oricărei activităţi desfăşurate de un operator economic, presupune utilizarea mijloacelor stimulative 
care se află într-un proces de dezvoltare şi diversitate a lor în condiţiile privatizării şi ale negocierii 
colective şi individuale a condiţiilor de muncă. 
 Conform art. 39 alin.(2) lit. b) şi c) din Codul muncii, salariatul trebuie să respecte nu numai 
obligaţiile generale de muncă prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de muncă şi în 
contractul individual de muncă, în regulamentul intern, dar şi măsurile şi dispoziţiile date de 
angajator prin ordine scrise sau verbale, în exercitarea atribuţiilor sale de coordonare, îndrumare şi 
control. 
 Art. 247 Codul muncii prevede că: „Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având 
dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că 
aceştia au săvârşit o abatere disciplinară”. 
 Constituie abatere disciplinară o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 
 Sub sancţiunea nulităţii absolute, conform art. 252 alin.(2) din Cod, decizia de sancţionare  
disciplinară trebuie să cuprindă descrierea faptei, precizarea prevederilor din statutul personal, 
regulamentul de ordine interioară, contractul de muncă aplicabil ce au fost încălcate de salariat, 
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau motivele pentru care, în 
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condiţiile prevăzute de art. 251 alin. (3) nu a fost efectuată cercetarea, temeiul în drept în baza 
căruia se aplică sancţiunea, termenul şi instanţa la care poate fi contestată sancţiunea disciplinară. 
 Situaţia de fapt trebuie indicată în materialitatea ei, iar nu sub forma unor generalităţi sau 
afirmaţii vagi, neverificabile, şi de asemenea trebuie menţionată data săvârşirii faptei de către 
salariat, pentru a permite instanţei de judecată să realizeze controlul de legalitate al măsurii de 
sancţionare disciplinară şi din perspectiva art. 252 alin. (1) Codul muncii, care prevede că 
angajatorul aplică sancţiunea disciplinară în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 
faptei. 

Privind menţiunea de la litera a) a art. 252 din Codul muncii, în decizie trebuie descrisă în 
concret fapta pentru care a fost sancţionat cel în cauză. Descrierea presupune menţionarea 
aspectelor care o individualizează, în ce constă modalitatea în care s-a comis, în raport cu care să se 
poată verifica temeinicia celor reţinute în sarcina salariatului. 

Trimiterea la dispoziţia fişei postului pretins încălcate sau la raportul întocmit de persoana 
desemnată cu cercetarea disciplinară şi prin care se constată absenţa salariatului de la cercetarea 
disciplinară – cum e cazul în speţă – nu are nicio relevanţă faţă de dispoziţiile legale imperative în 
materie. Prin  „descriere” trebuie să se înţeleagă prezentarea explicită a acelor aspecte care pot 
conduce la concluzia că fapta salariatului reprezintă o încălcare de către acesta a normelor de 
disciplină, săvârşită în legătură cu munca sa, o înfrângere a obligaţiilor izvorâte din contractul 
individual de muncă. 

În literatura de specialitate s-a subliniat faptul că din „descrierea faptei” trebuie să rezulte în 
mod concret în ce a constat acţiunea sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care 
a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul colectiv/individual de muncă şi 
circumstanţele producerii sale, şi în fine, toate elementele necesare pentru a creiona o viziune 
suficient de detaliată a faptei ilicite, pentru ca atât salariatul,cât şi instanţa de judecată să poată avea 
o imagine exactă a faptei imputate (Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, pag. 894-896). 

Decizia de sancţionare nu poate fi completată cu elemente exterioare ce ar explica 
menţiunile generale din cuprinsul ei şi nici nu i se va putea complini lipsa acestor menţiuni, 
ataşându-i-se un referat întocmit ulterior. De asemenea, menţionarea faptei este insuficientă dacă nu 
este indicată şi data comiterii ei. Această menţiune reprezintă un element esenţial pentru 
individualizarea faptei imputabile celui sancţionat, ştiut fiind faptul că orice faptă a unei persoane se 
petrece într-un anumit timp şi un anumit loc. 

În speţă, se reţine din analiza deciziei de concediere nr. 84/12.02.2016 că în sarcina 
reclamantului s-a reţinut că acesta se face vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare potrivit art. 29 
alin.(1) şi alin.(2) lit. d) din Regulamentul de ordine interioară constând în solicitarea sau primirea 
de foloase necuvenite în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării 
unor informaţii sau facilitării unor servicii şi art. 29 alin.(2) lit. g) din Regulamentul de ordine 
interioară – manifestări care să aducă atingere  prejudiciului instituţiei [...], fără a fi indicată data 
sau perioada de timp în care au fot realizate aceste abateri. 

La capitolul IV din decizia de concediere – „Faptele care au făcut obiectul cercetării 
prealabile au fost următoarele”, s-a menţionat: „luarea de mită şi abuzul în serviciu constând în 
pretinderea şi perceperea de bani pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi eliberarea unor 
certificate de autenticitate pentru diverse autoturisme, fără programare, acesta fiind prins în flagrant 
de către lucrătorii de poliţie în timp ce primea mită sume de bani de la diferite persoane, aspecte 
evidenţiate în Ordonanţa nr. …/P/2015 din data de 29.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Tulcea s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de  luare de mită, 
dare de mită, abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie şi prin Ordonanţa nr. …/P/2015 din 
data de 21.09.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a dispus declinarea competenţei 
de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  - 
D.N.A, Serviciul Teritorial Constanţa, în vederea efectuării urmăririi penale cu privire la săvârşirea 
infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu săvârşite de către d-nul [...]”. 

Din analiza acestor menţiuni inserate în decizie se constată că nu există nici un element care 
să conducă la clarificarea datei sau a perioadei în care reclamantul a săvârşit pretinsele fapte de 
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luare de mită şi respectiv de abuz în serviciu, iar pe de altă parte angajatorul nu a analizat în concret 
faptele săvârşite de reclamant, nu a identificat persoanele de la care reclamantul a primit foloase 
necuvenite şi nici autoturismele pentru care s-au emis cu încălcarea legii certificate de autenticitate, 
pârâta limitându-se să facă trimitere generică la „aspectele evidenţiate în Ordonanţa nr. 146/P/2015 
din data de 29.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea. 

Această trimitere la ordonanţa nr. …/P/2015 din 29.05.2015 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea nu are relevanţă sub aspectul elementelor pe care trebuie să le cuprindă decizia 
de sancţionare, respectiv nu asanează nulitatea deciziei pentru lipsa menţiunilor referitoare la 
individualizarea faptelor apreciate ca fiind abateri disciplinare, inclusiv absenţa datei săvârşirii 
acestor fapte, întrucât nu cuprinde nici un element relevant pentru încadrarea în timp a activităţii 
pretins infracţionale a reclamantului. 

Din analiza ordonanţei nr. …/P/2015 din 29.05.2015, mai sus menţionată, se constată că 
aceasta nu cuprinde nicio menţiune cu privire la fapte de luare de mită sau abuz în serviciu săvârşite 
de reclamantul [...], ordonanţa făcând vorbire numai de indicii cu privire la faptul că în perioada 
lunii mai 2015, salariaţii [...] – [...], [...] şi [...] au primit mită de la proprietarii de autoturisme care 
nu îndeplineau normele de omologare în vederea emiterii documentelor prevăzute de lege. În 
aceeaşi ordonanţă s-a menţionat că salariaţii [...] şi [...] au colectat banii lăsaţi de proprietarii 
autoturismelor cu titlu de mită în scrumiera de bord sau sub maneta de frână de mână dintre 
scaunele autoturismelor. 

Se constată că nu există nicio referire la activitatea ilegală a salariatului [...] în cadrul acestei 
ordonanţe, care a avut în vedere activităţi infracţionale săvârşite de angajaţii [...] în luna mai 2015. 

Din analiza rechizitoriului întocmit în dosarul nr. …/P/2015 din 14.12.2015 rezultă că 
inculpatul [...] a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită prevăzută de 
art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) Cod penal pentru şase infracţiuni, toate cu 
aplicarea art. 38 alin.(1) Cod penal, fapte săvârşite de inculpat la datele de 10.09.205 (2 fapte), 
22.09.2015, 29.09.2015 şi 07.10.2015. 

Prin urmare menţiunile din decizia de concediere referitoare la „aspectele evidenţiate în 
Ordonanţa nr. 146/P/2015 din data de 29.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea” nu 
sunt relevante pentru identificarea faptelor săvârşite de reclamantul [...] şi implicit a datei la care s-
au săvârşit abaterile disciplinare, în condiţiile în care urmărirea penală  nu a vizat o eventuală 
activitate infracţională a acestui salariat, anterior datei de 10.09.2015, acesta fiind momentul la care 
s-a reţinut de către organul de urmărire penală săvârşirea primei fapte de primire de mită de către 
[...]. 

Nici referirea la ordonanţa nr. …/P/2015 din 21.09.2015 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea nu acoperă absenţa menţiunilor cu privire la data săvârşirii abaterilor disciplinare 
de către salariatul [...], în condiţiile în care prin această ordonanţă s-a dispus declinarea competenţei 
de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
D.N.A. în vederea efectuării urmăririi penale în referire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită 
prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000, abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie 
prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) Cod penal de către numitul 
[...], şef de reprezentanţă la [...] Tulcea şi avocat în cadrul Baroului Tulcea, fără nicio referire la 
datele la care reclamantul a săvârşit faptele de luare de mită sau de abuz în serviciu. Din 
rechizitoriul nr. 285/P/2015 din 14.12.2015 rezultă că 4 dintre faptele reţinute în sarcina 
reclamantului ca fiind infracţiuni s-au realizat în perioada ulterioară emiterii ordonanţei nr. 
146/P/2015, respectiv 22.09.2015 – 07.10.2015, situaţie în care nu puteau fi avute în vedere de 
organul penal la data emiterii ordonanţei nr. …/P/2015 din 21.09.2015. 

Faţă de acest considerente, Curtea constată că Tribunalul Tulcea a reţinut în mod judicios că 
decizia de concediere nu individualizează abaterile disciplinare săvârşite de reclamant sub aspectul 
menţionării în concret a elementelor descriptive (persoanele de la care a primit mită, autoturismele 
pentru care s-au eliberat certificate de omologare cu încălcarea dispoziţiilor legale etc.), cât şi sub 
aspectul datei sau a perioadei de timp în care s-au realizat aceste abateri disciplinare. 

În jurisprudenţă s-a conturat opinia potrivit căreia în lipsa individualizării în timp a 
abaterilor imputate, respectiv în lipsa menţionării datei la care au fost săvârşite abaterile 
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disciplinare, instanţa de judecată nu poate verifica respectarea dispoziţiilor legale referitoare la 
prescripţia aplicării sancţiunii disciplinare, decizia de sancţionare fiind lovită de nulitate pentru 
nerespectarea exigenţelor art. 252 alin.(2) Codul muncii (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă, decizia nr. 1857/R/2007; Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, decizia nr. 
718/R/2007 şi decizia civilă nr. 3160/R/2011 – în Tratat de dreptul muncii, Al. Țiclea,  pag. 825). 

Din redactarea art. 252 alin. (2) Codul muncii rezultă că menţiunile enumerate sunt 
obligatorii, iar lipsa lor din decizia de sancţionare duce automat la nulitatea absolută a deciziei. 
Modul de redactare a cuprinsului deciziei de sancţionare este imperativ, astfel că aceasta nu poate 
face trimitere la acte exterioare în care sunt înlăturate apărările salariatului. 

Prin instituirea acestor obligaţii de ordin formal în sarcina angajatorului se reflectă expresia 
principiului statului social şi al dreptăţii instituit prin dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţia 
României. 

Acest principiu se oglindeşte şi în dispoziţiile art. 8 Codul muncii, potrivit cărora relaţiile de 
muncă se bazează pe principiul consensualismului şi al bunei credinţe, iar pentru buna desfăşurare a 
relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi consulta reciproc, în 
condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. 

Prin Deciziile nr. 1675/2009 şi nr. 1243/2011 pronunţate de Curtea Constituţională a 
României s-a reţinut că menţiunile şi precizările pe care trebuie în mod obligatoriu să le cuprindă 
decizia de sancţionare disciplinară, inclusiv decizia de concediere, au rolul în primul rând de a-l 
informa concret şi complet pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru 
care se aplică sancţiunea. 

Angajatorul, întrucât deţine toate datele, probele şi informaţiile pe care se întemeiază măsura 
dispusă trebuie să facă dovada temeiniciei şi legalităţii acestei măsuri, salariatul putând doar să le 
conteste prin alte dovezi pertinente. Aceste menţiuni sunt necesare şi pentru instanţa de judecată, în 
vederea soluţionării legale şi temeinice a eventualelor litigii determinate de actul angajatorului. 

Faţă de aceste considerente, se vor respinge criticile apelantei pârâte, hotărârea primei 
instanţe fiind legală sub acest aspect. 

Faţă de împrejurarea că decizia de concediere a fost anulată în mod judicios pentru 
nerespectarea condiţiilor impuse de art. 252 alin.(2) Codul muncii, Curtea reţine că nu se mai impun 
a fi analizate criticile ce vizează temeinicia măsurii concedierii în raport cu gravitatea faptelor 
reţinute în sarcina reclamantului. 

4. Criticile apelantei pârâte referitoare la soluţia de obligare a sa la plata către reclamant a 
indemnizaţiei cuvenită pentru concediul legal de odihnă aferent anului 2015 se reţin a fi nefondate. 

Apelanta a recunoscut faptul că reclamantul nu a efectuat integral concediul de odihnă 
aferent anului 2015, susţinând că acordarea contravalorii concediului de odihnă neefectuat nu s-a 
realizat întrucât reclamantul nu s-a prezentat la locul de muncă pentru efectuarea lichidării. 

Conform dispoziţiilor art. 146 alin. (3) şi (4) din Codul muncii : „(3) Angajatorul este 
obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an 
calendaristic nu au efectuat întregul concediu de odihnă la care aveau dreptul. 

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă”. 

În speţă angajatorul a recunoscut faptul că în cursul anului 2015 reclamantul [...] nu a 
efectuat integral concediul legal de odihnă aferent acestui an şi urmare a concedierii disciplinare a 
salariatului, care a intervenit la data de 12.02.2016, acesta nu a mai putut efectua  acest concediu de 
odihnă nici până la finele anului 2016, conform dispoziţiilor art. 146 alin.(3) Codul muncii. 

În această situaţie, conform art. 146 alin.(4) Codul muncii reclamantul era îndreptăţit la plata 
unei compensaţii băneşti pentru concediul de odihnă neefectuat, aferent anului 2015, legiuitorul 
necondiţionând acordarea acestui drept de întocmirea fişei de lichidare ca urmare a încetării 
raporturilor de muncă ale salariatului. 

Raportat la aceste dispoziţii legale, Curtea constată că în mod judicios Tribunalul Tulcea a 
admis acest capăt de cerere ca fondat. 
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5. Criticile apelantei pârâte referitoare la obligarea sa la plata indemnizaţiei cuvenită 
reclamantului pentru concediul medical din perioada 24.11.2015 – 30.11.2015 se reţin a fi 
nefondate. 

Conform certificatului medical seria … nr. …/23.11.2015 emis de [...], reclamantul a 
beneficiat de concediu medical în perioada 24.11.2015 – 30.11.2015, plata indemnizaţiei cuvenită 
pentru această perioadă nefiind realizată de către pârâtă, aspect necontestat în apel. 

Conform dispoziţiilor art. 67 alin.(1) din Ordinul M.S. nr. 60/2006 „Certificatul de concediu 
medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a 
fost acordat concediul”. 

Reclamantul a făcut dovada că la data de 23.11.2015 a încercat să depună certificatul 
medical la registratura pârâtei şi urmare a refuzului de a fi primit a optat pentru comunicarea pe fax 
a înscrisului la data de 25.11.2015, ora 1316 la registratura generală a [...] şi la secretariatul 
directorului general, data de 25.11.20125 încadrându-se în termenul legal reglementat de art. 67 
alin.(1) din Ordinul M.S. nr. 60/2006. 

În condiţiile în care pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei legale de plată a 
indemnizaţiei aferentă concediului medical, în mod judicios s-a admis cererea reclamantului sub 
acest aspect. 

6. Se reţin a fi nefondate şi criticile apelantei pârâte în referire la cuantumul cheltuielilor de 
judecată acordate reclamantului de prima instanţă. 

Conform dispoziţiilor art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă „Partea care pierde procesul va 
fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată”. 

Art. 451 alin.(1) din Codul de procedură civilă prevede că „Instanţa poate, chiar şi din 
oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul 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”. 

La baza acordării cheltuielilor de judecată stă culpa procesuală; pârâtul se află în culpă 
procesuală  când acţiunea reclamantului este admisă în tot sau în parte. 

Dispozițiile art. 451 alin.(2) Cod procedură civilă stabilesc posibilitatea instanţei de a reduce 
cheltuielile de judecată reprezentând onorariul de avocat, atunci când acesta este vădit 
disproporţionat cu valoarea şi complexitatea cauzei sau cu munca depusă de avocat, ţinând seama 
de circumstanţele cauzei. 

În speţă, aplicând în mod judicios acest criterii, şi avându-se în vedere faptul că în speţă s-au 
conexat două cauze, fiecare dintre acestea având mai multe capete de cerere, complexitatea şi miza 
procesului pentru părţile implicate în conflictul judiciar, Tribunalul Tulcea în mod corect a dispus 
reducerea onorariului de avocat de la 6472 lei la 5000 lei, proporţional cu pretenţiile admise ale 
reclamantului. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod procedură civilă se vor respinge toate 
apelurile formulate în cauză ca nefondate.  

În baza art. 453 alin (1) şi (2) Cod procedură civilă, constatând că apelantul [...] a pierdut în 
propriul apel, dar a triumfat în apelul pârâtei (care a fost respins ca nefondat), va obliga apelanta 
pârâtă la 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat diminuat în 
limita apărărilor admise ale reclamantului. 

Decizia civilă nr. 190/CM/24.05.2017 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 

15. Contestație decizie de concediere. Inexistența acordului reclamantului pentru 
constatarea nulității contractului individual de muncă. 
 

În conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Codul muncii: „Nerespectarea  oricăreia dintre 
condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea 
acestuia.  

- alin.(6): „Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 
acordul părţilor. 
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- alin.(7): Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească”. 
Prin alin.6 din art.57 se reglementează constatarea convenţională a nulităţii. 
Constatarea convenţională a nulităţii se va realiza printr-un acord semnat de ambele părţi. 
Prin alin.7 din art. 57 se reglementează că în situaţia în care părţile nu se înţeleg cu privire la 

nulitatea convenţională, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. 
În cauză, pârâta a constatat prin decizia contestată nulitatea contractului individual de muncă al 

reclamantului în mod unilateral, fără să existe, un acord al angajatului în acest sens, iar cererea 
reconvenţională prin care s-a solicitat anularea contractului individual de muncă a fost tardiv formulată. 
 

Art.57 alin.(1), alin.(6), alin.(7) din Codul muncii 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 
15.04.2016 sub număr de dosar …/118/2016, reclamantul [...] a chemat în judecată pârâta 
COMUNA [...] PRIN PRIMARUL COMUNEI [...] solicitând instanţei anularea deciziei nr. 
66/11.03.2016 privind constatarea nulităţii contractului de muncă şi încetarea acestuia, obligarea 
intimatei la plata unor despăgubiri băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, 
precum şi cu celelalte drepturi băneşti de care aş fi beneficiat ca salariat, repunere părţilor în situaţia 
anterioară, în sensul reintegrării reclamantului în funcţia deţinută anterior desfacerii contractului 
individual de muncă, obligarea intimatei la plata salariului majorat cu 10% cu începere de la data de 
01.12.2016, precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.  

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, la data de 12.03.2016, a primit dispoziţia nr. 
66/2016 emisă de Comuna [...] prin care i s-a adus la cunoştinţă încetarea contractului individual de 
muncă, motivat de împrejurarea că acesta ar fi nul. Prin dispoziţia nr. 163/2014, a fost angajat pe 
perioadă nedeterminată în funcţia de referent I A, custode sală în cadrul Compartimentului cultură, 
sport, religie şi activităţi pentru tineret din cadrul primăriei [...]. La data de 16.10.2014 a semnat 
contractul individual de muncă nr. … iar prin dispoziţia nr. 196/2014, Primăria [...] a dispus 
angajarea sa în funcţia de director la acelaşi compartiment. Prin actul adiţional nr. 1/2.12.2014 au 
fost modificate felul muncii şi salariul de bază. Decizia contestată este nelegală deoarece nu conţine 
motivele de fapt şi de drept  iar nulitatea contractului de muncă nu poate fi constatată ulterior 
stabiliri culpei uneia dintre părţi. Nu există un acord cu privire la constatarea nulităţii şi stabilirea 
efectelor acesteia iar în lipsa unui astfel de acord existenţa cauzei de nulitate nu poate fi constatată 
decât de organul de jurisdicţie. Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru managementul 
instituţiilor publice de cultură, în sensul că este cetăţean român şi are capacitate deplină de 
exerciţiu, a lucrat anterior ca referent în cadrul [...]. Este singurul salariat care nu a beneficiat de 
creşterea salarială de 10% începând cu data de 1.12.2015 potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 35/2015.  

În drept, au fost invocate prevederile art. 57, art. 78, art. 80, art. 266-275 din Codul muncii. 
Pârâta nu a formulat întâmpinare. 

 La termenul de judecată din data de 22.09.2016, pârâta a depus note scrise prin care a 
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind formulată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală pasivă, iar reconvenţional a solicitat să se dispună în sensul constatării nulităţii 
absolute  contractului individual de muncă al reclamantului. S-a  arătat că reclamantul a înţeles să 
cheme în judecată Comuna [...] şi nu primarul Comunei [...], persoana îndreptăţită şi recunoscută de 
lege ca fiind competentă să dispună măsuri cu privire la angajarea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea contractului individual de muncă. Reclamantul nu a ocupat postul de director prin 
concurs, raportul de muncă născându-se doar prin emiterea unei dispoziţii de fostul primar al 
comunei [...]. Constatările privind nerespectarea prevederilor legale în materia angajării 
personalului în cadrul instituţiilor publice sunt consemnate în Raportul de audit înregistrat sub nr. 
1241/25.02.2015. 
 Pentru soluţionarea cauzei, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri. 
 La termenul de judecată din data de 20.10.2016, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia 
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comuna [...] prin Primar. La acelaşi termen de judecată, 
instanţa a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii reconvenţionale iar reclamantul a invocat 
excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale. 
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Faţă de dispoziţiile art. 248 alin. (1) NCPC, instanţa este obligată să se pronunţe cu 
prioritate asupra excepţiilor inadmisibilităţii şi tardivităţii formulării cererii reconvenţionale. 

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, se reţine că, în procesul civil, 
pârâtul poate să nu se mulţumească cu o poziţie defensivă faţă de cererea reclamantului, ci poate să 
adopte o poziţie ofensivă, formulând pretenţii proprii împotriva acestuia. Or, actul de procedură prin 
care pârâtul formulează aceste pretenţii proprii faţă de reclamant este tocmai cererea 
reconvenţională, care se deosebeşte de o simplă apărare. 

Potrivit art. 209 alin. 1 NCPC, dacă pârâtul are, în legătură cu cererea reclamantului, 
pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, poate să formuleze cerere 
reconvenţională. 
 În speţă, reclamantul a solicitat anularea dispoziţiei nr. …/11.03.2016, prin care s-a dispus 
încetarea contractului individual de muncă al reclamantului, începând cu data de 14.03.2016, ca 
urmare a constatării nulităţii acestuia, conform art. 57 alin.1 din Codul muncii. Prin cererea 
reconvenţională, pârâta a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului individual de 
muncă al reclamantului. Or, având în vedere că pârâtul pretinde prin cererea sa pretenţii care derivă 
din aceleaşi raport juridic (raporturi de muncă în baza contractului individual de muncă nr. 
…/16.10.2014), cererea reconvenţională este admisibilă, astfel încât excepţia inadmisibilităţii 
acesteia va fi respinsă ca neîntemeiată. 
 În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării cererii reconvenţionale, se reţin 
dispoziţiile art. 209 alin. 4 NCPC potrivit cărora cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea 
decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la 
primul termen de judecată. 
  Întrucât, în cauză, pârâtul nu a depus întâmpinare, deşi era obligat conform art. 208 alin. 1 
NCPC, iar termenul stabilit de lege pentru depunerea cererii reconvenţionale este un termen 
procedural imperativ absolut, cererea reconvenţională formulată în speţă este tardivă, fiind depusă 
la al doilea termen de judecată,  motiv pentru care excepţia tardivităţii urmează a fi admisă, cu 
consecinţa respingeri cererii reconvenţionale ca tardiv formulată. 
 Prin sentinţa civilă nr.2715 din data de 03.11.2016, pronunţată în dosarul civil nr. 
…/118/2016, Tribunalul Constanţa, a respins excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, ca 
neîntemeiată. 
 A admis excepţia tardivităţii formulării cererii reconvenţionale. 
 A admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul [...],   în contradictoriu cu 
pârâta Comuna [...] prin Primar. 
 A anulat decizia nr. …/11.03.2016 emisă de către pârâtă. 
 A obligat pârâta la reintegrarea reclamantului în postul deţinut anterior concedierii. 
 A obligat pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate 
si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data de 14.03.2016 şi  până la 
reintegrarea efectivă. 
 A obligat  pârâta la plata către reclamant a sumei de 1500 lei reprezentând  cheltuieli de 
judecată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Între reclamant şi unitatea angajatoare au intervenit raporturi de muncă, conform 
contractului individual de muncă nr. …/16.10.2014, în temeiul căruia reclamantul a fost angajat pe 
o perioadă nedeterminată, modificat prin actul adiţional nr. 1/2.12.2014. 

Urmare a raportului de audit înregistrat sub numărul 1241/25.02.2016, pârâta a emis 
dispoziţia nr. …/11.03.2016, prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantului, începând cu data de 14.03.2016, ca urmare a constatării nulităţii acestuia, conform 
art. 57 alin.1 din Codul muncii. 

 Potrivit art. 57 alin. 1, 6, 7 din Codul muncii, nerespectarea oricăreia dintre condiţiile 
legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea 
acestuia. (6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin 
acordul părţilor. (7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa 
judecătorească. 
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Nulitatea contractului individual de muncă, absolută sau relativă, decurge din lege, nu din 
voinţa părţilor. Ea trebuie să fie constatată prin actul organului care este competent să hotărască şi 
încheierea contractului. Dar, ori de câte ori părţile nu cad de acord asupra nulităţii trebuie să se 
pronunţe organul de jurisdicţie. 

Or, în cauza pendinte, pârâta a procedat la constatarea nulităţii contractului individual de 
muncă al reclamantului, prin dispoziţia contestată, în lipsa acordului angajatului şi în lipsa unei 
hotărâri judecătoreşti. 

Astfel, în condiţiile în care încetarea contractului individual de muncă, urmare a constatării 
nulităţii acestuia, s-a dispus cu nerespectarea procedurii prevăzute  de lege, instanţa apreciază că 
dispoziţia nr. …/11.03.2016 este nelegală, urmând a fi desfiinţată. 

Potrivit principiului de drept qoud nullum est, nulum producit effectum, consecinţele juridice 
ale sancţiunii nulităţii constau în lipsirea actului anulat de efectele contrarii normelor edictate pentru 
încheierea valabilă şi restabilirea legalităţii. Restabilirea egalităţii, ca efect al nulităţii, presupune 
restabilirea situaţiei anterioare – restitutio in integrum, devenind aplicabile dispoziţiile art.80 alin.1 
şi 2 din Codul muncii. Potrivit acestora, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod 
netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei 
despagubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar 
fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va 
repune părţile în situatia anterioară emiterii actului de concediere. 

Ca urmare, instanţa  a obligat pârâta la reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior 
încetării contractului individual de muncă. De asemenea, va obliga pârâta să plătească reclamantului 
o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat, de la data de 14.03.2016 şi  până la reintegrarea efectivă. 

În schimb, în ceea ce priveşte solicitarea reclamantului privind acordarea majorării salariale 
de 10% începând cu data de 01.12.2015, în lipsa indicării în concret a dispoziţiilor legale 
nerespectate de către pârâtă, instanţa apreciază solicitarea nejustificată. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 NCPC, 
cererea reclamantului privind acordarea acestora este întemeiată, având în vedere faptul că pârâta se 
află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi pierdut procesul. 
 Drept urmare, pârâta a fost obligată la plata către reclamant a sumei de 1500 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel pârâta Comuna [...] prin 
Primar, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 Apreciază că instanţa de fond a dezlegat cererea în mod greşit pronunţând o hotărâre 
netemeinică şi nelegală sub toate aspectele. 
 În mod eronat a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a UAT Comuna [...], în 
condiţiile în care Primarul a fost cel care a emis Dispoziţia nr. …/2016. 
 Expresia „Comuna [...] prin primar” nu naşte în beneficiul reprezentantului „primar” 
calitatea de titular pasiv al cererii de chemare în judecată. 
 De altfel, la data emiterii Dispoziţiei nr. …/2016 UAT Comuna [...], intimatul reclamant nu 
mai avea primar în funcţie. Administraţia publică locală funcţiona prin viceprimarul comunei [...], 
domnul Resit Taner. 
 Or, calitatea de titular pasiv al cererii de chemare în judecată o are, potrivit celor menţionate 
inclusiv în dezbateri de intimatul reclamant, UAT Comuna [...] şi nu primarul Comunei [...], primar 
care,  aşa cum a arătat, nici nu mai exista la nivelul autorităţii publice locale la data emiterii actului 
contestat. 
 Primarul Comunei [...] nu este decât reprezentantul Comunei [...], concluzie ce se desprinde 
din modul de elaborare al cererii de chemare în judecată. 
 Subiectul pasiv al litigiului este comuna, nu primarul, iar instanţa, aşa cum a arătat mai sus, 
a înţeles să asimileze cele două calităţi deja definite de intimatul reclamant ca fiind una şi aceeaşi, 
respectiv de subiect pasiv al cererii de chemare în judecată. 
 Contestatorul înţelege să cheme în judecată Comuna [...] (subiect pasiv al cererii 
introductive) şi nu primarul comunei [...], persoana îndreptăţită şi recunoscută de lege ca fiind 
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competentă să dispună măsuri cu privire la angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea unui 
contract individual de muncă. 
 Comuna [...] este o persoană juridică de drept public organizată şi care funcţionează ca 
unitate administrativ teritorială, potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 În aceste condiţii, cererea îndreptată direct împotriva UAT Comuna [...] este îndreptată 
împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă. 
 De altfel, apreciază ca fiind îndeplinite condiţiile pentru constatarea nulităţii contractului 
individual de muncă al intimatului reclamant întrucât au fost încălcate dispoziţiile H.G. nr. 
286/2011. 
 Intimatul reclamant nu a ocupat postul de director prin concurs, raportul de muncă 
născându-se doar prin emiterea unei dispoziţii de fostul primar al comunei [...]. 
 Constatările privind nerespectarea prevederilor legale în materia angajării personalului în 
cadrul instituţiilor publice sunt consemnate în Raportul de audit înregistrat sub nr…./25.02.2015. 
 Apelanta pârâtă solicită instanţei de control judiciar să înlăture susţinerile contestatorului în 
ceea ce priveşte nemotivarea Dispoziţiei nr. …/11.03.2016, întrucât, aşa cum rezultă din acest act 
administrativ, motivarea există şi se susţine prin Referatul nr. 1485/09.03l.2016 al doamnei [...], 
precum şi prin Raportul de audit nr…./25.02.2016. 
 Deopotrivă, sunt arătate în Dispoziţia nr.66/2016, ca argumente şi motive de drept şi de fapt, 
şi prevederile legale încălcate la angajarea, fără concurs, a intimatului reclamant. 
 Consideră că nu este nevoie de existenţa vreunei culpe pentru a se constata nulitatea unui 
contract individual de muncă întrucât, potrivit art. 57 alin. 1 Codul muncii nulitatea unui contract 
individual de muncă apare/se naşte ca urmare a nerespectării oricărei condiţii legale necesare pentru 
încheierea valabilă a contractului individual de muncă. 
 Or, în cazul apelantei pârâte încheierea contractului individual de muncă a intimatului 
reclamant s-a făcut cu încălcarea prevederilor H.G. nr. 286/2011. 
 În ceea ce priveşte cerere reconvenţională, urmează a se avea în vedere prevederile art.57 
alin.7 Codul muncii. 
 Instanţa  în mod corect a reţinut incidenţa acestui articol în cauza de faţă. 
 De asemenea, solicită să se constate că nu există un acord al părţilor cu privire la nulitatea 
contractului individual de muncă al intimatului reclamant, iar din punctul de vedere său de vedere, 
apelanta pârâtă consideră că la angajarea intimatului reclamant au fost încălcate dispoziţiile H.G. nr. 
286/2011, în sensul că nu a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat. 
 Deopotrivă, au fost încălcate şi dispoziţiile art.30 din Codul muncii. 
 Potrivit acestuia: 
 „Art.30: 

 Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se    
       face numai prin concurs sau examen, după caz.” 

 De altfel, nefiind organizat concurs sau examen nici intimatul reclamant nu a participat şi nu 
a fost evaluat într-un concurs pentru ocuparea postului de Director. 
 Apreciază îndeplinite condiţiile constatării nulităţii contractului individual de muncă al 
intimatului reclamant [...]. 

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

În mod corect prima instanţă a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Comunei 
[...] prin Primar. 

Calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel 
obligat în raportul juridic dedus judecăţii. 

Prin cererea formulată s-a solicitat anularea Deciziei nr.66/11.03.2016 privind constatarea 
nulităţii contractului de muncă. 

Decizia a cărei anulare se solicită precum şi contractul individual de muncă nr. 
…/16.10.2014 au fost semnate de primar, şi respectiv prin viceprimar în calitate de reprezentanţi ai 
Comunei [...]. 
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În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 215/2001: ”Comunele, oraşele, 
municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ teritoriale în care se exercită autonomia locală şi 
în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale”. 

Prin art. 21 alin. (1) din acelaşi act normativ se prevede că: „unităţile administrativ 
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate deplină şi patrimoniu propriu. 
Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale 
conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile 
administrativ teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele 
privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, 
precum şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii ” 

- alin.(21): „Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale, primarul, 
respectiv preşedintele consiliului judeţean stau în judecată ca reprezentanţi legali şi nu în nume 
personal”. 

În mod corect prima instanţă a respins cererea reconvenţională prin care s-a solicitat 
constatarea nulităţii absolute a contractului individual de muncă al reclamantului [...] ca tardiv 
formulată”. 

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. 4 Cod procedură civilă  cererea reconvenţională 
se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la 
întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată. 

Cererea reconvenţională nu poate fi formulată oricând, ci legea stabileşte un anumit moment 
pentru depunerea acesteia, şi anume: odată cu întâmpinarea dacă aceasta este obligatorie. 

Prin art. 208 alin.1 Cod procedură civilă se prevede că întâmpinarea este obligatorie, în afară 
de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

În cauză pârâtul nu a depus întâmpinare, deşi era obligat conform art. 208 alin. 1 Cod 
procedură civilă. 

Nerespectarea termenului stabilit de lege pentru depunerea cererii reconvenţionale, atrage 
decăderea pârâtului din dreptul de a mai formula pretenţii pe calea cererii reconvenţionale. 

Depunerea cererii reconvenționale peste termenul legale, atrage respingerea acesteia ca 
tardiv formulată. 

Prin cererea de apel pârâtul nu aduce nici un fel de critici cu privire la modul de soluționare 
a excepției tardivității cererii reconvenționale. 

În schimb prin cererea de apel se reiau apărările din cererea reconvenţională cu privire la 
nulitatea contractului individual de muncă, însă acestea nu pot fi analizate de către instanţa de apel 
atâta timp cât cererea reconvenţională nu a fost analizată pe fond ci a fost respinsă în mod corect ca 
tardiv formulată. 

În ceea ce priveşte fondul cererii principale în mod corect prima instanţă a anulat decizia nr. 
…/11.03.2016 emisă de pârâtă. 

Prin decizia menţionată pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantului [...] ca urmare a constatării nulităţii acestuia conform art.57 alin.1 din Codul muncii. 

Prima instanţă a anulat decizia contestată întrucât nu a existat acordul reclamantului la 
constatarea nulităţii contractului individual de muncă, nu pentru nemotivarea deciziei cum invocă 
apelanta. 

În conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Codul muncii: „Nerespectarea  oricăreia 
dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage 
nulitatea acestuia.  

- alin.(6): „Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face 
prin acordul părţilor. 

- alin.(7:) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa 
judecătorească”. 

Prin alin.6 din art.57 se reglementează constatarea convenţională a nulităţii. 
Constatarea convenţională a nulităţii se va realiza printr-un acord semnat de ambele părţi. 
Prin alin.7 din art. 57 se reglementează că în situaţia în care părţile nu se înţeleg cu privire la 

nulitatea convenţională, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. 
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În cauză, pârâta a constatat prin decizia contestată nulitatea contractului individual de muncă 
al reclamantului în mod unilateral, fără să existe, un acord al angajatului în acest sens, iar cererea 
reconvenţională prin care s-a solicitat anularea contractului individual de muncă a fost tardiv 
formulată. 

De altfel, apelanta pârâtă arată prin cererea de apel că nu există un acord al părţilor cu 
privire la nulitatea contractului individual de muncă al contestatorului [...]. 

Apelanta pârâtă  a formulat separat o nouă cerere de anulare a contractului individual de 
muncă care face obiectul dosarului nr. …/118/2016 al Tribunalului Constanţa, dosar ce a fost 
suspendat până la soluţionarea prezentului dosar.  

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

Potrivit art. 453 Cod procedură civilă Curtea a obligat apelanta să plătească intimatului suma 
de 1000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. 

În baza art. 451 alin. 1 Cod procedură civilă Curtea a redus onorariul de avocat la 1000 lei, 
apreciind că suma de 3000 lei este prea mare în raport cu complexitatea cauzei şi munca întreprinsă 
de avocat. 

În acest sens, instanţa europeană, investită fiind cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea 
cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, a statuat că acestea urmează a 
fi recuperate în limita unui cuantum rezonabil. 

Decizia civilă nr. 147/CM/20.04.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 

16. Contestație decizie de sancționare a contestatorului cu avertisment scris. 
Nerespectarea prevederilor referitoare la procedura cercetării disciplinare. Nulitatea absolută 
a deciziei de sancționare disciplinară. 

 
Deşi prin art.251 alin.1 din Codul muncii nu se prevede obligativitatea efectuării cercetării 

disciplinare pentru sancţiunea avertismentului, prin art.60 alin. 1 din Regulamentul Intern s-a prevăzut sub 
sancţiunea nulităţii absolute obligativitatea cercetării prealabile disciplinare pentru aplicarea tuturor 
sancţiunilor disciplinare, inclusiv a avertismentului. 

Prin alin. (2) din acelaşi articol se prevede că în vederea desfăşurării cercetării prealabile 
disciplinare, angajatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze 
cercetarea precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

În convocare trebuie precizat obiectul acesteia pentru ca salariatul să-şi poată exercita dreptul la 
apărare. 

Nerespectarea prevederilor referitoare la procedura cercetării disciplinare atrage nulitatea 
absolută a deciziei de sancţionare disciplinară. 
 

Art. 242 din Codul muncii 
Art. 60 alin.2 din Regulamentul intern 

Art.251 alin.1 din Codul muncii 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016,  reclamantul 
[...] a solicitat în contradictoriu cu pârâtul [...] anularea deciziei  nr. … din data de 10.10.2016 prin 
care s-a dispus sancţionarea acestuia cu “avertisment scris”, precum și obligarea pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii s-a arătat că reclamantul este angajat al [...] - Constanţa, în funcţia de şef 
serviciu - expert al [...]. 

Prin decizia pe care înţelege să o conteste, angajatorul a dispus aplicarea unei sancţiuni 
prevăzută de Codul muncii, respectiv „avertismentul scris”, pe motiv că reclamantul în data de 
15.07.2016, fără aprobarea şefului ierarhic a modificat ora de începere a cursului la care a fost 
planificat. 

În drept, s-au reținut dispozițiile art.52 lit. b), c), f) şi h) capitolul VII - Reguli privind 
disciplina  muncii  în  instituţie din Regulamentul Intern al [...] Constanţa, care prevăd că:          



 

 121 

“În vederea asigurării disciplinei muncii în unitate următoarele fapte constituie abateri 
disciplinare: b) neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului; c) neîndeplinirea 
dispoziţiilor date de conducerea unităţii sub rezerva legalităţii lor ; f) încălcarea regulilor şi 
disciplinei în executarea sarcinilor de serviciu; h) neînştiinţarea şefilor privind deficienţele care se  
manifestă  în  domeniul  de  activitate respectiv “ precum şi dispoziţiile art. 57 (1) litera a), ce 
prevăd: “ Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care angajatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt : a) avertismentul scris ” .   

Reclamantul a invocat nelegalitatea deciziei de sancţionare nr. …/10.10.2016, arătând că 
deşi s-a făcut trimitere la temeiul de drept, în opinia sa nu s-a indicat în concret care anume obligaţii 
din fişa de post au fost încălcate şi ce dispoziţii şi reguli de disciplină au fost încălcate în concret . 

Sub un prim aspect, reclamantul prin cererea de chemare în judecată, a invocat excepţia 
tardivităţii emiterii deciziei de sancţionare nr. …/10.10.2016 prin care a fost sancţionat cu 
„avertisment scris”, apreciind că aplicarea sancțiunii s-a făcut cu depăşirea termenului de 
prescripţie de 30 de zile, în care angajatorul era în drept să emită actul contestat. Astfel, arată că 
prin nota de informare nr. 8156/15.07.2016 conducerea unităţii a fost informată cu privire la 
abaterea disciplinară, angajatorul dispunând sancţiunea cu avertisment scris  abia la data de 
10.10.2016, cu depăşirea termenului de 30 de zile. 

 Apreciază reclamantul că începând cu data de 15.08.2016, angajatorul a depăşit termenul de 
30 de zile de a mai aplica sancţiunea „avertismentului scris”, însă a primit cu data de 16.08.2016 o 
nouă notă de informare emisă sub nr. 9224/16.08.2016 ce privea aceeaşi faptă numai că de această 
dată se invocă efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile pentru a se da o tentă de legalitate şi 
a ocoli astfel efectele prescripţiei tardivităţii emiterii deciziei de sancţionare care s-au consumat 
încă de la prima notă de informare emisă sub nr. 8156 din  15.07.2016. 

Un al doilea aspect pe care l-a sesizat reclamantul este nerespectarea dispoziţiilor art.251 
alin.(2) din Codul muncii respectiv nerespectarea procedurii cercetării prealabile declanşate de 
angajator, ce prevede că : „În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile , salariatul va 
fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, 
precizându-se obiectul , data , ora  şi  locul întrevederii .” 

Astfel în raport de aceste prevederi şi de convocările emise sub nr. 9731 din 01.09.2016 şi 
nr.10982 din 04.10.2016, reclamantul invocă neindicarea obiectului convocării acesta fiind precizat 
de angajator însă la modul general. 

 Faţă de lipsa precizării obiectului convocării, respectiv a faptei pentru care a fost convocat, 
în opinia reclamantului este o nerespectare a procedurii cercetării disciplinare prevăzută de Codul 
muncii, sancţionată cu nulitatea absolută a deciziei. 

Potrivit art.252 alin.(2) din Codul muncii pentru ca decizia de sancţionare să nu fie lovită de 
nulitate absolută, aceasta trebuie să cuprindă, descrierea faptei care a fost calificată ca reprezentând 
abatere disciplinară, temeiul de drept raportat la faptă şi motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările salariatului.  

De asemenea reclamantul consideră că prin decizia de sancţionare contestată, nu se face o 
descriere în mod concret a faptei reţinute în sarcina sa, ci doar o descriere la modul general în care 
se arată că în data de 15.07.2016, fără aprobarea şefului ierarhic a modificat ora de începere a 
cursului la care a fost planificat. Mai susţine reclamantul că fapta reţinută în cuprinsul deciziei 
contestate nu a săvârşit-o, pentru simplu fapt că în data de 15.07.2016 a fost prezent la muncă și şi-a 
realizat sarcinile de serviciu, susţinând cursurile planificate în acea zi conform obligaţiilor cei 
reveneau prin fişa de post . 

În drept, reclamantul a invocat prevederile art.247-252 (răspunderea disciplinară), art.266-
275 (jurisdicţia muncii) din Codul muncii. 
         În apărare, pârâtul [...] ([...] Constanţa) a formulat întâmpinare, solicitând respingerea  
acţiunii, ca nefondată. 
          Cu privire la tardivitatea emiterii deciziei contestate, pârâtul consideră apărările reclamantului 
nefondate întrucât de la momentul la care angajatorul a luat la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 
disciplinare şi până la momentul emiterii deciziei de sancţionare nu au trecut mai mult de 30 de zile. 
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          În susţinerea afirmaţiilor, pârâtul a arătat că de la data săvârşirii abaterii disciplinare şi până la 
emiterea deciziei contestate, reclamantul a fost prezent la locul de muncă doar 24 de zile 
calendaristice, fiind în restul intervalului de timp, fie în concediu de odihnă (24 de zile lucrătoare), 
fie în concediu medical (23 de zile calendaristice). Așadar, curgerea termenului de 30 de zile 
prevăzut de art. 252 alin.(1) din Codul muncii a fost suspendată pentru motive ce nu pot fi 
imputabile angajatorului, cercetarea disciplinară prealabilă neputând fi efectuată în lipsa persoanei 
cercetate. Mai mult decât atât, nicio sancțiune nu putea fi dispusă în perioada în care salariatul se 
afla în incapacitate temporară de muncă sau concediu de odihnă.     

În ceea ce privesc criticile referitoare la nerespectarea procedurii cercetării prealabile, 
pârâtul apreciază susţinerile reclamantului ca nefondate întrucât întreaga procedură prealabilă a fost 
derulată în strictă concordanţă cu dispoziţiile Codului muncii şi Regulamentului intern.  

Pe de altă parte, decizia de sancţionare nu poate fi lovită de nulitate absolută, întrucât art.251 
alin.(1) din Codul muncii dispune: „sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei 
prevăzute la art.248 alin.(1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile.„ 

De asemenea afirmaţiile reclamantului cu privire la nerespectarea cerinţelor legale impuse 
de prevederile art.252 alin.(2) din Codul muncii cu privire la decizia contestată, sunt nefondate, 
deoarece există descrisă fapta care constituie abatere disciplinară, respectiv faptul că în data de 
15.07.2016, dl. [...], fără aprobarea şefului ierarhic a modificat ora de începere a cursului la care a 
fost planificat, au fost precizate prevederile Regulamentului intern încălcate şi ale Codului muncii, 
precum şi motivele pentru care apărările reclamantului au fost înlăturate respectiv : „ … acesta nu 
avea dreptul de a modifica ora de începere a cursului la care a fost planificat, fără a avea acordul 
directorului de studii, şeful său ierarhic. Totodată, există precizat termenul în care sancţiunea poate 
fi contestată precum şi instanţa competentă. 

Cu privire la criticile de netemeinicie ale deciziei contestate, în sensul că reclamantul  în  
data de 15.07.2016 a fost prezent la muncă şi şi-a realizat sarcinile de serviciu, inclusiv susţinerea 
cursurilor planificate, pârâtul a arătat că sunt nefondate întrucât ce s-a imputat reclamantului a fost 
modificarea orei de începere a cursului planificat fără a avea acordul şefului său ierarhic, aspect ce 
de altfel a fost recunoscut și de reclamant prin înscrisul înregistrat sub nr.11140/06.10.2016 prin 
care acesta recunoaște că …” i-a rugat pe cursanţi în data de 14.07., cei cu care desfăşura cursul 
de AFF gr.3 din perioada  13.07.-15.07., să se prezinte la curs în data de 15.07. la ora 9,00 şi nu la 
ora 8,00.”     
          Prin sentinţa civilă nr. 224 din 7 februarie 2017, Tribunalul Constanţa a respins 
contestaţia formulată de contestatorul [...] în contradictoriu cu intimata [...] ([...]), ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:  
 Contestatorul [...] este salariatul pârâtului [...] [...], în funcția de funcţia de şef serviciu - 
expert al [...]. 
            La data de 10.10.2016, pârâtul [...] [...] a emis decizia de sancționare nr. 146/10.10.2016, 
prin care a dispus sancționarea contestatorului cu “avertisment scris” în temeiul art 248 alin.1 lit. a) 
din Codul muncii, pentru încălcarea prevederilor art.52 lit.b), c), f) şi h) capitolul VII Reguli privind 
disciplina  muncii  în  instituţie din Regulamentul Intern al [...]. 
           Prin decizia nr. …/10.10.2016, pârâtul a aplicat reclamantului sancțiunea „avertisment  
scris”, pentru faptul că “în data de 15.07.2016, dl.[...], fără aprobarea şefului ierarhic a modificat 
ora de începere a cursului la care a fost planificat”. 
           Tribunalul a constatat că abaterile sancționate de intimat au fost semnalate directorului 
general [...] Constanța, de către dl. [...] - director dezvoltare prin adresa înregistrată sub numărul 
9224 la data de 16 august  2016. 
           Prin decizia nr. …/31.08.2016 directorul general [...] a dispus constituirea comisiei pentru 
cercetarea disciplinară prealabilă a faptei săvârșite de dl. expert [...] la data de 15.07.2016.  
           Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a invocat tardivitatea emiterii deciziei 
contestate, însă a revenit la termenul de judecată din data de 31 ianuarie 2017, când a precizat 
instanței  prin apărătorul său, că numai insistă în susținerea tardivității deciziei contestate.      
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  Procedând la analiza  legalității actului decizional contestat, prin prisma criticilor formulate 
de reclamant și raportat la dispoziţiile art.252 din Codul muncii, care reglementează conținutul 
obligatoriu al unei decizii de sancționare, s-a constatat că decizia nr. …/10.10.2016 îndeplinește 
condițiile prevăzute de lege.  
 Potrivit art. 252 alin. (2) din Codul muncii, sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se 
cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea 
prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 
contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au 
fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele 
pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de 
drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; e) termenul în care sancțiunea poate fi 
contestată; f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.  
 Contrar aprecierii reclamantului, decizia contestată nu este lovită de nulitate absolută pentru 
lipsa din decizie a mențiunilor prevăzute de art. 252 alin. (2) din Codul muncii, întrucât în decizie 
au fost înscrise dispozițiile legale incidente; în plus, reclamantul a făcut cunoscut comisiei punctul 
său de vedere, iar aceasta a înlăturat apărarea sa pentru motivele precizate, mai mult reclamantul a 
adresat contestația sa instanței competente conform legii așa încât nu a suferit nici un prejudiciu  
nici sub acest aspect.  
 În conținutul deciziei contestate se regăsesc mențiunile obligatorii referitoare la precizarea 
prevederilor din regulamentul intern în raport de fișa postului care au fost încălcate de salariat, 
efectuarea cercetării disciplinare prealabile, chiar dacă nu era obligatorie în cauză, potrivit art.251 
alin.(1) din Codul muncii, există precizat termenul în care poate fi contestată decizia și instanța 
judecătorească la care se contestă.  
 Critica reclamantului privind faptul că s-a dispus cercetarea nu  poate fi  reținută, întrucât  
acesta a avut astfel posibilitatea de a oferi un punct de vedere în apărarea sa, deși în conformitate cu 
dispoziţiile art.251 alin.(1) din Codul muncii, în cazul aplicării sancțiunii cu “avertisment scris”, nu 
era obligatorie cercetarea disciplinară prealabilă.  
 Sub aspectul temeiniciei deciziei contestate, instanța a reţinut dispoziţiile art.247 din Codul 
muncii potrivit cărora angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte constată că aceștia au săvârșit o 
abatere disciplinară.  
 Abaterea disciplinară este o faptă în legătura cu munca și care constă într-o acțiune sau 
inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.  
 Așadar, încălcarea regulamentului intern şi a fişei postului determină caracterizarea unei 
fapte ca abatere disciplinară, iar în cauză s-a reţinut existența acestei împrejurări întrucât  
modificarea  orei  de  începere  a cursului  planificat s-a realizat de către reclamant împreună cu 
beneficiarii cursului, fără a avea acordul şefului  ierarhic, aspect ce de altfel a fost recunoscut și de 
reclamant prin înscrisul înregistrat sub nr.11140/06.10.2016 prin care acesta recunoaște că …” i-a 
rugat pe cursanţi în data de 14.07., cei cu care desfăşura cursul de AFF gr.3 din perioada 13.07.-
15.07., să se prezinte la curs în data de 15.07. la ora 9,00 şi nu la ora 8,00.”     
 În cauză, în ceea ce privește sancțiunea disciplinară aplicată pentru nerespectarea 
programului orar de desfășurare a cursurilor conform programei analitice aprobate, se constată că 
reclamantul avea obligația cuprinsă în fișa postului, chiar dacă contestă situația de fapt, apărările 
sale sunt nefondate raportat la ansamblul probator administrat în cauză.  

În acest sens, instanța a reţinut că prin decizia contestată, angajatorul a respectat cerințele 
impuse de legislația muncii, fiind descrisă abaterea disciplinară reținută în sarcina reclamantului, 
respectiv faptul că, în data de 15.07.2016, dl. [...], fără aprobarea şefului ierarhic, a modificat ora de 
începere a cursului la care a fost planificat, împrejurare în care au fost încălcate prevederile 
Regulamentului intern şi ale Codului muncii. Apărările reclamantului, în mod justificat au fost 
înlăturate cu motivul  că „ … acesta nu avea dreptul de a modifica ora de începere a cursului la care 
a fost planificat, fără a avea acordul directorului de studii, şeful său ierarhic„ aspect recunoscut  şi 
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de reclamant prin înscrisul înregistrat sub nr.11140/06.10.2016 prin care recunoaște că …” i-a rugat 
pe cursanţi în data de 14.07., cei cu care desfăşura cursul de AFF gr.3 din perioada 13.07.-15.07., să 
se prezinte la curs în data de 15.07. la ora 9,00 şi nu la ora 8,00.” 

De asemenea, instanța a reţinut că și prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul recunoaște  
că, în data de 15.07.2016, fără aprobarea şefului ierarhic a modificat ora de începere a cursului la 
care a fost planificat, însă acesta consideră încălcarea obligației impuse de angajator prin fișa de 
post “un fapt pueril nerespectarea orei de începere a cursului” deși în conformitate cu Regulamentul 
intern și fișa postului avea obligația respectării programului orar de desfășurare a cursurilor 
conform programei analitice aprobate. 

Raportat la dispozițiile legale menționate și la materialul probator administrat în cauză, 
instanța a constatat existența faptei reținute în sarcina reclamantului, respectiv încălcarea obligației 
de serviciu cuprinsă în fișa postului, încălcarea dispoziţiilor Regulamentului intern, nerespectare 
dovedită și necontestată, neputând fi considerată un “ fapt pueril”, aşa cum se afirmă în răspunsul la 
întâmpinare. 

Nu pot fi reţinute justificările contestatorului referitoare la necesitatea îndeplinirii urgente a 
altor atribuţii de serviciu, pe care le consideră mai importante, deoarece ar însemna a se permite 
oricărui angajat formator să opereze modificări în programarea cursurilor şi să intervină acolo unde 
fişa postului şi Regulamentul intern nu permit. De menţionat că, dacă se considera supraaglomerat 
în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu, reclamantul avea posibilitatea recunoscută de 
art. 26 lit. c) din Regulamentul intern de a aduce la cunoştinţa şefului ierarhic „existenţa unor … 
greutăţi … în desfăşurarea activităţii”.  
 În cadrul răspunderii disciplinare, gradul de vinovăție constituie unul din criteriile folosite  
pentru  aprecierea  sancțiunii și pentru individualizarea acesteia. 
 Pentru a se putea angaja răspunderea disciplinară a angajatului este nevoie ca fapta reținută 
drept abatere să fie săvârșită cu vinovăție. Având în vedere că sunt întrunite cumulativ elementele 
răspunderii disciplinare, vinovăția  în săvârșirea faptei, în mod corect s-a dispus sancționarea.  
 În ceea ce privește sancțiunea aplicată, instanța a reţinut dispoziţiile art.250 alin.(1) din 
Codul muncii, potrivit cărora alegerea sancțiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată salariatului s-a 
făcut în funcție de gravitatea faptei, avându-se în vedere, printre altele, și gradul de vinovăție al 
salariatului. Astfel, s-a constatat că sancțiunea aplicată este proporțională cu gravitatea faptei, 
reclamantului fiindu-i aplicată în mod corect sancțiunea cea mai ușoară, respectiv “avertisment 
scris”.  
 Prin urmare, instanţa a respins contestația, cu consecința menținerii deciziei de sancționare 
nr. …/10.10.2016, observându-se că dispozițiile art. 250 din Codul muncii sunt aplicabile în măsura 
în care se reține săvârșirea unei abateri disciplinare, împrejurare care este dată în prezenta cauză. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel contestatorul [...], care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
 Precizează că prima instanţă în mod eronat a reţinut că: ”În conţinutul deciziei contestate se 
regăsesc mențiunile obligatorii referitoare la precizarea prevederilor din regulamentul intern în 
raport de fișa postului…” atâta timp cât  în decizia de sancţionare  nu este menţionată nicio normă 
din fişa de post şi mai mult în fişa de post nu este instituită o astfel de obligaţie pentru a putea 
califica fapta reţinută drept abatere disciplinară.   
 Consideră că nu este suficient ca în decizia de sancţionare să se enumere orice norme din 
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
pentru ca decizia să fie considerată legală, ci trebuie să existe o legătură între fapta reţinută şi normă 
încălcată întrucât numai astfel fapta poate fi considerată ca abatere disciplinară. 
 De asemenea, instanţa de fond a înlăturat în mod nejustificat apărările legate de nulitatea 
deciziei de sancţionare, în ce priveşte şi încălcarea prevederilor art. 251 alin. 1 din Codul muncii, 
vizavi de nerespectarea condiţiei imperative de a indica în convocare obiectul cercetării prealabile 
disciplinare. 
 La fond a arătat cu referire la convocarea nr. 10982 din 04.10.2016 că aceasta nu conţine 
obiectul cercetării, respectiv fapta sau faptele ce fac obiectul cercetării, ci este precizat doar „pentru 



 

 125 

a furniza date în legătură cu sesizarea nr. 9224/16.08.2016” în condiţiile în care sesizarea nr. 
9224/16.08.2016 nu a fost comunicată în prealabil şi nici cu ocazia convocării. 
 Instanţa de fond, a înlăturat criticile reclamantului cu privire la modul de desfăşurare a 
cercetării prealabile prin lipsa descrierii faptei incriminate în convocare şi din perspectiva că, în 
cazul aplicării sancţiunii cu „avertisment scris”, nu este obligatorie cercetarea disciplinară. 
 Or, dacă instanţa de fond a apreciat că în speţă angajatorul nu trebuia să efectueze cercetare 
disciplinară, rezultă că raportat la data sesizării cu nr. 9224 din 16.08.2016 dacă angajatorul a 
concretizat deja că fapta constituie o abatere disciplinară, care permite sancţionarea cu „avertisment 
scris”, ţinând cont de data sesizării din 16.08.2016, angajatorul trebuie să emită decizia de 
sancţionare în termen de 30 de zile de la sesizarea abaterii, respectiv cel mult la data de 16.09.2016. 
 Astfel, decizia de sancţionare nr. … din 10.10.2016 este lovită de nulitate, pe de o parte, 
întrucât a fost în mod tardiv emisă, dacă ne raportăm la motivarea instanţei de fond că în cazul 
aplicării sancţiunii cu „avertisment scris” nu era obligatorie cercetarea prealabilă disciplinară şi deci 
instanţa de judecată nu a luat-o în considerare la cercetarea procesului sau pe de altă parte, dacă se 
ia în calcul cercetarea prealabilă disciplinară la soluţionarea procesului atunci consideră că în speţă 
s-au încălcat prevederile art. 251 alin.2 din codul muncii, vizavi de nerespectarea condiţiei de a 
indica în convocare obiectul cercetării prealabile disciplinare. 
 În ceea ce priveşte aspectele de netemeinicie a deciziei de sancţionare, instanţa de fond a 
reţinut că: „abaterile disciplinare, respectiv în data de 15.07.2016, fără aprobarea şefului ierarhic a 
modificat ora de începere a cursului la care a fost planificat”, au fost semnalate directorului general 
– dl. [...] – [...] Constanţa, de către dl. [...] – director dezvoltare, prin adresa înregistrată sub nr. 9224 
la data de 16 august 2016”. 
 Această obligaţie nu este reglementată de nicio normă, fie din fişa de post, regulamentul 
intern sau procedură internă. 
 În primul rând, precizează că, dl. [...] – director dezvoltare – nu este şeful său ierarhic, astfel 
că acesta nu avea atribuţiuni de control al salariaţilor/experţilor care aparţineau altei direcţii. 
 Şeful său ierarhic este dl. Filimon Ion – director studii, care în data de 15.07.2016 se afla în 
concediu medical iar înlocuitorul lui, conform procedurilor interne, este dl. [...] – director general 
adjunct. 
 În al doilea rând, intimata pârâtă nu a făcut dovada – ora de începere a cursurilor - că este 
reglementată ca fiind obligatorie ora 08,00, nefiind stabilit nicăieri acest aspect. 
 Cu ocazia cercetării prealabile disciplinare a arătat despre suprapunerile atribuţiilor didactice 
cu cele administrative pe care unitatea le realizează prin lipsa de colaborare dintre direcţii, însă 
aceste apărări au fost nesocotite. 
 Datorită suprapunerii programării cursurilor şi cu alte sarcini de serviciu pe care 
experţii/lectorii le au, au convenit şi anunţat cursanţii în ziua de 14.07.2016 că pentru data de 
15.07.2016 cursurile vor începe la orele 09,00. Această posibilitate de a putea modifica orarul 
cursului fiind în virtutea calităţii de coordonator la cursului de P.S.I. conferită prin Procedura 
internă P.O.09 – Metodologia de Organizare şi Desfăşurare a Programelor de Pregătire şi 
Perfecţionare a Personalului din Transporturile navale, respectiv 5.3.3. dar şi 5.3.5. alin.5. 

Procedura internă de P.O.09 – prin art.5.3.5. alin.5 permite modificarea orarului în funcţie 
de nevoile unităţii [...], iar în data de 15.07.2016 prin activitatea unităţii s-a creat o suprapunere de 
atribuţii care nu se puteau rezolva decât succesiv. 

În data de 15.07.2016 reclamantul se afla într-o situaţie determinată de nevoile centrului. 
Arată apelantul reclamant că, în calitate de şef serviciu – expert al serviciului – [...], a fost 

desemnat în mai multe comisii de achiziţii publice, în interesul unităţii, unde există termene legale 
ce trebuie respectate conform procedurii legale a achiziţiilor publice iar în data de 15.07.2016 a fost 
implicat într-o asemenea activitate şi care trebuia realizată cu această dată ca termen limită. 

Cu alte cuvinte, precizează că îi este recunoscută posibilitatea de a prezenta orarul şi de al 
modifica în funcţie de nevoile unităţii [...], fără a exista o interdicţie în schimbarea programului sau 
a fi obligat de a anunţa modificarea orarului, în condiţiile în care cursul se realizează. 
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Fiind desemnat în mai multe comisii de achiziţii publice, în interesul unităţii, unde există 
termene legale ce trebuie respectate conform procedurilor legale,  în data de 15.07.2016 a trebuit să 
realizeze sarcinile în calitate de membru în cadrul comisiei de achiziţie publică. 

În acest sens, consideră că fapta reţinută nu poate constitui abatere disciplinară sau că a 
săvârşit cu vinovăţie fapta reţinută drept abatere disciplinară, nefiind îndeplinite elementele 
răspunderii disciplinare aşa cum sunt enumerate de art.247 alin.2 din Codul muncii. 

Faţă de cele precizate, solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei civile nr. 224 
din 07.02.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr…./118/2016, admiterea 
contestaţiei şi anularea deciziei de sancţionare disciplinară nr. … din 10.10.2016, prin care s-a 
dispus sancţionarea cu „avertisment scris”, ca fiind netemeinică şi nelegală. 

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

Prin decizia nr…./10.2016 emisă de pârâta [...] Constanţa s-a dispus sancţionarea 
contestatorului [...] cu avertisment scris potrivit art. 248 alin.1 lit. a) din Codul muncii şi art. 52 lit. 
b), c) şi  h) din Regulamentul Intern al [...] Constanţa,  ca urmare a faptului că în data de 15.07.2016 
contestatorul fără aprobarea şefului ierarhic a modificat ora de începere a cursului la care a fost 
planificat. 

Prin art. 60 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Intern al [...] s-a prevăzut că sub sancţiunea 
nulităţii absolute, nicio măsură, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 

În vederea desfăşurării cercetării prealabile disciplinare, angajatul va fi convocat în scris de 
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi 
locul întrevederii. 

Regulamentul intern este un act normativ cu putere de lege la nivelul organizării 
angajatorului, întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor 
salariaţilor, după caz, prin care se reglementează disciplina în muncă, normele care trebuie 
respectate privind sănătatea şi securitatea în muncă, elemente care ţin de organizarea timpului de 
muncă, a timpului de producţie, precum şi a altor aspecte care ţin de buna organizare şi desfăşurare 
a activităţii angajatorului. 

Întocmirea regulamentului intern este obligatorie pentru angajatori, iar acesta trebuie să 
cuprindă elementele cuprinse în art. 242 din Codul muncii, printre care şi reguli referitoare la 
procedura disciplinară. 

Cu privire la acest aspect legiuitorul a vizat obligaţia asigurării unei proceduri cu privire la 
cercetarea disciplinară, mai exact o aplicare concretă a dispoziţiilor art. 251 din Codul muncii 
privind procedura cercetării disciplinare, competenţele, circuitul documentelor şi orice alte elemente 
legate de această procedură. 

Deşi prin art. 251 alin.1 din Codul muncii nu se prevede obligativitatea efectuării cercetării 
disciplinare pentru sancţiunea avertismentului prin art.60 alin. 1 din Regulamentul Intern s-a 
prevăzut sub sancţiunea nulităţii absolute obligativitatea cercetării prealabile disciplinare pentru 
aplicarea tuturor sancţiunilor disciplinare, inclusiv a avertismentului. 

O enumerare a abaterilor şi concomitent a sancţiunilor disciplinare în Regulamentul Intern 
care s-ar aplica, fără cercetare disciplinară este ilegală. 

În schimb, o enumerare a abaterilor disciplinare şi orientativ, şi a sancţiunilor disciplinare 
posibil de aplicat cu respectarea obligativităţii cercetării disciplinare este legală. 

Din momentul afişării Regulamentului intern la sediul angajatorului acesta produce efecte 
faţă de salariaţi dar şi faţă de angajator în ceea ce priveşte obligaţiile stabilite în sarcina acestuia. 

Astfel, prin art. 60 alin.1 din Regulamentul Intern al [...] s-a prevăzut că sub sancţiunea 
nulităţii nicio măsură, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare 
prealabile. 

Prin alin. (2) din acelaşi articol se prevede că în vederea desfăşurării cercetării prealabile 
disciplinare, angajatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să 
realizeze cercetarea precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
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Prin urmare, convocarea trebuie să cuprindă obiectul cercetării disciplinare, adică să i se 
aducă la cunoştinţa salariatului fapta pentru care este convocat. 

Numai prin indicarea faptei pentru care urmează a fi cercetat disciplinar se asigură în mod 
real şi efectiv dreptul la apărare. 

În cauză, prin adresa nr. 10982/10.04.2016 contestatorul a fost convocat în data de 
05.10.2016, orele 13,30 la sediul [...] S.A. sala de Consiliu, pentru a furniza date în legătură cu 
sesizarea nr. 9224/16.08.2016. 

Convocarea menţionată mai sus nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 60 alin.2 din 
Regulamentul intern, neindicându-se obiectul cercetării disciplinare. 

În convocare trebuie precizat obiectul acesteia pentru ca salariatul să-şi poată exercita 
dreptul la apărare. 

Nerespectarea prevederilor referitoare la procedura cercetării disciplinare atrage nulitatea 
absolută a deciziei de sancţionare disciplinară. 

Având în vedere faptul că motivul de apel invocat de către apelantul contestator atrage 
nulitatea absolută a deciziei de sancţionare disciplinară este de prisos analizarea celorlalte motive de 
nelegalitate şi netemeinicie ale deciziei contestate. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul admiterii cererii şi anulării 
deciziei pârâtului nr. …/10.10.2016. 

Potrivit art.453 Cod procedură civilă Curtea a obligat pârâtul la 1600 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată (onorariu avocat) aferente judecăţii în prima instanţă şi în apel. 

Decizia civilă nr. 192/CM/24.05.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

  
17. Contestaţie minută de informare a reclamantei de trecere în subordinea 

directorului tehnic, aceasta nefiind o decizie de schimbare a locului de muncă. Nemodificare 
activitate desfăşurată de reclamantă. Aprecierea competenţelor profesionale ale salariatului – 
prerogativă a angajatorului. 
 

În cauză nu a avut loc o schimbare a locului de muncă al reclamantei, ci doar o trecere a 
compartimentului în care aceasta lucra din cadrul Departamentului Transfer Tehnologic şi Diseminare în 
coordonarea directorului tehnic în conformitate cu cerinţele structurii organizatorice stabilite de Consiliul 
de Administraţie. 

Reclamanta a continuat să desfăşoare activitate în cadrul compartimentului Marketing/Management 
Proiecte, în sediul societăţii şi după comunicarea minutei de informare din 13.01.2015. 

Nefiind vorba de o modificare a locului de muncă, pârâta nu avea obligaţia solicitării acordului 
reclamantei şi întocmirii unui act adiţional la contractul individual de muncă. 

Trebuie făcută distincţia între postul pe care îl ocupa reclamanta, conform contractului individual 
de muncă, şi titlurile pe care le deţine într-o anumită profesie, pe care o persoană le poate obţine în cariera 
sa. 

 
Art. 41 din Codul Muncii 

Art. 17 alin. 1 şi 5 din Codul muncii 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă, în dosarul nr. 
…/118/2016 la data de 18.02.2016, reclamanta [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâtul  
Ministerul Educației şi Cercetării Ştiințifice, Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifica şi 
Inovare, Institutul National de  Cercetare –Dezvoltare Marină ,,[...]” Constanţa anularea minutei din 
data de 13.01.2015, precum şi a măsurii de schimbare a locului de muncă şi a felului muncii, 
anularea fişei de apreciere pe anul 2014, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată. 
        În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este angajata pârâtei in funcția de inginer 
specialist marketing in baza contractului individual de munca nr. …/2004, în funcţia de cercetător 
științific III, începând cu anul 2009. 
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     Începând cu anul 2015 s-a decis că postul pe care îl ocupă să treacă de la biroul Marketing 
Management proiecte în subordinea directorului tehnic al I.N.C.D.M. ,,[...],, şi totodată toate 
contractele pe care le gestiona au fost atribuite altor lucrători din cadrul pârâtei.  
        Susține reclamanta ca evaluarea activității a fost făcută potrivit fişei postului şi cerințelor 
aferente funcției de cercetător, iar potrivit modificărilor intervenite în felul muncii nu mai desfășura 
o astfel de activitate, astfel că rezultatele anuale au fost evaluate ca fiind „satisfăcătoare”. 
       În drept, s-au invocat art. 17 şi următoarele din Codul Muncii. 

Prin întâmpinare înregistrată la 22.03.2016, pârâta Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Marină „[...]” din Constanţa a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, arătând că în 
minuta din 13.01.2015 din eroare a fost trecut anul 2015 in loc de 2016. 
      A susţinut pârâta că în mod greșit reclamanta pretinde că i-a fost schimbat locul muncii, 
deoarece nu locul muncii a fost schimbat, ci în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 
5/31.07.2015 întregul compartiment Marketing/Management Proiecte, alături de alte compartimente 
din structura organizatorică a pârâtei, a trecut în subordinea directorului tehnic, iar activitatea 
reclamantei conform contractului individual de muncă şi a fişei postului nu au fost modificate. 
       A mai arătat pârâta că fişa de apreciere i-a fost comunicată reclamantei la data de 
14.01.2016 indicându-se cu „x” rubrica care contestă aprecierea, dar fără a preciza motivul 
contestării prin procedura prealabilă, ci adresându-se instanței în mod direct.  
 Prin sentinţa civilă nr. 2998 din 12 decembrie 2016, Tribunalul Constanţa a respins 
acţiunea formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâtul Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare Marină „[...]”, ca nefondată pe toate capetele de cerere. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  

Între părţi s-au stabilit raporturi de muncă, reclamanta fiind angajată conform contractului 
individual de muncă nr. …/2004 - activitate marketing, iar prin minuta de informare din 14.03.2013 
s-a dispus că “începând cu 01.03.2013, Compartimentul Marketing/Management proiecte va face 
parte din Departamentul de transfer tehnologic şi diseminare. Drept urmare, reclamanta  îşi 
desfaşura activitatea  începând cu data mai sus menţionată în cadrul Departamentului de Transfer 
Tehnologic şi Diseminare”. 
     În baza deciziei nr. 244/10.12.2015 s-a decis trecerea reclamantei ce activa în cadrul 
Departamentului de transfer tehnologic şi diseminare în subordinea Directorului Tehnic al 
I.N.C.D.M. ”[...]”, sarcinile de serviciu fiind conform fişei postului, anexă la contractul individual 
de munca. 
      Tribunalul a constatat în acest context că nu a fost schimbat locul de muncă al reclamantei, 
ci întregul compartiment a fost trecut din cadrul Departamentului Transfer Tehnologic şi 
Diseminare în coordonarea directorului tehnic, in conformitate cu cerințele structurii organizatorice 
stabilite de Consiliul de Administrație. 
 Pârâta a depus la dosar sentinţa civilă nr. 4272/19.11.2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, secţia I civilă în dosarul nr. …/118/2013, prin care s-a stabilit că nu a fost vorba despre o 
modificare a locului muncii la momentul în care reclamanta a fost trecută în cadrul Departamentului 
de Transfer Tehnologic şi Diseminare, cu argumentul că locul muncii a rămas acelaşi, reclamanta 
nu a pretins că a fost mutată în alt birou, cu atât mai puţin în altă clădire sau localitate. 
 Prin sentinţa civilă menţionată, instanţa a statuat că decizia de mutare în cadrul 
Departamentul de Transfer Tehnologic şi Diseminare nu a avut ca obiectiv şi nici ca rezultat 
schimbarea locului de muncă din punct de vedere al situării lui în spaţiu, iar modificarea a privit 
numai încadrarea locului de muncă din punct de vedere organizatoric în altă structură internă. 
      Reclamanta a semnat fără rezerve minuta de informare în data de 14.01.2016, iar reclamanta 
nu a primit o alta fişă a postului. 

Ȋn consecință, instanța a reţinut că din conținutul minutei contestate nu se poate desprinde 
ideea modificării locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu ale reclamantei, atâta vreme cât 
întreg compartimentul a fost trecut in coordonarea directorului tehnic, în conformitate cu cerințele 
structurii organizatorice stabilite de Consiliul de Administrație. 
      În realitate, locul muncii anterior şi ulterior minutei contestate este acelaşi, anume sediul 
instituției pârâte.  
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Sunt incidente în prezenta cauză statuările din sentinţa civilă nr. 4272/19.11.2013 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa, secţia I civilă în dosarul nr. …/118/2013, rămasă definitivă prin Decizia 
civilă nr. 134/CM/08.04.2014 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă. 

Astfel, minuta contestată nu a avut ca obiect şi nici ca rezultat schimbarea locului de muncă 
din punct de vedere al situării lui in spațiu, el rămânând același, modificarea privind numai 
încadrarea lui în conformitate cu cerințele structurii organizatorice stabilite de Consiliul de 
Administrație, iar reclamanta desfășoară aceeași activitate pe care o desfășura conform aceluiași 
contract de muncă şi a aceleiași fişe de post; prin urmare, nu a avut loc o modificare unilaterală a 
contractului individual de muncă. 
     În referire la anularea fişei de apreciere pe anul 2014, instanța a reţinut că reclamanta nu a 
indicat care este motivul contestării şi temeiul de drept al contestării acestei fişe de apreciere. 
 Astfel, deşi este bifată rubrica contestării aprecierii, totuşi nu este completată rubrica 
“Motivul contestării”. 
 Reclamanta a invocat în cuprinsul acţiunii faptul că evaluarea activităţii sale a fost realizată 
potrivit fişei şi cerinţelor aferente funcţiei de cercetător, deşi conform modificărilor intervenite în 
felul muncii nu mai desfăşura o astfel de activitate. 
 Instanţa a reţinut însă că, în acord cu sentinţa civilă nr. 4272/19.11.2013 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, reclamanta desfășoară aceeași activitate pe care o desfășura 
conform aceluiași contract de muncă si a aceleiași fişe de post, motiv pentru care criteriile de 
evaluare au fost raportate, firesc, la aceleaşi responsabilităţi. 
        Fata de toate considerentele mai sus expuse, acţiunea reclamantei a fost ca nefondată pe 
toate capetele de cerere. 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, reclamanta [...] a declarat apel, criticându-o 
pentru netemeinicie şi nelegalitate.  

În motivarea apelului, apelanta reclamantă a arătat că activitatea sa a fost cea de cercetător 
ştiinţific, activitate desfăşurată meritoriu fiind şi recunoscută ca atare prin diverse distincţii pe care 
le-a primit de-a lungul timpului dar şi prin evaluările profesionale efectuate anual de către pârât. 

Începând cu anul 2010, moment în care s-a schimbat conducerea pârâtei, au început 
abuzurile acesteia din urmă. La acel moment a avut loc prima schimbare în sensul că i-a fost 
modificat felul muncii, astfel că din cercetător ştiinţific a fost trecută la Biroul Marketing 
Management din cadrul pârâtului. Practic din acel moment nu a mai desfăşurat activitatea de 
cercetător ştiinţific pentru care era specializată. 

În anul 2015 a continuat seria de tensiuni în relaţia sa profesională cu pârâtul, organele de 
conducere ale acestuia luând din nou măsuri privind schimbarea felului muncii sale, a şefului direct 
în subordinea căruia îşi desfăşurat activitatea. 

Arată apelanta reclamantă că evaluarea activităţii sale a continuat să fie făcută potrivit fişei 
şi cerinţelor aferente funcţiei de cercetător, avându-se în vedere lucrările ştiinţifice, proiectele 
desfăşurate în anul 2014, deşi potrivit modificărilor ce au intervenit în felul muncii, aceasta nu mai 
desfăşura o astfel de activitate. 

Cu un astfel de calificativ la evaluarea anuală este evident că orice avansare în funcţie este 
imposibilă, dar şi transferul la o altă instituţie de cercetare ştiinţifică este foarte dificilă. 

Măsura schimbării locului de muncă este nelegală, sub un prim aspect strict formal, întrucât 
nu îmbracă forma unei decizii sau a unui act adiţional la contractul individual de muncă semnat şi 
agreat de ambele părţi contractante. 

În cadrul minutei din data de 13.01.2015 pârâtul se prevalează de dispoziţiile art. 17 alin. 1 
din Codul muncii, respectiv de obligaţia de informare a salariatului despre eventualitatea 
modificării contractului de muncă, or, până la acest moment pârâtul nu este în posesia unui act 
adiţional la contractul de muncă aşa cum impun obligatoriu dispoziţiile aceluiaşi text de lege, 
alineatul 5  care prevăd că în termen de cel mult 20 de zile de la apariţia modificării între părţile 
trebuia să intervină un act adiţional la contractul de muncă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 41 din Codul Muncii - "contractul Individual de muncă poate fi 
modificat numai prin acordul părţilor." 
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În speţă, pârâtul nu a avut acordul apelantei reclamante la nici una dintre modificările 
operate la nivelul contractului său de muncă. 

Mai arată apelanta reclamantă că nu mai poate fi evaluată potrivit criteriilor stabilite pentru 
cercetători întrucât nu mai desfăşoară activitate de cercetător, nu mai face muncă de cercetare, nu 
mai întocmeşte şi publică lucrări de specialitate etc. 

Instanţa de fond nu a analizat corespunzător obiectul dedus judecaţii prin prisma criticilor 
aduse şi a ansamblului probator administrat. 

Astfel că, la o analiză corespunzătoare tribunalul  ar fi trebuit să clarifice de ce era necesară 
emiterea unei minute de informare cu privire la "modificarea următorului element al contractului 
individual de muncă" dacă o astfel de modificare nu a avut loc. 

În realitate, la respectiva trecere în subordinea directorului tehnic a avut loc o reală 
modificare a contractului individual de muncă, astfel cum de altfel s-a menţionat în actul atacat -
minuta din data de 13.01.2025. 

Arată apelanta reclamantă că această modificare a condus la încetarea oricăror atribuţii de 
cercetător, prin urmare neavând astfel de atribuţii în fişa postului în mod evident nu a mai fost 
trimisă la cursuri, nu i s-a mai permis elaborarea de proiecte, nu i-au mai fost finanţate deplasările 
în vederea efectuării de cercetări care să stea la baza elaborării unor studii, proiecte ştiinţifice. 

Din această perspectivă autoevaluarea sa profesională pendinte anului 2014 nu a fost 
realizabilă întrucât nu putea să răspundă la o serie de întrebări din chestionar. Astfel că nu ar fi  
putut enumera proiectele şi lucrările ştiinţifice pe care le-a întocmit şi la care a participat dacă 
pârâtul nu i-a permis să participe la astfel de prospecte, cercetări, cursuri etc. 

În apărare, intimatul pârât Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină „[...]” a 
formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului ca nefondat, apreciind că instanţa de fond a 
analizat în mod corespunzător obiectul acţiunii avându-se în vedere toate probele administrate în 
cauză. 

Mai arată intimata pârâtă că, în realitate, reclamanta [...] nu a fost angajată niciodată pe 
postul de cercetător ştiinţific.  

Concursul, precum şi postul pe care a fost angajată reclamanta, şi în care şi-a desfăşurat 
activitatea, este de specialist marketing, aşa cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 
…/15.03.2004. Din contractul individual de muncă rezultă, fără dubiu, atât postul pentru care a fost 
angajată, cât şi activitatea pe care a desfăşurat-o. 

Cu privire la minuta din 13.01.2015, prin care reclamanta pretinde ca i-au fost schimbate 
locul şi felul muncii, intimata pârâtă precizează că aceasta cuprinde o eroare materială, în sensul că, 
în mod greşit, s-a consemnat anul 2015 în loc de 2016.  

În mod greşit, reclamanta a apreciat că i-a fost schimbat locul de muncă, starea de fapt şi de 
drept reală fiind următoarea: prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. …/31.07.2015, întregul 
compartiment marketing/management proiecte, alături de alte departamente/compartimente din 
structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “[...]” Constanţa, a 
fost trecut în subordinea directorului tehnic. 

Aşadar, nu locul de muncă a fost schimbat, ci întregul compartiment a fost trecut din cadrul 
Departamentului Transfer Tehnologic şi Diseminare în coordonarea directorului tehnic în 
conformitate cu cerinţele structurii organizatorice stabilite de Consiliul de Administraţie. 

Arată intimata pârâtă că, şi în momentul de faţă reclamanta desfăşură aceeaşi activitate în 
domeniul marketingului, pe care o desfăşura şi până acum, aşa cum se prevede în contractul 
individual de munca şi fisa postului. 

Precizează că, deţinerea titlului de cercetător ştiinţific nu presupune în mod obligatoriu 
ocuparea unui astfel de post. Trebuie făcută distincţie între postul pe care îl ocupa reclamanta, 
conform contractului individual de muncă şi titlurile - doctor - într-o anume profesie, conferenţiar, 
cercetători de diferite grade etc. pe care o persoana le poate obţine în cariera sa, fără ca în mod 
obligatoriu să ocupe un anume post ca urmare a obţinerii titlului. 

În mod greşit, reclamanta a apreciat că evaluarea activităţii sale a fost făcută potrivit fişei şi 
cerinţelor aferente personalului de cercetare. În realitate, analiza activităţii sale a fost făcută (aşa 
cum rezultă din cuprinsul fişei de evaluare) după alte criterii decât cele ştiinţifice la care aceasta 
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face referire. În aprecierea activităţii s-au avut în vedere următoarele criterii: calitatea lucrărilor, 
randamentul în muncă, cunoştinţe, aptitudini şi valorificarea acestora, adaptarea profesională, 
perfecţionare şi auto perfecţionare, creativitate, spirit de iniţiativă, disciplină, integrare în colectiv, 
comportament etic. 

Arată intimata pârâtă că fişa de apreciere i-a fost adusă la cunoştinţă reclamantei, care a 
semnat în data de 14.01.2016, indicând cu un „X” rubrica care contestă aprecierea. Deşi formularul 
fişei de evaluare cere persoanei care contestă, să indice motivul contestării (pct. 9.2.), reclamanta nu 
a indicat care este motivul contestaţiei preferând să se adreseze în mod direct justiţiei. 

Întreaga comisie a apreciat în mod obiectiv, imparţial şi unanim asupra calificativului primit 
de reclamanta. 

Referitor la obligaţia de a se încheia un act adiţional la contractul individual de muncă 
apreciază intimată pârâtă că, părţile nu sunt în situaţia prevăzută de lege deoarece, reclamantei nu i-
a fost schimbat locul de muncă ci pur şi simplu întregul compartiment în care activează a fost pus în 
subordinea directorului tehnic, compartiment cu aceeaşi componenţă şi atribuţii, însă de data 
aceasta de sine stătător. Reclamantei nu i-a fost schimbat nici felul muncii, ea desfăşurând în 
continuare activitatea de specialist marketing, având aceleaşi atribuţii, acelaşi program, acelaşi 
salariu şi acelaşi birou ca şi până acum. 

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

Prima instanţă a analizat şi apreciat în mod corect obiectul cererii şi probele administrate în 
cauză. 

Prin minuta din 13.01.2015, reclamanta care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului 
Marketing Management Proiect, a fost informată că, în baza aprobării structurii organizatorice a 
Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină „[...]”, în şedinţa Consiliului de Administraţie, 
din data de 31.07.2015 va trece în subordinea directorului tehnic  al I.N.C.D.M. „[...]” Constanţa. 

Această minută este doar o minută de informare a reclamantei de trecere în subordinea 
directorului tehnic şi nu o decizie de schimbare a locului de muncă, aceasta continuând să-şi 
desfăşoare activitatea în cadrul Biroului Marketing Management Proiect. 

Prin decizia nr. …/10.12.2015 s-a dispus începând cu data de 20.11.2015 trecerea 
compartimentului Marketing/Management Proiecte din cadrul Departamentului Transfer 
Tehnologic şi Diseminare în subordinea Directorului Tehnic al I.N.C.D.M. „[...]” Constanţa, [...]. 

În consecinţă, în cauză nu a avut loc o schimbare a locului de muncă al reclamantei, ci doar 
o trecere a compartimentului în care aceasta lucra din cadrul Departamentului Transfer Tehnologic 
şi Diseminare în coordonarea directorului tehnic în conformitate cu cerinţele structurii 
organizatorice stabilite de Consiliul de Administraţie. 

Reclamanta a continuat să desfăşoare activitate în cadrul compartimentului 
Marketing/Management Proiecte, în sediul societăţii şi după comunicarea minutei de informare din 
13.01.2015. 

Nefiind vorba de o modificare a locului de muncă, pârâta nu avea obligaţia solicitării 
acordului reclamantei şi întocmirii unui act adiţional la contractul individual de muncă. 

Deşi trecerea compartimentului Marketing/Management Proiecte din cadrul 
Departamentului Transfer Tehnologic şi Diseminare în subordinea directorului tehnic nu constituia 
o schimbare a locului de muncă şi nu impunea întocmirea unei minute de informare, totuşi pârâta a 
întocmit-o, probabil pentru a evita eventuale neînţelegeri care ar fi putut să apară  între părţi pe 
parcursul derulării raportului juridic de muncă, având în vedere că au mai existat litigii între părţi pe 
rolul instanţei.  

Reclamanta [...] nu a fost angajată pe postul de cercetător ştiinţific. 
Postul pe care a fost angajată şi şi-a desfăşurat activitatea este acela de specialist marketing 

astfel cum rezultă din contractul individual de muncă nr. …/15.03.2004 şi fişa postului semnate de 
către reclamantă.  

Trebuie făcută distincţia între postul pe care îl ocupa reclamanta, conform contractului 
individual de muncă şi titlurile pe care le deţine într-o anumită profesie, pe care o persoană le poate 
obţine în cariera sa. 
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Referitor la fişa de apreciere aferentă anului 2014, pe aceasta se menţionează funcţia 
deţinută de reclamantă „marketing”. 

În aprecierea activităţii s-au avut în vedere următoarele criterii: calitatea lucrărilor, 
randament în muncă, cunoştinţe, aptitudini şi valorificarea acestora, adaptarea profesională, 
perfecţionare, autoperfecţionare, creativitate, spirit de iniţiativă, disciplină, integrare în colectiv, 
comportament etic, confirmarea capacităţii şi rezultatelor. 

Acestea sunt criterii standard de apreciere a activităţii profesionale a tuturor salariaţilor şi nu 
criterii specifice activităţii de cercetător ştiinţific cum susţine reclamanta.    

Aprecierea competenţelor profesionale ale salariatului constituie o prerogativă a 
angajatorului, el fiind singurul în măsură să le aprecieze în funcţie de activitatea şi performanţa 
salariatului său. 

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

Deşi intimatul pârât Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină „[...]” a solicitat 
obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu avocat în cuantum de 
2000 lei, Curtea a respins această cerere întrucât din chitanţa seria … nr. …/08.05.2017 nu rezultă 
că plata onorariului de avocat s-a făcut de către intimatul pârât, nemenţionându-se de la cine s-a 
primit suma de 2000 lei. 

  Curtea de Apel poate dispune rambursarea cheltuielilor de judecată în măsura în care 
cheltuielile solicitate sunt dovedite, ori în cauză nu s-a făcut dovada plăţii onorariului de avocat de 
către intimata pârâtă.  

Decizia civilă nr. 278/CM/26.09.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

  
18. Dovada orelor suplimentare în condiţiile în care reclamanţii îşi desfăşoară 

activitatea de navigaţie la doi angajatori în aceeaşi perioadă de timp. Forţa probatorie a 
jurnalului de bord. 

 
Instanța apreciază că orele suplimentare se efectuează la solicitarea angajatorului şi că acest lucru 

trebuia dovedit de reclamant cu atât mai mult cu cât, în perioada de referinţă, acesta avea două contracte 
individuale de muncă.  

Chiar dacă reclamantul a lucrat în zile de sâmbătă sau duminică, acesta trebuia să facă dovada 
care dintre cei doi angajatori i-a solicitat efectuarea orelor suplimentare, care era intervalul orar în care se 
considerau ore lucrate în baza contractului de muncă şi care dintre orele efectuate se plasau în afara 
programului de lucru în condiţiile în care în contractele individuale de muncă nu se menţionează decât  
numărul de ore ce trebuiau lucrate în fiecare zi respectiv 2 ore/zi, 4 ore/zi sau 8 ore/zi în funcţie de 
modificările aduse  de comun acord. 

Jurnalul de bord al navei nu este o probă suficientă pentru a dovedi că orele consemnate de 
comandantul navei sunt ore suplimentare şi chiar în situaţia în care aceste ore se efectuau sâmbăta sau 
duminica, această împrejurare nu conduce la plata lor fără a se analiza mai întâi problema nevoii de a se 
efectua ore suplimentare şi a compensării cu timp liber în condiţiile prevăzute de art. 122 din Codul Muncii. 

 
Art. 122 din Codul Muncii 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 25 martie 2016 şi înregistrată sub nr. 

…/88/2016, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâtele S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L., a 
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa: să se constate că, în perioada 11.05.2012 – 31.07.2015, 
a fost angajat al S.C. [...] S.R.L. cu o normă de 8 ore/zi; să se constate că, în perioada 02.12.2015 – 
29.02.2016, a fost angajat al S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L., cu o normă de 16 ore/zi; să fie 
obligate pârâtele la plata drepturilor salariale restante pentru luna februarie 2016; să fie obligate 
pârâtele la plata normei de hrană pentru lunile februarie 2015, decembrie 2015 şi ianuarie-februarie 
2016 în valoare de 32 lei/zi; să fie obligate pârâtele la plata orelor suplimentare efectuate în week-
end şi de sărbătorile legale în perioada 15.03.2012 – 02.12.2015; să fie obligate pârâtele la plata 
diferenţei de salariu dintre orele prestate în perioada 02.12.2015 – 29.02.2016, reprezentând 12 
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neplătite, din care 8 ore pe timp de noapte; obligarea pârâtelor la plata taxelor fiscale către stat, 
şomaj, pensie, CASS, CAS etc., de la data la care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii; obligarea 
pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.  

La data de 22 aprilie 2016, pârâta S.C. [...] S.R.L. a depus la dosarul cauzei întâmpinare, 
prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu obligarea reclamantului la plata 
cheltuielilor de judecata ce se vor ocazia cu acest proces. 
 La data de 25 aprilie 2016, a formulat întâmpinare pârâta S.C. [...] S.R.L. prin care a 
solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de 
judecată. 

La data de 31 mai 2016, reclamantul a formulat cerere completatoare a acţiunii principale 
prin care a solicitat: anularea deciziei nr. 436/11.03.2016 emisă de S.C. [...] S.R.L şi a deciziei 
433/11.03.2016 emisă de S.C. [...] S.R.L; constatarea nulităţii absolute a actului adiţional nr. 
1/01.11.2012, a actului adiţional nr. 3/01.11.2013 şi a actului adiţional 5/01.10.2014 emise de S.C. 
[...] S.R.L. pentru lipsa semnăturii angajatului; obligarea pârâtei S.C. [...] S.R.L. la plata sumei de 
2.455 lei, reprezentând bonus de fidelitate acordat prin actul adiţional nr. 3/01.11.2013; a sumei de 
4.000 lei reprezentând prima de fidelitate acordată prin actul adiţional nr. 4/01.05.2014; 1.000 euro 
reprezentând bonus pentru obligarea de a nu părăsi societatea până la data de 31.10.2013, acordat 
prin actul adiţional nr. 3/31.10.2013; 4.000 lei reprezentând prima de fidelitate acordată prin actul 
adiţional nr. 7/01.04.2015.  

Prin sentinţa civilă nr. 391 din 9 martie 2017, Tribunalul Tulcea în temeiul art. 406 
N.C.P.C. a constatat că reclamantul a renunţat la judecarea capătului de cerere vizând constatarea 
nulităţii Actelor Adiţionale nr. 3/1.11.2013 şi nr. 5/1.10.2014 emise de pârâta S.C. [...] S.R.L. A 
admis excepţia tardivităţii contestaţiei împotriva deciziei nr. 436/11.03.2016 emisă de S.C. [...] 
S.R.L. şi deciziei nr. 433/11.03.2016 emisă de S.C. [...] S.R.L., invocată din oficiu. A respins 
contestaţia formulată împotriva acestor decizii ca fiind tardiv introdusă. 

 A admis în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost completată.  
A obligat S.C. [...] S.R.L. să plătească reclamantului [...] suma de 1000 euro, în echivalent 

lei la data plăţii, reprezentând bonus acordat conform Actului Adiţional nr. 3/01.05.2013 pentru 
asumarea obligaţiei de a nu părăsi societatea până la data de 31.10.2013, precum şi norma de hrană 
aferentă lunii februarie 2015, astfel cum s-a stabilit prin Actul Adiţional nr. 6/1.12.2014. A respins 
în rest pretenţiile formulate ca neîntemeiate. S-a luat act că nu au fost pretinse cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Reclamantul [...] a fost angajat al pârâtei S.C. [...] S.R.L., începând cu data de 11.05.2012, în 

baza Contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 6/10.05.2012, în funcţia de timonier 
fluvial, cu un salariu de încadrare brut de 1.966 lei, cu o durata a contractului de muncă 
nedeterminată, şi o norma de lucru de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână.  

Contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 6/10.05.2012 a suferit mai multe 
modificări în baza Actelor adiţionale nr. …, în privinţa funcţiei, a drepturilor salariale dar şi relativ 
la norma de muncă, care a fost stabilită pe rând, de 4 ore/zi cât s-a convenit prin contractul 
individual sau de 8 ore/zi. 

Reclamantul a fost şi angajatul pârâtei S.C. [...] S.R.L începând cu data de 03.08.2015, în 
baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 330/31.07.2015, în funcţia de căpitan 
fluvial, cu un salariu de încadrare brut de 3.508 lei, cu o durată nedeterminată şi o normă de lucru 
de 6 ore/zi. Contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 330/31.07.2015 a suferit modificări în 
baza Actului adiţional nr. 2/02.12.2015, prin care norma de muncă a fost modificată la 2 ore/zi. 

La data de 26.02.2016, sub nr. 353, respectiv 352, au fost înregistrate cererile reclamantului 
[...] de încetare prin demisie a efectelor celor două contracte de muncă, cereri care au fost aprobate 
cu un preaviz de 20 zile, respectiv de 45 zile. 

Prin deciziile nr. 433 şi 436 din 11.03.2016, în conformitate cu prevederile art. 58 coroborat 
cu art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, s-a dispus însă încetarea contractelor 
individuale de muncă, motivat de nerespectarea disciplinei de muncă respectiv a perioadei de 
preaviz prin neprezentarea la locul de muncă. 
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1. Cu privire la solicitarea de constatare a nulităţii absolute pentru lipsa semnăturii 
angajatului a Actului adiţional nr. 1/01.11.2012, a Actului adiţional nr. 3/01.11.2013 şi a Actului 
adiţional nr. 5/01.10.2014 emise de S.C. [...] S.R.L., s-au reţinut următoarele:  

La termenul de judecată din data de 16 septembrie 2016, în prezenţa apărătorului pârâtei 
S.C. [...] S.R.L., după ce a examinat actele adiţionale depuse la dosar în original, reclamantul a 
precizat că renunţă la judecarea cererilor de constatare a nulităţii Actelor Adiţionale nr. 3/1.11.2013 
şi nr. 5/1.10.2014 emise de aceasta, insistând în examinarea de către expert a semnăturii executate 
pe Actul adiţional nr. 1/01.11.2012, pe care nu o recunoaşte. 

Având în vedere manifestarea de voinţă a reclamantului, cum, potrivit art. 406 din Codul de 
procedură civil, acesta poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă 
de judecată, fie prin cerere scrisă, instanţa a constatat că reclamantul a renunţat la judecarea 
capătului de cerere vizând constatarea nulităţii Actelor Adiţionale nr. 3/1.11.2013 şi nr. 5/1.10.2014 
emise de pârâta S.C. [...] S.R.L.  

Cu privire la Actul adiţional Nr. 01/01.11.2012 emis de S.C. [...] S.R.L., prin care durata 
muncii a fost stabilită la 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, în cauză a fost încuviinţată efectuarea unei 
expertize criminalistice de către Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice din cadrul 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti. 

Prin Raportul de expertiză nr. 421/19.12.2016, ponderea edificatoare ridicată a asemănărilor 
este în măsură să ateste o concluzie categorică în sensul că semnătura de la poziţia ,,angajat” de pe 
Actul adiţional Nr.  1/01.11.2012 emis de S.C. [...] S.R.L.  a fost executată de către numitul [...]. 

Concluziile expertizei nu au fost contestate de părţi. 
În consecinţă, capătul de cerere vizând constatarea nulităţii absolute a Actului adiţional nr. 

1/01.11.2012 este neîntemeiat şi a fost respins ca atare. 
2. Cu privire la excepţia tardivităţii cererii de anulare a Deciziilor nr. 436/11.03.2016 şi nr. 

433/11.03.2016 emise de  S.C. [...] S.R.L, excepţie invocată din oficiu şi soluţionată cu prioritate 
conform art. 248 din Codul de procedură civilă, tribunalul a constatat că reclamantul nu a respectat 
termenul prevăzut de art. 268 alin. 1 lit. a din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, potrivit cu 
care ,,(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:a) în termen de 30 
de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului 
referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului 
individual de muncă;” 

S-a reţinut că cele două decizii au fost comunicate la data de 11.03.2016, fapt ce rezultă din 
semnăturile necontestate executate de salariat la rubrica ,,Dovada comunicării” la care a făcut şi 
menţiunea, ,,Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu decizia luată”. 

S-a reţinut că modalitate de comunicare menţionată este aptă să declanşeze curgerea 
termenului de contestare a deciziei, fiind respectate prevederile art. 252 alin. 3 şi 4 din  Legea nr. 
53/2003 privind Codul muncii, potrivit cu care ,,(3) Decizia de sancţionare se comunică 
salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data 
comunicării. (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz 
de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de 
acesta.”Ca atare, cererea de anulare a Deciziilor nr. 436/11.03.2016 şi nr. 433/11.03.2016 emise de  
S.C. [...] S.R.L. formulată prin cererea completatoare, depusă la dosar la data de 31 mai 2016, fiind 
formulată în afara termenului procedural, este tardivă şi a fost respinsă astfel. 

3. Cu privire la solicitarea de constatare a faptului că reclamantul a fost angajat al S.C. [...] 
S.R.L., în perioada 11.05.2012 – 31.07.2015, cu o normă de 8 ore/zi, şi că,  în perioada 02.12.2015 
– 29.02.2016, a fost angajatul S.C. [...] S.R.L. şi S.C. [...] S.R.L., cu o normă de 16 ore/zi, s-au 
reţinut următoarele: Potrivit art. 16 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, ,,Contractul 
individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba 
română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine 
angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.” 

Tribunalul a reţinut că, deşi aceste dispoziţii nu trebuie interpretate în sensul că transformă 
contractul individual de muncă într-un contract solemn, forma scrisă nefiind reglementată ca o 
condiţie de validitate, această formă reprezintă un mijloc de a proba a încheierii şi conţinutul 
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contractului.Ca atare, durata muncii este cea prevăzută în contractele de muncă încheiate, respectiv 
în actele adiţionale modificatoare. Aceasta cu atât mai mult cu cât probele administrate în cauză nu 
demonstrează existenţa unui alt conţinut al raportului de muncă decât cel rezultat din înscrisurile 
doveditoare. 

 4. Pe cale de consecinţă, este nejustificată şi pretenţia de plată a diferenţei de salariu dintre 
orele prestate şi cele plătite în perioada 02.12.2015 – 29.02.2016, respectiv 12 ore neplătite. Nici 
efectuarea muncii pe timp de noapte nu a fost dovedită, astfel că au fost repinse şi aceste pretenţii. 

5. Absenţa unor probe doveditoare justifică şi respingerea pretenţiilor vizând plata orelor 
suplimentare efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătorile legale, în perioada 
15.03.2012 – 02.12.2015. 

În acord cu aceasta este arătat şi faptul că, potrivit art. 121 din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul muncii, munca suplimentară este efectuată ,,la solicitarea angajatorului”. Or, reclamantul nu 
a dovedit existenţa unei solicitări din partea angajatorilor de prelungire a duratei contractuale de 
muncă.Mai mult, conform art. 122 din acelaşi cod, munca suplimentară se compensează prin ore 
libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, angajatorul arătând 
că munca suplimentară executată la cererea sa a fost remunerată în această manieră, salariatul 
nefăcând dovada contrară celor ce rezultă din evidenţele contabile. Faptul că timpul efectiv lucrat 
este menţionat în jurnalul de bord  depus la dosar în original nu poate folosi reclamantului de vreme 
el este persoana care a efectuat respectivele menţiuni, confirmând acest fapt prin propria semnătură, 
fără a exista vreun aviz din partea angajatorilor. Reclamantul a înţeles să se folosească în probatoriu 
exclusiv de proba cu acte, renunţând la proba testimonială şi apreciind inoportună efectuarea unei 
expertize contabile. 

6. În privinţa drepturilor salariale restante pentru luna februarie 2016, tribunalul a constatat 
că cele două pârâte au dovedit efectuarea plăţii retribuţiilor cuvenite acestei luni cu extrasele de 
conturi emise de Raiffeisen Bank, aflate in volumul II al dosarului. 
 7. Relativ la obligaţia S.C. [...] S.R.L. de plată a sumei de 2.455 lei, reprezentând bonus de 
fidelitate acordat prin Actul adiţional nr. 3/01.11.2013, a sumei de 4.000 lei reprezentând prima de 
fidelitate acordată prin Actul adiţional nr. 4/01.05.2014, cât şi a sumei de 4.000 lei reprezentând 
prima de fidelitate acordată prin Actul adiţional nr.7/01.04.2015, s-a reţinut că această pârâtă a făcut 
dovada plăţii conform înscrisurilor aflate la filele 38 - 46 din dosar, volumul II. 

 8. În privinţa  obligaţiei S.C. [...] S.R.L. de plată a  sumei de 1.000 euro, reprezentând bonus 
acordat conform Actului adiţional nr. 3/01.05.2013 pentru asumarea obligaţiei de a nu părăsi 
societatea până la data de 31.10.2013, tribunalul a reţinut că acest angajator nu a făcut dovada plăţii. 
De altfel, prin precizările aflate la dosar, se arată că nu această sumă este restantă. În consecinţă, a 
obligat S.C. [...] S.R.L. să plătească reclamantului [...] suma de 1.000 euro, în echivalent lei la data 
plăţii, reprezentând bonus acordat conform Actului adiţional nr. 3/01.05.2013, pentru asumarea 
obligaţiei de a nu părăsi societatea până la data de 31.10.2013. 

9. Cu privire la obligaţia S.C. [...] S.R.L. de plată plata normei de hrană în valoare de 32 
lei/zi,  pentru lunile februarie 2015, decembrie 2015 şi ianuarie - februarie 2016, se reţine că, 
potrivit Actului adiţional nr. 7/1.04.2015, părţile au convenit asupra faptului că, începând cu data de 
1.04.2015, salariatul [...] nu mai benficiază de acest drept. Ca atare, pretenţia de plată a normei de 
hrană aferentă lunilor decembrie 2015 şi ianuarie - februarie 2016 nu are un temei, astfel că a fost 
respinsă ca neîntemeiată. Relativ la norma de hrană aferentă lunii februarie 2015, se reţine că, prin 
Actul adiţional nr. 6/1.12.2014, angajatorul s-a obligat să plătească norma de hrană ,,în valoare de 
32 lei/zi lucrată.” Ca atare, acest beneficiu nu este condiţionat de împrejurarea dacă nava a părăsit 
locul de ancorare aşa cum se susţine, fiind cuvenit pentru fiecare zi lucrată chiar şi pentru situaţia în 
care munca a vizat paza navei ancorate. Că reclamantul a lucrat în luna februarie 2015 rezultă 
inclusiv din faptul că a primit remuneraţie conform extrasului de cont depus la dosar. În consecinţă, 
a obligat S.C. [...] S.R.L. să plătească reclamantului [...] norma de hrană aferentă lunii februarie 
2015, astfel cum s-a stabilit prin Actul Adiţional nr. 6/1.12.2014. 

10. Cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamant, 
s-a reţinut că acestea constau în taxa pentru expertiză în cuantum de 900 lei. Se reţine că această 



 

 136 

cheltuială a vizat un capăt de cerere care este respins prin prezenta acţiune, astfel că nu este 
justificată obligarea pârâtei. 
 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamantul [...] şi pârâta S.C. [...] S.R.L. 
Bucureşti.  
 

I. În motivele de apel reclamantul [...] a invocat următoarele :  
1. Căpătul de cerere de la punctul II c. - ore suplimentare (sâmbete, duminici şi sărbători 

legale) din perioada 15.03.2012 - 2.12.2015 (punctul nr. 5 din enumerarea instanţei de fond) era 
capătul de cerere cel mai important din toata acţiunea, celelalte fiind subsidiare, la care se considera 
îndreptăţit, dar pe care nu le mai susţine în calea de atac. In concluzie, apelul său priveşte punctul 
nr. IIc. - ore suplimentare (sâmbete, duminici şi sărbători legale) din perioada 15.03.2012 - 
2.12.2015 (punctul nr. 5 din  enumerarea instanţei de fond). 

2. Critică hotărârea instanţei de fond doar sub acest aspect şi arată că au fost depuse 
înscrisuri din care rezultă timpul de muncă suplimentar efectuat, în special sâmbetele, duminicile şi 
sărbătorile legale. În acest sens a depus la dosar în original, Jurnalul de bord al navei pentru a se 
verifica datele  (zilele) lucrate ce au fost menţionate în acţiune, pentru a fi confruntate cu jurnalul de 
bord. 

Pârâta a depus la dosarul cauzei pe lângă Jurnalul de bord, facturi fiscale şi comenzi 
înregistrate din care rezultă că toate orele suplimentare solicitate au corespondent în facturile fiscale 
si comenzile turistice. Jurnalul de bord este emis de societatea care deţine ambarcaţiunile, este 
întocmit de comandantul navei şi este administrat (ţinut) de căpitănia portului unde nava este 
înregistrată. Faptul că a avut calitatea de comandant nu înseamnă ca a trecut în registrul jurnal orele 
de plecare şi de sosire ale navei după placul meu. Orele din registrul jurnal sunt ora de plecare din 
port şi de întoarcere în port sau de acostare în anumite locuri. In cazul său, jurnalul de bord este 
susţinut de facturile fiscale si comenzile înregistrate la cele două societăţi. In aceste condiţii, a 
apreciat că înscrisurile depuse la dosarul cauzei cu care justifică orele suplimentare, sunt suficiente 
şi trebuia să prezint proba testimonială sau expertiză contabilă pentru a constata un fapt care rezulta 
din înscrisuri. 

3. Instanţa a avut în vedere faptul că art. 122 din Codul Muncii prevede că munca 
suplimentară se compensează prin ore libere plătite. Aceasta este și problema dedusa judecaţi, dacă 
a fost plătit pentru orele suplimentare. Pârâtele nu au făcut dovada că a fost plătit sau a beneficiat de 
ore libere compensatorii pentru orale suplimentare, iar instanţa a apreciat în mod greşit că orele 
suplimentare se efectuează la solicitarea angajatorului. 

Din înscrisurile prezentate rezultă faptul că a efectuat orele suplimentare, iar solicitarea 
angajatorului nu se face niciodată în scris către angajat, dispoziţia verbală fiind de cele mai multe 
ori regula pentru angajaţi. 

4.Acţiunea a fost admisă în parte pentru suma de 1000 euro (din cererea completatoare), în 
echivalent lei la data plăţii, reprezentând bonus acordat conform Actului Adiţional nr. 3/01.05.2013 
pentru asumarea obligaţiei de a nu părăsi societatea până la data de 31.10.2013, precum şi norma de 
hrană aferentă lunii februarie 2015. Instanţa nu a avut în vedere că în perioada aprilie 2013 până în 
octombrie 2015 a lucrat un număr de 92 de zile, reprezentând sâmbete, duminici şi sărbători legale. 
Din probele existente la dosarul de fond rezultă faptul că toate zilele solicitate în acţiune au fost 
lucrate. Pârâtele prezintă faptul că doar zece zile din cele solicitate nu au fost efectuate si acestea 
sunt următoarele: ….  Pe lângă zilele de sâmbătă si duminică neplătite au exista şi zilele de sărbători 
legale în anii 2013 - 2015 : 2013 - 5 mai, 2014 - 20 aprilie, 2015 - 12 aprilie. Orele suplimentare 
lucrate în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, de 40 ore, au fost foarte multe, dar 
solicită orele suplimentare /sâmbete, duminici şi sărbători legale) din perioada 13.04.2012 - 
2.12.2015, care rezultă din jurnalul de bord. 

5. Instanţa de fond a respins în parte acţiunea si crede că datorită mulţimii capetelor de 
cerere, nu a avut în vedere punctul nr. IIc. - ore suplimentare (sâmbete, duminici si sărbători legale) 
din perioada 15. 03.2012 -2.12.2015. 

- Referitor la proba testimonială a avut în vedere dispoziţiile alin.5, art. 309 din N.C.P.Civilă 
cu privire la admisibilitatea probei. 
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- Cu privire la actele navei si jurnalul de bord al navei – se invocă dispoziţiile HG nr. 
245/04.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.42/1997 privind 
transportul naval, respectiv disp. art. 73 alin. 1 ; Secţiunea a 4-a art-.91 alin. 1, 3, 4, art. 92, art.93.  

-  Cu privire la expertiza contabilă la termenul de judecată a apreciat că dovada cu înscrisuri 
este suficientă în vederea dovedirii acţiunii şi că expertiza tehnică contabilă ar tergiversa 
soluţionarea cauzei, iar instanţa de judecată trebuie mai întâi să verifice existenta dreptului, raportat 
la obiectul cererii şi în subsidiar cuantumul acestor drepturi ce rezultă din calcularea drepturilor 
salariale,  chestiune pe care o poate face si compartimentul contabil al societăţilor pârâte. 

Iu drept, se invocă disp.art. 466 si următoarele din Cod pr.civilă si Codul Muncii. 
Solicită admiterea apelului, modificarea în parte a sentinţei apelate, admiterea apelului cu 

privire la punctul nr. IIc din acţiune - ore suplimentare (sâmbete, duminici şi sărbători legale) din 
perioada 15.03.2012 - 02.12.2015 (punctul nr. 5 din enumerarea instanţei de fond) şi obligarea 
intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

 
II. In motivele de apel pârâta S.C. [...]  S.R.L Bucureşti, a invocat următoarele :  

 Prin sentinţa civilănr.391/09.03.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa, instanţa a obligat 
societatea la plata normei de hrană aferente lunii februarie 2015, astfel cum s-a stabilit prin actul 
adiţional nr.6 din01.12.2014.Hotărârea instanţei de a obliga societatea la plata normei de hrană 
aferentă lunii februarie 2015 este netemeinică şi nelegală, deoarece aceasta încalcă prevederile 
exprese ale legii, respectiv: H.G. nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice 
personalului navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave, modificată prin H.G. nr.1068/2013 pentru 
modificarea Anexei 1 a HG nr. 185/1994 prevede: „Art.1: Personalul navigant şi auxiliar îmbarcat 
pe nave, aparţinând unităţilor bugetare şi regiilor autonome cu specific deosebit beneficiază de 
alocaţie de hrană în cuantumurile prevăzute de Anexa 1; Art.5: Condiţiile de acordare a alocaţiei 
de hrană sunt stabilite în Anexa 2; Art.5 din Anexa 2 – Alocaţia de hrană serveşte numai pentru 
aprovizionare cu alimente necesare pregătirii hranei în comun la bordul navei şi nu se achită în 
numerar echipajului”.  

Ca urmare, instanţa nu poate stabili în sarcina societăţii o obligaţie al cărei temei nu există, 
neputând modifica textul legal aplicabil în speţă.  

Probele administrate în cauză, referitoare la luna februarie 2015, dovedeau că în speţă sunt 
aplicabile prevederile exprese ale art. 5 din anexa 2 a HG nr. 185/1994 modificată prin HG nr. 
1068/2013. În acest sens, situaţia de fapt este dovedită cu pontajele depuse de societate.  

În consecinţă, solicită admiterea motivului de apel aşa cum a fost formulat şi pe cale de 
consecinţă modificarea în parte a hotărârii atacate, în sensul înlăturării obligaţiei de plată a normei 
de hrană aferentă lunii februarie 2015 stabilite în sarcina societăţii, ca fiind lipsită de temei legal şi 
contrară legii. Cu cheltuieli de judecată.  
 
 Apelanta pârâtă şi intimata pârâtă au formulat întâmpinări, prin care au solicitat 
respingerea apelului formulat de reclamant ca neîntemeiat.  
 În apel nu s-au administrat alte probe.  
 
 Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 
dispoziţiile legale incidente în speţă, Curtea constată:  
 - În ceea ce priveşte apelul declarat de apelantă pârâtă SC [...] SRL, Curtea a constatat că 
acesta este tardiv formulat.  

În raport de dispoziţiile art. 215 din Legea dialogului social, apelul trebuia depus în termen 
de 10 zile  de la data comunicării hotărârii ce se atacă. 

Întrucât din dosarul cauzei rezultă că sentinţa civilă nr. 391/09.03.2017 a fost comunicată 
pârâtei apelante la 06.04.2017, termenul pentru depunerea apelului se împlinea la 17.04.2017 astfel 
că, la 17.05.2017, când s-a înregistrat cererea de apel, acest termen era depăşit. 
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Pentru aceste considerente, apelul declarat de pârâta SC [...] SRL va fi respins ca tardiv 
formulat. 

 
- În ceea ce priveşte apelul declarat de apelantul reclamant [...], Curtea constată că acesta 

este nefondat pentru următoarele considerente: 
Astfel cum rezultă din motivele de apel depuse la dosar şi susținute de reclamant, criticile 

vizează numai capătul de cerere de la punctul nr. IIc. şi anume plata orelor suplimentare (sâmbete, 
duminici şi sărbători legale) din perioada 15.03.2012 - 02.12.2015. Consideră apelantul că, deşi au 
fost depuse înscrisuri din care rezultă timpul de muncă suplimentar efectuat, în special sâmbetele, 
duminicile şi sărbătorile legale, instanţa de fond a respins cererea fără a verifica Jurnalul de bord al 
navei în care erau menţionate aceleaşi date cu cele menţionate în acţiune.  

Însă, jurnalul de bord al navei nu este o probă suficientă pentru a dovedi că orele 
consemnate de comandantul navei sunt ore suplimentare şi chiar în situaţia în care aceste ore se 
efectuau sâmbăta sau duminica, această împrejurare nu conduce la plata lor fără a se analiza mai 
întâi problema nevoii de a se efectua ore suplimentare şi a compensării cu timp liber în condiţiile 
prevăzute de art. 122 din Codul Muncii. 

În mod corect prima instanţă a apreciat că orele suplimentare se efectuează la solicitarea 
angajatorului  şi că acest lucru trebuia dovedit de reclamant cu atât mai mult cu cât în perioada de 
referinţă, acesta avea două contracte individuale de muncă.  

Reclamantul [...] a fost angajat al pârâtei S.C. [...] S.R.L., începând cu data de 11.05.2012, 
în baza Contractului individual de muncă nr. 6/10.05.2012, în funcţia de timonier fluvial cu o norma 
de lucru de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână.  

Contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 6/10.05.2012 a suferit mai multe 
modificări în baza Actelor adiţionale …, în privinţa funcţiei, a drepturilor salariale dar şi relativ la 
norma de muncă, care a fost stabilită pe rând, de 4 ore/zi sau de 8 ore/zi. 

În baza contractului individual de munca nr. 330/31.07.2015, reclamantul a fost şi angajatul 
pârâtei S.C. [...] S.R.L  începând cu data de 03.08.2015, în funcţia de căpitan fluvial cu o normă de 
lucru de 6 ore/zi. 

Şi acest contract a suferit modificări în baza Actului adiţional nr. 2/2.12.2015, prin care 
norma de muncă a fost modificată la 2 ore/zi. 

Aşadar, chiar dacă reclamantul a lucrat în zile de sâmbătă sau duminică, acesta trebuia să 
facă dovada care dintre cei doi angajatori i-a solicitat efectuarea orelor suplimentare, care era 
intervalul orar în care se considerau ore lucrate în baza contractului de muncă şi care dintre orele 
efectuate se plasau în afara programului de lucru în condiţiile în care în contractele individuale de 
muncă nu se menţionează decât  numărul de ore ce trebuiau lucrate în fiecare zi respectiv 2 ore/zi, 4 
ore/zi sau 8 ore/zi în funcţie de modificările aduse  de comun acord. 

În opinia apelantului reclamant,  este dovedit cu jurnalul de bord faptul că a efectuat orele 
suplimentare iar solicitarea angajatorului nu se face niciodată în scris către angajat, dispoziţia 
verbală fiind de cele mai multe ori regula pentru angajaţi, însă instanţa nu poate lua act de această 
regulă decât  dacă ea ar fi fost consemnată într-un înscris oficial, în contractul individual de muncă, 
în contractul colectiv de muncă sau într-un regulamentul de ordine interioară. 

Nu în ultimul rând, trebuie observat că jurnalul de bord nu relevă în mod clar timpul necesar 
pentru efectuarea curselor, identificându-se diferenţe importante de timp alocat pentru parcurgerea 
acelorași trasee. De exemplu, într-o zi s-a parcurs traseul de la pontonul Karpaten la Crisan între 
orele 7 - 11 iar în altă zi acelaşi traseu în sens invers între orele 13 -19. 

Prin urmare, în mod corect instanţa de fond a respins acest capăt de cerere iar apelantul nu a 
dovedit nici cu ocazia soluţionării apelului, existenta unor greșeli de judecată sau de aplicare a legii. 

Intimata pârâtă a invocat la termenul de judecată din 21.11.2017 excepţia nemotivării 
apelului însă, chiar dacă s-au formulat critici sumare, instanţa este ţinută să cerceteze cauza în baza 
caracterului devolutiv al apelului rejudecând cauza în limitele stabilite expres de către apelant 
conform disp. art. 477 C.pr.civ.  



 

 139 

Pentru aceste motive, excepţia invocată de intimata pârâtă privind nulitatea apelului declarat 
de reclamant va fi respinsă iar apelul declarat de apelantul reclamant va fi respins că nefondat 
conform art. 480 C.pr.civ.  

Decizia civilă nr. 388/CM/05.12/2017 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
19. Dreptul pensionarilor proveniţi din societăţile comerciale desprinse prin acte 

normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei RA Electricitate ENEL şi 
fostei Companii Naţionale de Electricitate S.A. de a beneficia de cote gratuite de energie 
electrică, potrivit H.G. nr. 1041/2003, modificată prin H.G. nr. 1461/2003. Limitele 
beneficiului. 

 
Conform disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 1461/2003 

„Persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din 
cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei 
Naţionale de Electricitate S.A. şi ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau 
privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societăţile respective aveau 
prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi, prin contractele colective de muncă”. 

Din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că reclamantul se încadrează în categoria 
persoanelor vizate de art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/11.12.2003, fiind întrunite 
cumulativ condiţiile legale pentru acordarea cotei de energie electrică gratuită. 

În ceea ce priveşte însă cota de energie gratuită acordată acestor persoane, pensionate după data de 
30.09.2000, aceasta este de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 Kw/an, cum greşit a reţinut prima instanţă. 

În cazul pensionarilor ce beneficiază de cota gratuită de energie electrică potrivit disp. art. 3 din 
HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 – categorie în care se încadrează reclamantul – 
legiuitorul a prevăzut modalitatea concretă de acordare a acestei facilităţi, în sensul că după plata 
facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. 
pe numele beneficiarului facilităţii în acelaşi regim ca pentru orice alt abonat casnic, acesta din urmă este 
îndreptăţit să obţină contravaloarea energiei electrice achitate, în limitele unei cote de 1200 Kw/an, 
societatea pârâtă fiind ţinută  să îi ramburseze această contravaloare. 

Se reţine în raport de aceste dispoziţii legale că reclamantul nu este îndreptăţit să obţină de la 
pârâtă o sumă de bani reprezentând valoarea cotei de 1200 Kw/an, calculată de la momentul ieşirii la 
pensie, independent de suportarea sau nu a contravalorii facturilor emise  de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele reclamantului, ci dimpotrivă, după 
achitarea contravalorii energiei electrice consumate de către reclamant, - plată efectuată în temeiul 
facturilor emise în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic – pârâta este obligată să îi ramburseze 
reclamantului contravaloarea acestor facturi, în limitele cotei de 1200 Kw/an. 

 
H.G. nr. 1041/2003, modificată prin H.G. nr. 1461/2003 

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

…/118/2016, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâtele  S.N. [...] S.A. şi Sucursala 
C.N.E. Cernavodă, să se dispună obligarea acestora la recunoaşterea drepturilor ce se cuvin 
reclamantului  potrivit HG nr.1041/2013 şi la acordarea cotei gratuite de energie electrică în limita a 
3600 kWh/an, pentru consumul casnic, obligarea pârâtelor la plata retroactivă a sumelor 
reprezentând contravaloarea cotei de energie electrică în limita a 3600 kWh/an, calculate de la 
momentul ieşirii la pensie şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti, cu 
cheltuieli de judecată. 

În motivare, reclamantul a arătat că între părţi, S.N. [...] S.A. - Sucursala C.N.E. Cernavodă 
având calitatea de angajator, s-au desfăşurat relaţii de muncă în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, 
când relaţiile de muncă au încetat de drept, ca urmare a emiterii deciziei de pensionare.  

S-a învederat că, potrivit art. 3 din HG nr. 1041/2003,  persoanele pensionate după data de 
30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al 
Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de 
Electricitate - S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau 



 

 140 

privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de energie electrică dacă societăţile respective 
aveau prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă. 
Reclamantul a precizat că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale. 
Astfel, a arătat că la data ieşirii la pensie era beneficiarul unei facilităţi de tipul ajutorului material 
sub forma unei cote anuale gratuite de energie electrică, astfel cum rezultă din cuprinsul Actului 
adiţional nr.20/2012 la contractul individual, dar şi colectiv de muncă la nivel de unitate. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 266 din Codul muncii, HG nr. 1041/2003. 
Pârâta S.N. [...] S.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de 

chemare în judecată. S-a a arătat, în esenţă, că prin coroborarea prevederilor art. 3 din HG nr. 
1041/2003 cu art. 6.26 din CCM S.N.N. SA/2015, reclamantul nu are temei legal pentru a solicita 
plata contravalorii energiei electrice sau acordarea vreunei cote gratuite de energie electrică. 

În drept, au fost invocate disp. art. 205 CPC, art. 1 , art. 3 şi art. 4 din HG nr. 1041/2003, art. 
6.26 din CCM S.N.N. SA/2015. 

Prin sentinţa civilă nr. 2322/30.09.2016 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
reclamantului [...] în contradictoriu cu pârâtele S.N. [...] S.A, Sucursala C.N.E. Cernavodă şi a 
obligat pârâtele la recunoaşterea drepturilor ce se cuvin reclamantului potrivit HG nr. 1041/2013 şi 
la acordarea cotei gratuite de energie electrică în limita a 3600 Kwh/an pentru consumul casnic. 

Au fot obligate pârâtele la plata retroactivă a sumelor reprezentând contravaloarea cotei de 
energie electrică în limita a 3600 Kw/an, calculate de la momentul ieşirii la pensie şi până la 
rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

Au fost obligate pârâtele, către reclamant, la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut în esenţă că reclamantul a fost 
angajat la C.N. [...] S.A. – Sucurala C.N.E. Cernavodă în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, când a 
fost emisă decizia de pensionare, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 27.10.2015. 

S-a mai reţinut că pârâta C.N. [...] S.A. a fost înfiinţată ca urmare a reorganizării Regiei 
Autonome de Electricitate „RENEL”, conform HG bnr. 365/1998, iar potrivit art. 2 lit.e) din actul 
adiţional nr. 20/2012 la CCM nr. 1395/27.07.1988, salariaţii pârâtei beneficiau de compensare 
consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an, calculat la tariful CR de vânzare către populaţie, 
aprobat de A.N.R.E., drept menţionat la categoria „alte drepturi salariale”. 

Raportat la această situaţie de fapt, a reţinut prima instanţă că reclamantului îi sunt aplicabile 
prevederile art. 3 din HG nr. 1041/2003, modificată prin HG nr. 1461/2003, la data ieşirii la pensie 
reclamantul fiind beneficiarul unei facilităţi de tipul ajutorului material sub forma unei cote anuale 
de energie electrică, drept recunoscut de legiuitor şi pentru persoanele care s-au pensionat după data 
de 30.09.2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul Regiei Autonome de 
Electricitate „RENEL”- cum este cauză pârâtelor din cauză. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel S.N. [...] S.a., care a criticat-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub aspectul existenţei dreptului reclamantului de a beneficia 
de facilitate la energhie electrică, cât şi sub aspectul limitei de 3600 Kwh/an energie gratuită 
recunoscută de prima instanţă în beneficiul reclamantului. 

1. A susţinut apelanta pârâtă că reclamantul nu este îndreptăţit să beneficieze de facilităţile 
la energie electrică, întrucât începând cu anul 1999, S.N. [...] S.A. nu mai avea stabilită prin CCM 
facilitatea pentru angajaţii săi de a beneficia de cota de energie electrică şi după pensionare. Pe de 
altă parte, prevederile atr. 1 alin.(2) din HG nr. 1041/2003 stabilesc că persoanele pensionate din 
activitatea nucleară beneficiază de o cotă gratuită de energie electrică dacă s-au pensionat anterior 
datei de 01.08.1998, data reorganizării „RENEL”, iar reclamantul nu se afla în această situaţie, 
pensionarea sa intervenind la 17.12.2015. 

Art. 3 din HG nr. 1041/2003 acordă o posibilitate de acordare a acestei facilităţi persoanelor 
care s-au pensionat din unităţşile desprinse „ca urmare a reorganizării R.A. de Electricitate 
„RENEL”, şi nu stabileşte o obligaţie pentru S.N. [...] S.A., aceasta din urmă având dreptul de a 
insera în CCMla niel de unitate o clauză de acordare sau nu a acestor drepturi pentru pensionari. 

2. Chiar dacă s-ar considera că intimatul reclamant beneficiază de disp. HG nr. 1041/2003, 
soluţia Tribunalului Constanţa este criticabilă sub aspectul limitei stabilite pentru acordarea acestor 
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beneficii, HG nr. 1041/2001 prevăzând  o limită de energie gratuită de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 
Kw/an cum greşit a statuat prima instanţă, pentru pensionari. 

Se arată că, în accepţiunea  instanţei, art. 3 din HG nr. 1461/2003 reprezintă vocaţia 
reclamantului de a beneficia de acest ajutor material, însă acest articol nu prevede cota de energie la 
care este îndreptăţit pensionarul, ci reglementează doar condiţia ca aceste facilităţi să fie prevăzute 
în contractele colective de muncă. 

3. Sentinţa Tribunalului Constanţa este netemeinică întrucât nu ţine cont de prevederile H.G. 
nr. 1041/2003 care reglementează raportarea cotei de energie electrică, condiţionată de achitarea 
anticipată a acesteia. 

Pentru a se stabili cu exactitate dacă reclamantul este îndreptăţit, cât  şi suma la care este 
îndreptăţit, conform HG nr. 1041/2003, instanţa de fond trebuia, ca pe lângă verificarea condiţiilor 
subiective pentru acordarea facilităţilor (calitatea de pensionar şi existenţa în contractele colective 
ce muncă a acestor facilităţi) să verifice şi condiţiile obiective, respectiv, dacă reclamantul poate 
face dovada achitării „ca orice abonat casnic” a contravalorii energiei consumate. O astfel de 
analiză ar fi însemnat inclusiv o verificare în concret a facturilor şi a cuantumului de energie de care 
a beneficiat reclamantul de la data pensionării. 

Instanţa de fond, prin sentinţa pronunţată schimbă sensul facilităţilor prevăzute de HG 
întrucât obligă pârâta, independent de consum şi achitare cu anticipaţie, să restituire reclamantului 
cota gratuită de 3600 Kw/an. 

Prin întâmpinare intimatul pârât [...] a solicitat respingerea apelului ca nefondat, sub toate 
aspectele invocate de apelanta pârâtă. 

Se arată că prin reglementarea art. 3 din H.G. nr. 1041/2003 legiutorul a urmărit gratificarea 
pensionarilor din sectorul energetic prin acordarea cotei gratuite de energie electrică pentru 
consumul casnic. 

Începând cu anul 1990, la solicitarea sindicatelor din sectorul energetic s-a promovat baza 
legala pentru acordarea unei cote gratuite de energie electrică salariaţilor şi pensionarilor din 
sectorul energetic. 

Astfel, a fost iniţiată HG nr.279/1990 care a acordat unele facilitaţi la consumul casnic de 
energie electrică salariaţilor şi pensionarilor proveniţi din unităţi aparţinând fostului minister al 
energiei electrice. 

Având în vedere ca actul sus-menţionat nu a fost publicat în Monitorul Oficial, fiind astfel 
lovit de nulitate, acordarea facilitaţilor a fost prevăzută în contractele colective de muncă ale 
RENEL și, ulterior, CONEL 

Prin HG nr. 627/2000, CONEL s-a reorganizat in 4 unităţi independente, respectiv 
Termoelectrica, Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, cu bugete de venituri si cheltuieli proprii, 
care si-au desfăşurat activitatea pe principii strict comerciale. 

În data de 15.08.2001 a fost semnată de către Termoelectrica, Hidroelectrica, Electrica şi 
Transelectrica o notă comună în vederea acordării acestui drept deja dobândit, respectiv a unei cote 
gratuite de energie electrică de până la 1600 kw/h, începând cu luna august 2001, pensionarilor 
proveniţi din unităţile desprinse din fostul Minister al Energiei Electrice, inclusiv RENEL, CONEL 
şi unităţile subordonate acestora. Pentru acordarea acestei facilităţi, pensionarii trebuiau să fi avut o 
vechime de minim 15 ani in acest sector. 

De asemenea, de acest drept putea beneficia şi soţia sau soţul titularului de drept decedat, 
daca acesta a lucrat minim 20 de ani intr-una din aceste unităţi şi nu s-a recăsătorit. 

Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Economiei si Comerţului a venit în sprijinul 
pensionarilor elaborând şi promovând HG nr. 1041/2003 privind unele măsuri de reglementare a 
facilitaţilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice. 

Totodată, pentru o mai uşoară aplicare a acestui act normativ şi pentru a nu fi private de 
aceste facilităţii anumite categorii de persoane pensionate din unităţi ce au aparţinut fostului 
minister al energiei electrice, a fost elaborată HG nr. 1461/2003. 

Astfel, actul normativ anterior precizat a completat HG nr. 1041/2003 în sensul că a 
prevăzut aptitudinea de beneficia de cote gratuite de energie electrica şi persoanele pensionate după 
data de 30.09.2000 din societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al 
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Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de 
Electricitate – S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare. 

În acest context, urmează a se observa că vocaţia persoanelor pensionate după data de 
30.09.200 din societăţile desprinse din fostul Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome 
de Electricitate «Renel», Companiei Naţionale de Electricitate - SA şi, ulterior acestora, prin 
programe de restructurare, reorganizare sau privatizare s-a născut ope legis, în confirmarea unui 
drept câştigat încă din anul 1990 de salariaţii şi pensionarii din sectorul energetic. 

Nu pot fi reţinute nici criticile apelantei pârâte privitoare la modalitatea de stabilire de către 
instanţa de fond a cuantumului cotei de energie electrica gratuita ia care este îndreptăţit reclamantul. 

Dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 1041/2003 instituie măsurile de reglementare a facilităţilor 
reprezentând cota gratuită de energie electrica acordată persoanelor pensionate din unităţi care au 
aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate "RENEL", 
Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. anterior datei de 30.09.2000. precum si persoanelor 
pensionate din activitatea nucleara anterior datei de 1.08.1994. 

Pe de altă parte, disp. art. 3 din Legea nr. 1041/2003 instituie măsurile de reglementare a 
facilităţilor reprezentând cota gratuită de energie electrica acordată persoanelor pensionate din 
societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei 
Regii Autonome de Electricitate «RENEL», Companiei Naţionale de Electricitate –S.A. şi, ulterior 
acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare, ulterior datei de 30.09.2000. 

În acest context, câtă vreme relaţiile de muncă dintre reclamant şi Societatea Naţională [...] 
S.A. - Sucursala C.N.E. Cernavodă au încetat de drept, urmare emiterii deciziei de pensionare, la 
data de 17.12.2015, fără doar şi poate, în speţă, nu îşi găsesc incidenţă dispoziţiile art. 1 din Legea 
nr. 1041/2003. 

Totodată, dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 1041/2003 nu reglementează, în mod concret, 
cuantumul cotei gratuite de energie electrică la care sunt îndreptăţite persoanele pensionate din 
societăţile desprinse prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei 
Regii Autonome de Electricitate «RENEL», Companiei Naţionale de Electricitate S.A. şi, ulterior 
acestora, prin programe de restructurare, reorganizare sau privatizare, ulterior datei de 30.09.2000. 

Or, potrivit regulii „ubi tex non distinguit, nec nos distinguere debemus", generalitatea 
formulării unui text legal conduce la generalitatea aplicării lui, fără a se introduce distincţii pe care 
textul respectiv nu le conţine. 

Mai mult, urmează a se observa că, în speţă, cuantumul cotei gratuite de energie electrică la 
care este îndreptăţit reclamantul, respectiv 3600 kw/an, a fost stabilit convenţional prin contractul 
colectiv de muncă la nivel de unitate, precum şi prin actele adiţionale la contractul individual de 
muncă al reclamantului, acte juridice ce reprezintă legea părţilor. 
 

3. In ceea ce priveşte susţinerile apelantei pârâte referitoare la pretinsa „analiză superficială" 
a instanţei de fond a dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. b din HG nr. 1041/2003, se arată că şi aceste sunt 
nefondate, pentru următoarele motive: 

Potrivit art. 4 alin. 1 lit. b din HG nr. 1041/2003, „Contravaloarea cotei de energie electrică 
va fi suportată diferenţiat, astfel: (...) b)pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 3, Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A va încasa 
contravaloarea energiei electrice consumate în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic, urmând 
ca, în baza facturilor emise, fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului 
respectiv". 

Raportat la dispoziţiile legale anterior citate, urmează a se observa că acestea stabilesc 
modalitatea de plată a contravalorii cotei energie electrică, aceasta urmând a se face exclusiv în 
baza facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
«Electrica» S.A., fără a impune ca şi „condiţie de fond" plata anticipată a contravalorii acestei de 
către consumator. 

Nu în ultimul rând, urmează a se observa că reclamantul a înţeles să îşi îndeplinească  
întocmai şi la timp obligaţiile de plata ce îi incumbau în temeiul contractului de furnizare de energie 
electrică, astfel cum rezultă din facturile fiscale şi extrasul de cont depuse alăturat întâmpinării. 
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Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile apelantei 
pârâre S.N. [...] S.A., Curtea reţine următoarele: 

1. Criticile apelantei pârâte ce vizează inexistenţa dreptului reclamantei de a beneficia de 
facilităţile la energie electrică reglementate de art. 3 din HG nr. 1041/2003, modificată, se reţin a fi 
nefondate pentru următoarele considerente: 

Reclamantul [...] a avut calitatea de salariat al pârâtei S.C. [...] S.A. – Sucursala C.N.E. 
Cernavodă  în perioada 27.07.1998 – 17.12.2015, astfel cum rezultă din contractul individual de 
muncă nr. …/27.07.1998, modificat prin actele adiţionale nr. …/14.07.2012 şi nr. …/17.01.2013. 

La data de 17.12.2015 relaţiile de muncă dintre părţi au încetat conform art. 56 alin.(1) lit. c) 
codul muncii, reclamantului deschizându-i-se drepturile de pensie prin decizia nr. …/17.12.2015 
emisă de Casa de Pensii … Constanţa, fiindu-i acordată pensia pentru limită de vârstă. 

Conform disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 
1461/2003 „ Persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile desprinse prin 
acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de 
Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. şi ulterior acestora, prin 
programe de restructurare, reorganizare sau privatizare vor putea beneficia de cote gratuite de 
energie electrică dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajaţii lor astfel de facilităţi, 
prin contractele colective de muncă”. 

Textul legal instituie dreptul pensionarilor de a beneficia de cote gratuite de energie, 
conform art. 1 din HG nr. 1041/2003, şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de pensionari 
după 30.09.2000, dacă sunt întrunite cumulativ mai multe condiţii: 

1. persoanele pensionate după 30.09.2000 au fost salariaţii unor societăţi comerciale/regii 
autonome desprinse prin acte normative din cadrul unor persoane juridice limitativ prevăzute în 
actul normativ; 

2. societăţile respective aveau prevăzute pentru salariaţii lor astfel de facilităţi prin contracte 
colective de muncă. 

Din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că reclamantul se încadrează în 
categoria persoanelor vizate de art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 
1461/11.12.2003, fiind întrunite cumulativ condiţiile legale pentru acordarea cotei de energie 
electrică gratuită. 

Astfel se reţine că reclamantul a fost pensionat după data de 30.09.2000, respectiv la data de 
17.12.2015, şi anterior a fost salariatul S.N. [...] S.A. 

Angajatorul său, S.N. [...] S.A. a fost înfiinţată prin HG nr. 365/1998, ca urmare a 
reorganizării R.A. de Electricitate „RENEL”, fiind astfel îndeplinită şi condiţia potrivit cu care 
beneficiarul trebuie să se fi pensionat „din societăţi desprinse prin acte normative din cadrul (…) 
fostei Regii Autonome de Electricitate „RENEL”. 

Conform art. 2 lit. c) din actul adiţional nr. …/14.07.2012 la contractul individual de muncă, 
respectiv art. 2 lit. e) din actul adiţional nr. …/17.01.2013 la contractul individual de muncă nr. 
1395/27.07.1998, reclamantul, în calitate de salariat, a beneficiat de „alte drepturi salariale” 
reprezentând „compensare consum de energie electrică în limita a 3600Kw/an, calculat la tariful CR 
de vânzare către populaţie, aprobat de AN.R.E”. 

Izvorul acestui drept menţionat în contractul individual de muncă al reclamantului, anterior 
pensionării l-a constituit art. 6.26 din CCM S.N.N. S.A./2015 potrivit cu care: „salariaţii S.N.N. 
S.A. beneficiază de un ajutor acordat ca avantaj în natură sub forma compensării consumului de 
energie electrică şi termică (sau lemne de foc, cărbuni sau altele). De aceste drepturi beneficiază 
toţi salariaţii, indiferent de natura contractului, cu condiţia ca în luna în care se acordă ajutorul, 
să obţină pe statul de plată al unităţii venituri din salarii sau indemnizaţii în vederea impozitării 
ajutorului acordat”. 

Raportat la aceste înscrisuri depuse la dosar, Curtea constată că reclamantul îndeplineşte 
cumulativ condiţiile impuse de art. 3 din HG nr. 1041/2003, astfel cum a fost modificată prin HG 
nr. 1461/2003 pentru a beneficia de cotele gratuite de energie electrică după data pensionării, 
respectiv după data de 17.12.2015. 
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2. Criticile apelantei pârâte referitoare la cota gratuită de 1200 Kw/an cuvenită 
reclamantului, precum şi cele la modalitatea de acordare a  acestor facilităţi către reclamant se reţin 
a fi fondate pentru următoarele considerente: 

2.1. Beneficiul cotei gratuite de energie electrică în limita a 1200 Kw/an a fost reglementat 
pentru persoanele pensionate din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, 
Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. care 
întruneau condiţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din HG nr. 1041/2003, respectiv pentru persoanele 
care s-au pensionat până la data de 30.09.2000 din unităţile mai sus menţionate şi care la data 
pensionării aveau o vechime în aceste unităţi de  minimum 15 ani, până la momentul desprinderii 
din fostul Minister al Energiei Electrice, R.A. Electricitate „RENEL” şi C.N. Electricitate S.A.  

Pentru persoanele pensionate din activitatea nucleară acordarea beneficiului cotei gratuite de 
1200 Kw/an era condiţionată de pensionarea anterior datei de 01.08.1998, data reorganizării Regiei 
Autonome de Electricitate „RENEL”. 

Aceleaşi facilităţi erau acordate prin HG nr. 1041/2003 şi soţiei/soţului supravieţuitor al 
titularului de drept al contractului de furnizare a energiei electrice de tip standard fără abonament, 
dacă titularul a lucrat în condiţiile prevăzute de art. 1 minimum 20 de ani, dacă facilităţile erau 
prevăzute în contractele colective, pensionarii de invaliditate gr. I şi II care îndeplineau condiţiile 
art. 1 din actul normativ şi persoanele care au fost disponibilizate în urma unor măsuri de 
concediere colectivă şi care, ulterior, s-au pensionat fără a mai  fi încadrate în muncă până la data 
pensionării,  dacă îndeplineau condiţiile prevăzute de art. 1 din HG nr. 1041/2003. 

În forma sa iniţială, HG nr. 1041/2003 nu acorda nicio facilitate de această natură 
persoanelor fizice care s-au pensionat după septembrie 2000 din unităţi economice desprinse din 
fostul Minister al Energiei Electrice sau din Regia Autonomă de Electricitate „RENEL”. 

Prin HG nr. 1461/2003 s-a modificat art. 3 din HG nr. 1041/2003, în sensul extinderii sferei 
beneficiarilor cotei gratuit de energie electrică, prevăzându-se acordarea acestor facilităţi şi 
persoanelor pensionate după data de 30.09.2003 din cadrul aceloraşi persoane juridice enumerate la 
art. (1), cu condiţia reglementării unor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă pentru 
angajaţii lor. 

Prin urmare izvorul acestui drept îl constituie HG nr. 1041/2003 modificat prin HG nr. 
1461/2003, iar nu contractul colectiv de muncă, cum eronat susţine apelanta pârâtă, actul normativ 
condiţionând acordarea către pensionari a cotei gratuite de 1200 Kw/an, de existenţa acestei 
facilităţi pentru salariaţii angajatorului. 

În ceea ce priveşte însă cota de energie gratuită acordată acestor persoane, pensionate după 
data de 30.09.2000, aceasta este de 1200 Kw/an, iar nu de 3600 Kw/an, cum greşit a reţinut prima 
instanţă. 

Cota de energie gratuită reglementată prin actul normativ de acordare a acestor facilităţi 
pentru pensionarii din unităţile desprinse din fosta Regie Autonomă de electricitate „RENEL” este 
de 1200 Kw/an este menţionată expres de art. 1 alin.(1) din HG nr. 1041/2003,  potrivit cu care : 
„(1) Persoanele pensionate din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, 
Regiei Autonome de Electricitate „RENEL”, Companiei Naţionale de Electricitate S.A. beneficiază 
de o cotă de energie electrică gratuită de 1200 Kw/an pentru consumul casnic (…)”. 

Dispoziţiile cuprinse în art. 1 alin. (1) lit. a) şi h), art. 2 şi art. 3 din HG nr. 1041/2003 
modificată prin HG nr. 1461/2003 reglementează condiţiile în care se acordă această facilitate, 
condiţionând acordarea cotei gratuite de 1200Kw/an fie de prestarea unei activităţi în cadrul acestor 
unităţi de minimum 15 ani, fie de existenţa unei clauze în contractul colectiv de muncă încheiat la 
nivelul acestor unităţi care acordă o astfel de facilitate salariaţilor lor. 

Nu se poare reţine ca fondată susţinerea reclamantului potrivit cu care este îndreptăţit să 
primească o cotă gratuită de energie electrică în limita a 3600 Kw/an  - cota prevăzută în CCM la 
momentul pensionării sale – întrucât prin actul normativ nu s-a prevăzut un asemenea drept. Deşi în 
art. (3) din HG nr. 1041/2003 modificată nu este prevăzută în mod expres cota gratuită de 1200 
Kw/an pentru persoanele pensionate după 30.09.2000, nu se poate reţine că legiuitorul a urmărit  să 
acorde pensionarilor proveniţi din unităţile desprinse din fosta Regie Autonomă de Electricitate 
„RENEL”  drepturi la acelaşi nivel cu cele acordate salariaţilor acestor societăţi prin contractele 
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colective de muncă; în această situaţie ar fi prevăzut în mod expres că pensionarii beneficiază de 
aceleaşi drepturi prevăzute în contractele colective de muncă la data pensionării lor. 

O astfel de reglementare regăsim în art. 6 din H.G. nr. 1461/2003 în referire la persoanele 
pensionate din unităţile care s-au desprins din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice „Termoelectrica” S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2002 
privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare 
aflate în proprietatea consiliilor judeţene şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 643/2002, 
legiuitorul prevăzând în mod expres că aceste persoane „vor putea beneficia de cota gratuită de 
energie electrică în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă în limita fondurilor 
prevăzute în bugetele de venituri i cheltuieli ale societăţilor comerciale respective”. 

Per a contrario, ceilalţi pensionari, proveniţi din unităţile desprinse prin acte normative din 
cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii autonome de Electricitate 
„RENEL”,Companiei Naţionale de electricitate S.A., beneficiază de cota gratuită de energie 
electrică în limita a 1200 Kw/an, conform art. 1 alin.81) din HG nr. 1041/2003, dacă îndeplinesc 
cumulativ condiţiile impuse de art. 1 alin.(1) lit. a) şi h), sau de art. 3 din HG nr. 1041/2003 
modificată prin HG nr. 1461/2001, după caz. 

Existenţa unei dispoziţii în contractul colectiv de muncă la nivelul S.N. [...] S.A. în sensul 
acordării acestui drept propriilor salariaţi, constituie doar o condiţie pentru acordarea unei astfel de 
facilităţi şi persoanelor care s-au pensionat după 30.09.2000 din S.N. [...] S.A., limita cotei de 
energie electrică acordată pensionarilor fiind stabilită de legiuitor la 1200 Kw/an, conform art. 1 
alin.(1) din H.G. nr. 1041/2003.  

Pentru considerentele expuse, urmează să fie admise ca fondate criticile apelantei pârâte sub 
acest aspect, iar hotărârea primei instanţei va fi reformată în sensul recunoaşterii dreptului 
reclamantului de a beneficia de decontarea contravalorii unei cote de energie electrică în limita a 
1200 Kw/an. 

2.2. Se reţin a fi fondate şi criticile apelantei pârâte ce vizează modalitatea concretă de 
acordare a acestei facilităţi legale, conform art. 4 din HG nr. 1041/2003. 

Conform disp.art. 4 alin.(1) din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 : „ (1) 
Contravaloarea cotei de energie electrică va fi suportată gratuit astfel: 

a) (…) 
b) pentru persoanele pensionate prevăzute la art. 3, Societatea Comercială de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. va încasa contravaloarea energiei electrice 
consumate în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic, urmând ca, în baza facturilor emise, 
fiecare societate să le ramburseze acestora contravaloarea consumului respectiv. 

Prin urmare, în cazul pensionarilor ce beneficiază de cota gratuită de energie electrică 
potrivit disp. art. 3 din HG nr. 1041/2003 modificată prin HG nr. 1461/2003 – categorie în care se 
încadrează reclamantul – legiuitorul a prevăzut modalitatea concretă de acordare a acestei facilităţi, 
în sensul că după plata facturilor emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele beneficiarului facilităţii în acelaşi regim ca pentru 
orice alt abonat casnic, acesta din urmă este îndreptăţit să obţină contravaloarea energiei electrice 
achitate, în limitele unei cote de 1200 Kw/an, societatea pârâtă fiind ţinută  să îi ramburseze această 
contravaloare. 

Se reţine în raport de aceste dispoziţii legale, că reclamantul nu este îndreptăţit să obţină de 
la pârâtă o sumă de bani reprezentând valoarea cotei de 1200 Kw/an, calculată de la momentul 
ieşirii la pensie, independent de suportarea sau nu a contravalorii facturilor emise  de Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. pe numele 
reclamantului, ci dimpotrivă, după achitarea contravalorii energiei electrice consumate de către 
reclamant, - plată efectuată în temeiul facturilor emise în acelaşi regim ca pentru orice abonat casnic 
– pârâta este obligată să îi ramburseze reclamantului contravaloarea acestor facturi, în limitele cotei 
de 1200 Kw/an. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod proc.civ. se va admite apelul pârâtei S.C. 
[...] S.A. şi se va schimba în parte hotărârea Tribunalului în sensul recunoaşterii dreptului 
reclamantului în temeiul art. 1 alin.(1) coroborat cu art. 3 şi 4 lit. h) din HG nr. 1041/2003 
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modificată prin HG nr. 1461/2003 de a i se rambursa contravaloarea consumului de energie 
electrică facturat pe numele reclamantului, în limitele unei cote de 1200 Kw/an. 

Obligă pârâta S.C. [...] S.A. să ramburseze reclamantului contravaloarea energiei electrice 
facturată şi achitată de reclamant, în limita a 1200 Kw/an, începând cu data pensionării 
(17.12.2015) şi până la pronunţarea prezentei decizii. 

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei cu privire la plata cheltuielilor de judecată. 
Decizia civilă nr. 47/CM/17.02.2017 

Judecător redactor Mihaela Popoacă 
 

20. Încadrarea generică a activităţii prestate de reclamant în anexele Ordinului MMPS 
nr. 50/1990. Obligativitatea ca nivelul noxelor existente la locul de muncă să depăşească 
nivelul maxim admis prevăzut în normele de protecţie a muncii. 
 
 Nu este suficient ca o activitate să fie prevăzută în anexele Ordinului MMPS nr. 50/1990 pentru a fi 
încadrată în grupa I sau a II-a de muncă, ci este necesar ca nivelul noxelor existente să depăşească nivelul 
maxim admis. 
 În speţă, reclamantul nu a prezentat instanţei, nici prin cererea de chemare în judecată, nici prin 
cererea de apel, susţineri concrete cu privire la modul în care noxele ar depăşi nivelul admis. Acesta s-a 
referit doar generic la condiţii atmosferice extreme, vânt şi praf, respectiv la noxe chimice şi fizice 
neprecizate.  

Totodată, nici probele administrate nu dovedesc depăşirea nivelului admis de noxe, declaraţiile 
martorilor audiaţi cuprinzând doar aprecieri generice. 

 
Pct. 178 din Anexa nr. 2 a Ordinului MMPS nr. 50/1990 

Art. 4 al Ordinului MMPS nr. 50/1990 
 

 I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă FN/23.01.2016, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

nefondată cererea formulată la 10.05.2016 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Comuna 
[...], astfel cum a fost modificată, prin care a solicitat să se constate că activitatea prestată de acesta 
în perioadele 19.06.1981 – 30.09.1989 şi 01.01.1990 – 01.04.2001, în calitate de mecanic agricol, 
se încadrează în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, conform Ordinului nr. 50/1990, Anexa 
nr. 2, pct. 88 şi 178, obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe privind sporul de baltă, sporul de 
fidelitate, sporul de vechime, reţinerea pentru pensia suplimentară şi venitul în acord global de care 
a beneficiat, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. Totodată, tribunalul a obligat reclamantul 
la plata sumei de 500 de lei către pârâtă cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamantul a fost angajat în cadrul [...] din data de 19.06.1981 având meseria de mecanic 
agricol. Începând cu data de 01.05.1991 angajatorul a fost reorganizat devenind [...] SA [...] 
reclamantul lucrând până la data de 06.03.2001  

Pe calea prezentului litigiu reclamantul doreşte să se constate că activitatea sa se încadrează 
în grupa II de muncă în perioadele 19.06.1981 – 30.09.1989, 01.01.1990 – 01.04.2001. 

Este adevărat că activitatea de mecanic agricol era prevăzută în anexa II a Ordinului nr. 
50/1990 care prevedea că se încadrează în grupa II de muncă Mecanicii agricoli care efectuează 
lucrări in câmp cu tractoare de cel puțin 65 CP si combine autopropulsate, precum si cei care 
efectuează tratamente fitosanitare prin stropire si prăfuire cu MET si MPSP (pentru perioada 
lucrărilor in câmp). 

Prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să 
judece recursul în interesul legii, s-a reţinut că nu se poate vorbi de un drept recunoscut de lege unui 
salariat doar prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate pe care l-a desfăşurat, pentru ca 
acesta să poată pretinde o recunoaştere directă a beneficiului lucrului în grupa superioară de muncă, 
constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri în care se prevedea îndeplinirea unor 
atribuţii specifice de către partenerii sociali (angajator/sindicatele ca reprezentanţi ai salariaţilor) şi 
verificări concrete cu sprijinul unor instituţii ale statului (medicale, de protecţie a muncii). În 
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măsura în care aceste verificări pot fi substituite prin actul jurisdicţional al instanţei, aceasta poate 
face încadrarea activităţii unei persoane în grupa superioară de muncă. 
 În litigiul dedus judecăţii a fost audiat martorul [...] a arătat că a lucrat ca mecanic agricol 
fiind coleg de muncă cu reclamantul şi că a beneficiat de încadrarea în grupa a II - a de muncă, 
depunând în acest sens copia propriului carnet de muncă. 

Din analiza copiei carnetului de muncă al martorului [...]  nu există o menţiune aparţinând 
fostului angajator în sensul încadrării activităţi în reclamantului în grupa superioară de muncă astfel 
încât instanţa constată că afirmaţiile  martorului nu sunt susţinute la nivel probator de niciun înscris. 

Potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul nr. 50 din data de 5 martie1990, pentru precizarea 
locurilor de munca, activităților si categoriilor profesionale cu condiții deosebite, care se încadrează 
in grupele I si II de muncă, in vederea pensionării: "In grupa II de muncă se încadrează locurile de 
munca, activitățile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr.2.". In preambulul ordinului 
susmenționat se arată că acesta a fost emis: "In baza Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art.2 din Decretul- Lege 
nr.68/1990 pentru înlăturarea unor inechităţi in salarizarea personalului (...).". Conform 
prevederilor art.6 din Ordinul nr.50/1990: "Nominalizarea persoanelor care se încadrează in 
grupele I si II de munca se face de către conducerea unităţilor împreuna cu sindicatele libere din 
unităţi, ținându-se seama de condițiile deosebite de munca concrete in care îşi desfăşoară 
activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, 
suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).". In art. 7 
se prevede ca: "Încadrarea in grupele I şi II de muncă se face proporțional cu timpul efectiv lucrat 
la locurile de muncă incluse in aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa I, personalul să lucreze 
in aceste locuri cel puțin 50%, iar pentru grupa II, cel puțin 70% din programul de lucru." 

Faţă de toate prevederile legale sus-citate, tribunalul a constatat că reclamantul nu a făcut 
dovada că îndeplinește aceste cerințe ale legii, pentru ca activitatea sa din perioada indicată in 
petitul acțiunii să poată fi considerată ca fiind desfășurată in grupa II de muncă. Astfel, tribunalul a 
reţinut că, din probele administrate in cauză, nu rezultă că tractorul condus de reclamant ar fi avut  o 
putere mai mare de 65 CP, pentru a fi in situația avută în vedere de legiuitor în anexa II pct. 88. 

Mai mult, instanţa constată că, faţă de modalitatea de redactare a pct.88, nici nu s-ar putea 
face încadrarea în grupa superioară de muncă decât pe perioada lucrărilor în câmp. 

Instanţa a constatat că reclamantul solicită să reţină că el a desfășurat activitate in grupa II 
de muncă, întemeindu-şi de fapt pretențiile doar pe argumentele că altor salariați, care s-au aflat 
intr-o situație similară cu a sa, li s-a recunoscut grupa II de muncă. 

De asemenea, reclamantul a depus în dovedirea temeiniciei solicitărilor sale o hotărâre 
judecătorească; instanţa consideră că hotărârile judecătoreşti pronunţate au efecte relative, cele 
statuate fiind  opozabile doar părţilor litigante din cauza respectivă.  

Cât priveşte carnetul de muncă al numitului [...] depus în probaţiune instanţa constată că 
intr-adevăr acesta a beneficiat de încadrarea în grupa superioară de muncă, însă pentru o perioadă în 
care acesta a lucrat la alt angajator pe perioada în care a avut calitatea de salariat la [...], fiind în 
aceeaşi situaţie cu reclamantul nebeneficiind de încadrarea în grupa superioară de muncă, astfel 
încât acest înscris nu are relevanţă în prezenta cauză. 

 In lipsa unor dovezi concrete, din care să rezulte fără dubiu că reclamantul a efectuat atari 
activităţi, încadrabile in grupa II de muncă, intr-un procent de minim 70% din programul său total 
de lucru, tribunalul a considerat că nu îşi poate contura convingerea in raport de simple presupuneri, 
astfel că nu va primi susținerile reclamantului, apreciindu-le ca nefondate.  
 În ceea ce priveşte solicitarea privind eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă sporul de 
baltă, sporul de fidelitate, sporul de vechime, reţinerea pentru pensia suplimentară şi venitul în 
acord global,  instanţa reţine că în calitate de deținător legal al arhivei [...], calitate necontestată de 
către pârâta Comuna [...] şi susţinută la nivel probator de adresa nr. …/08.07.2010 a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor Arhivele Naţionale, trebuie să respecte dispoziţiile Legii nr. 16/1996 
care prevede la art. 29 alin. 1: ”Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în 
drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a 
persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează 
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ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă 
acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.”  

Această obligaţie nu are însă un caracter absolut, deţinătorul fondului arhivistic având 
numai obligaţia de a atesta doar acele date care rezultă din fondul arhivistic pe care îl deţine, iar nu 
şi date care nu rezultă din înscrisurile deţinute – foi de lucru, pontaje, state de plată, carnete de 
muncă. 

De asemenea, în lipsa unor înscrisuri doveditoare nu poate fi obligat angajatorul sau 
deţinătorul fondului arhivistic să întocmească înscrisuri noi, referitoare la perioade anterioare, care 
să stea la baza unei adeverinţe şi care să ateste anumite venituri ale fostului angajat care nu rezultă 
din documentele contabile de evidenţă primară sau din contractul individual de muncă al fostului 
salariat. 

Prin urmare, pârâta nu poate fi obligată să ateste împrejurări referitoare la veniturile 
reclamantului şi contribuţia la asigurări sociale pe care nu le cunoaşte, deţinătorul fondului 
arhivistic neputând să îşi asume răspunderea pentru date care nu rezultă din evidenţele sale. 

Obligaţia sa legală este aceea de a atesta existenţa unor date în documentele care fac parte 
din fondul arhivistic, ceea ce înseamnă că în lipsa acestor documente nu are cum să ateste datele 
pretins reale indicate de reclamant. 

Cum reclamantul nu  a făcut dovada că a beneficiat de aceste sporuri, aspect întărit şi de 
martorul audiat care a declarat că nu beneficia de niciun alt spor, instanţa nu poate susţine ca 
dovedită pretenţia reclamantului referitoare la obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe care să 
ateste sporurile solicitate. 
 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 c.pr.civ., 
instanţa a admis cererea pârâtei Comuna [...] privind acordarea cheltuielilor de judecată având în 
vedere faptul că reclamantul se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi pierdut 
procesul, urmând a face aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin.2 c.pr.civ. potrivit văruia „judecătorii au 
însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, ori de câte ori vor constata motivat 
că sunt vădit disproporţionate în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea 
desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.” 
  Instanţa a apreciat că faţă de obiectul şi complexitatea cauzei, onorariul avocatului este 
nepotrivit de mare, motiv pentru care îl va reduce la cuantumul de 500 de lei. Drept urmare, 
reclamantul a fost obligat la plata către pârâta Comuna [...] prin Primar a sumei de 500 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

   
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe au formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea în tot a 
acesteia în sensul admiterii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul a invocat decizia în interesul legii nr. 9/2016 şi a 
arătat că în mod greşit prima instanţă a apreciat că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 3 din ordinul nr. 
50/1990, respectiv că nu există suficiente dovezi din care să rezulte că activitatea reclamantului se 
încadrează în grupa a II-a de muncă. Totodată, a invocat art. 18 din Legea nr. 16/1996, modificată 
prin OUG nr. 39/2006. 

2. Prin concluzii scrise, intimata-pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi 
obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că nu deţine actele necesare în 
vederea întocmirii adeverinţei solicitate de reclamant. De asemenea, reclamantul nu a adresat 
pârâtei o cerere de eliberare a adeverinţei. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi a fost ascultat martorul [...]. 
 

III. Analiza apelului: 
 1. Apelantul a lucrat, în perioada dedusă judecăţii, ca muncitor în formare în perioada 
19.06.1981 – 01.07.1982 şi ca mecanic agricol în perioadele 01.07.1982 – 30.09.1989 şi 01.01.1990 
– 1.04.2001 şi în continuare până la 01.06.2003, astfel cum rezultă din carnetul său de muncă. 
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 Acesta a solicitat instanţei să fie încadrat în grupa a II-a de muncă în perioadele 19.06.1981 
– 30.09.1989 şi 01.01.1990 – 01.04.2001, conform Ordinului MMPS nr. 50/1990, Anexa nr. 2, pct. 
88 şi 178. 
 2. Prin decizia în interesul legii nr. 9/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că 
„instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării 
acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 aprilie 2001, după 
caz, în grupele I sau II de muncă”. 
 Instanţa supremă a reţinut în acest sens că „instanţa de drept comun este abilitată a statua 
asupra încadrării unei activităţi concrete a unui salariat în grupa superioară de muncă (inclusiv în 
ceea ce priveşte stabilirea existenţei şi naturii condiţiilor vătămătoare din perioada respectivă, 
precum şi a timpului efectiv de lucru în aceste condiţii)” [par. 54], iar „împrejurările concrete ale 
activităţii şi justificarea motivelor pentru care angajatorul nu a procedat la evaluarea locului de 
muncă sau la nominalizarea salariatului, cu consecinţa juridică a neîncadrării locului de muncă 
ocupat în condiţii deosebite de muncă (încadrare sau nominalizare), pot fi examinate şi vor primi 
valenţele cuvenite în planul probaţiunii judiciare” [par. 56]. 
 De asemenea, în cuprinsul aceleiaşi decizii în interesul legii, s-a reţinut că „nu se poate vorbi 
de un drept recunoscut de lege unui salariat doar prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate 
pe care l-a desfăşurat, pentru ca acesta să poată pretinde o recunoaştere directă a beneficiului 
lucrului în grupa superioară de muncă, constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri 
în care se prevedea îndeplinirea unor atribuţii specifice de către partenerii sociali 
(angajator/sindicatele ca reprezentanţi ai salariaţilor) şi verificări concrete cu sprijinul unor instituţii 
ale statului (medicale, de protecţie a muncii). În măsura în care aceste verificări pot fi substituite 
prin actul jurisdicţional al instanţei, aceasta poate face încadrarea activităţii unei persoane în grupa 
superioară de muncă” [par. 49-50]. 
 Prin urmare, încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă poate fi realizată pe cale judiciară, dar 
numai „în măsura în care” „verificările concrete” ale situaţiei de fapt conduc la concluzia că sunt 
îndeplinite toate condiţiile de încadrare prevăzute de Ordinul MMPS nr. 50/1990. 
 3. Din cuprinsul Ordinului MMPS nr. 50/1990 rezultă că, pentru ca un salariat să 
beneficieze de încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă, este necesară întrunirea cumulativă a trei 
condiţii: 
 a) să fi lucrat efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau 
să-şi fi desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul aceluiaşi angajator, încadrat în grupa 
I sau a II-a de muncă (art. 3 din ordin); 
 b) nivelul noxelor existente la locurile de muncă prevăzute în grupa I sau a II-a de muncă să 
fi depăşit nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecţie a muncii (art. 4 din 
ordin); 
 c) timpul efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în grupa I sau a II-a de muncă să fi 
fost de cel puţin 50% în cazul grupei I şi de cel puţin 70% în cazul grupei a II-a (art. 7 din ordin). 
 4. Prima condiţie nu este îndeplinită în speţă în cazul pct. 88 din Anexa nr. 2 a Ordinului 
MMPS nr. 125/1990 (iar nu 50/1990, unde pct. 88 din varianta iniţială priveşte fabricarea vatei de 
sticlă, iar pct. 88 din varianta consolidată se referă la negru de fum şi amestecuri de cauciuc, fără 
legătură cu activitatea reclamantului), text care prevede încadrarea în grupa a II-a de muncă a 
mecanicilor agricoli care efectuează lucrări în câmp cu tractoare de cel puţin 65 CP şi combine 
autopropulsate, precum şi cei care efectuează tratamente fitosanitare prin stropire şi prăfuire cu  
MET şi MPSP (pentru perioada lucrărilor în câmp). Astfel, nu există nicio susţinere concretă şi nici 
vreo dovadă cu privire la capacitatea cilindrică a tractoarelor cu care a lucrat reclamantul şi nici cu 
privire la perioadele concrete în care acesta a lucrat cu combine autopropulsate, în contrast cu cele 
în care a lucrat cu tractoare, respectiv a perioadelor în care a efectuat tratamente fitosanitare, în 
contrast cu perioadele în care a efectuat alte activităţi agricole. 
 Prima condiţie este însă îndeplinită, pentru perioadele 01.07.1982 – 30.09.1989 şi 
01.01.1990 – 01.04.2001, în care reclamantul a lucrat ca mecanic agricol, în cazul pct. 178 din 
Anexa nr. 2 a Ordinului MMPS nr. 50/1990, care prevede încadrarea în grupa a II-a de muncă a 
mecanicilor agricoli care efectuează lucrări în câmp. În acest sens, se reţine din declaraţia 
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martorului audiat în faţa instanţei de apel că reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în câmp, în 
perioada martie – noiembrie a fiecărui an lucrat ca mecanic agricol. Se exclud aşadar, din 
perioadele 01.07.1982 – 30.09.1989 şi 01.01.1990 – 01.04.2001, doar perioada decembrie – 
februarie a fiecărui an lucrat, întrucât activitatea de reparare a utilajelor pe timp de iarnă, care nu se 
realiza în câmp, nu se încadrează în temeiurile invocate din Ordinul MMPS nr. 50/1990, precum şi 
perioada 19.06.1981 – 01.07.1982, în care reclamantul a lucrat ca „muncitor în formare”, pentru 
care declaraţia martorului nu se coroborează cu menţiunea în acest sens din carnetul de muncă. 
 5. Chiar dacă activitatea prestată de reclamant în perioada martie – noiembrie a fiecărui an 
lucrat ca mecanic agricol din intervalele 01.07.1982 – 30.09.1989 şi 01.01.1990 – 01.04.2001 se 
încadrează generic în temeiul de drept reprezentat de pct. 178 din Anexa nr. 2 a Ordinului MMPS 
nr. 50/1990, această constatare nu este suficientă pentru a se recunoaşte încadrarea în grupa a II-a de 
muncă. Este necesar în acest sens să se verifice îndeplinirea celei de-a doua condiţii, care rezultă din 
art. 4 al Ordinului MMPS nr. 50/1990: „Încadrarea în grupele I şi II de munca se va face în situaţia 
în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de munca, nivelul noxelor 
existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe depăşeşte nivelul 
maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecţie a muncii.” 
 Rezultă astfel că nu este suficient ca o activitate să fie prevăzută în anexele ordinului pentru 
a fi încadrată în grupa I sau a II-a de muncă, ci este necesar ca nivelul noxelor existente să 
depăşească nivelul maxim admis. 
 6. În speţă, reclamantul nu a prezentat instanţei, nici prin cererea de chemare în judecată, 
nici prin cererea de apel, susţineri concrete cu privire la măsura în care noxele ar depăşi nivelul 
admis. Acesta s-a referit doar generic la condiţii atmosferice extreme, vânt şi praf, respectiv la noxe 
chimice şi fizice neprecizate.  

Totodată, nici probele administrate nu dovedesc depăşirea nivelului admis de noxe, 
declaraţiile martorilor audiaţi cuprinzând doar aprecieri generice. Martorul [...] a declarat că munca 
era foarte solicitantă din cauza căldurii, prafului şi ierbicidelor, precum şi că se folosea o substanţă 
toxică numită furadan.  

Totuşi, nu s-a dovedit în ce perioade de lucru s-a folosit această substanţă, precum şi dacă şi 
cu cât nivelul de căldură, praf, zgomot sau altă categorie de noxe ar fi depăşit limitele admise.  

7. Curtea admite că în această privinţă nu se poate cere reclamantului un probatoriu excesiv 
şi imposibil de administrat, dar nici nu poate accepta că, în lipsă de susţineri concrete privind 
depăşirea nivelului admis al noxelor şi în absenţa oricărei dovezi în acest sens, doar în baza unor 
aprecieri cu caracter generic ale martorului audiat în apel (cel audiat în primă instanţă nu s-a referit 
deloc la nivelul de noxe, afirmând în schimb că „am lucrat în condiţii bune de lucru cum era la acea 
vreme”), că nivelul admis al noxelor ar fi fost depăşit. 

Reclamantul nu a solicitat nici prin cererea de chemare în judecată, nici prin cererea de apel, 
efectuarea unei expertize în domeniul protecţiei muncii şi nici nu a furnizat date concrete cu privire 
la nivelul noxelor. În acest context, probatoriul administrat în cauză nu permite să se constate că 
respectivul nivel admis ar fi fost depăşit. 

Privită aşadar din perspectiva condiţiei prevăzute de art. 4 din Ordinul MMPS nr. 50/1990 
referitoare la depăşirea nivelului admis al noxelor, soluţia primei instanţe de respingere a cererii 
referitoare la încadrarea activităţii în grupa a II-a de muncă se dovedeşte corectă.  

Neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 4 din ordin face inutilă cercetarea celei de-a treia 
condiţii, referitoare la procentul de timp lucrat în condiţii de depăşire a nivelului admis al noxelor, 
fiind logic că, în lipsa dovedirii depăşirii acestui nivel, nu mai pune problema procentului de timp în 
care a fost depăşit.  
 8. Cu privire la adeverinţa solicitată, curtea apreciază cu precădere corect argumentul 
intimatei în sensul că apelantul nu i-a cerut eliberarea respectivei adeverinţe înainte de a se adresa 
instanţei, astfel că nu se poate reţine existenţa unui refuz nejustificat din partea acesteia de a rezolva 
o solicitare care i-a fost adresată. 
 Pe de altă parte, reclamantul nu a adus nicio dovadă că ar fi beneficiat de spor de baltă, spor 
de fidelitate şi venituri în acord global, iar intimata nu poate fi obligată să elibereze adeverinţe decât 
cu privire la datele care rezultă din evidenţele ei. Or, în condiţiile în care nu s-a dovedit că ar exista 
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în stăpânirea intimatei documente din care să rezulte plata către apelant a unor sume cu titlu de spor 
de baltă, spor de fidelitate şi venituri în acord global, aceasta nu are ce să ateste printr-o adeverinţă.  
 Aceste considerente sunt valabile şi în privinţa contribuţiei la pensia suplimentară şi la 
sporul de vechime, cu menţiunea în plus că acestea sunt luate în calcul la stabilirea pensiei în mod 
automat de către casele de pensii, potrivit art. 165 alin. 3 şi art. 168 din Legea nr. 263/2010. 

Constatând aşadar că prima instanţă a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, astfel cum a 
rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge apelul 
formulat în cauză ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 234/CM/04.07.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
21. Încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale conform H.G. nr. 1025/2003. 

Condiţii. Perioada de expunere la factorii de risc profesional. 
 

Potrivit art. 1 din HG nr. 1025/2003, locurile de muncă în condiţii speciale sunt acele locuri de muncă 
unde există factori de risc profesional care, prin natura sarcinilor de muncă şi a condiţiilor de realizare a 
acestora, conduc în timp la reducerea prematură a capacitații de muncă, îmbolnăviri profesionale şi la 
comportamente riscante în activitate, cu urmări grave asupra securității și sănătății angajaților și/sau a 
altor persoane, iar persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale sunt angajații care își 
desfășoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de 
munca definite la lit. a). 
 Din aceste dispoziţii legale nu rezultă că factorii de risc profesional trebuie să fie prezenți pe tot 
parcursul programului de lucru și nici că angajații trebuie să lucreze în prezența acestor factori de risc pe 
parcursul întregului program de lucru deoarece şi în situaţia în care  factorii de risc apar temporar, efectele 
foarte grave ale acestora nu încetează odată cu dispariția lor ci se produc în mod continuu asupra 
angajaților, conducând la o deteriorare în timp a stării lor de sănătate. 
 Din moment ce reclamantul şi-a desfăşurat activitatea pe durata întregului program de lucru numai 
în acel loc de muncă, respectiv pe remorcher, acesta a fost încadrat în condiții speciale de muncă şi are 
dreptul la beneficiile de asigurări sociale corespunzătoare unei contribuții stabilite pentru acest tip de 
activitate, obligația corelativă a angajatorului fiind aceea de plată a acestor contribuții potrivit legii. 
 

Art. 30 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 
Anexa 3 la Legea nr. 263/2010 

Art. 1 din HG nr. 1025/2003 
 

Prin cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA înregistrată 
pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 10.07.2014 sub nr. …/118/2014 s-a solicitat constatarea 
perioadei 01.04.2001 - 08.08. 2013, ca fiind perioadă lucrată în condiţii speciale; obligarea pârâtei 
la încadrarea în condiţii speciale a locurilor de muncă ocupate de reclamant pentru perioada 2001 - 
2013 şi la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru condiţii speciale pe ultimii 5 ani de la data 
introducerii acţiuni;obligarea paratei la emiterea unei adeverinţe care sa ateste că în perioada 2001 
— 2013 reclamantul a prestat activitate în condiţii speciale; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate de soluţionarea cauzei. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată 
şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 651 din 3 aprilie 2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a admis 
acţiunea formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA, s-a constatat că 
reclamantul a lucrat în perioada 1 aprilie 2001 - 01.08.2013 în condiţii speciale de muncă şi a fost 
obligată pârâta la încadrarea în condiţii speciale a locului de muncă ocupat de reclamant pentru 
perioada 1 aprilie 2001 - 08.08.2013, la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente condiţiilor 
speciale de muncă pentru perioada 10.07.2009 - 08.08.2013 şi să elibereze reclamantului o 
adeverinţă din care să rezulte că în perioada 1 aprilie 2001-01.08.2013 a prestat activitatea în 
condiţii speciale. A stabilit că onorariul definitiv cuvenit experţilor este cel deja achitat respectiv 
500 lei pentru expert [...] şi 500 de lei pentru expert [...] şi a fost obligată pârâta să plătească 
reclamantului suma de 1.000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. 
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Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Reclamantul [...] este angajat al pârâtei [...] SA, desfăşurându-şi activitatea pe remorchere 

maritime în calitate de motorist. 
Pentru perioada dedusă judecăţii, respectiv 01.04.2001-08.08.2013 încadrarea în condiţii 

speciale a fost supusă dispoziţiilor Legii nr.19/2000 şi Legii nr.2 26/2006 (01.04.2001 - 01.01.2011) 
şi Legii nr. 263/2010 începând cu data de 01.01.2010. 

Pentru perioada 01.04.2001 - 01.01.2011, încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, 
conform art. 20 al. 2 din Legea nr. 19/2000 s-a făcut începând cu data de 1 aprilie 2001 în virtutea 
competenţei constituţionale stabilite în favoarea legislativului de a edicta acte normative cu putere 
obligatorie iar metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor şi locurilor de muncă în condiţii 
deosebite şi speciale este prevăzută prin acte normative emise de puterea executivă în aplicarea 
legii, conform art.107 din Constituţia României şi art. 19 alin. 2 - 4, art. 20 alin. 3 din Legea 
pensiilor nr. 19/2000. 

Anterior datei de 01.04.2001, locurile de muncă ocupate de reclamant se încadrau în grupa I 
de muncă conform Ordinului nr. 50/1990, astfel cum rezultă din adresa nr. 545 şi 557/20.06.2005 
emisă de Organizaţia patronală „[...]” Constanţa. 

Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 226/2006 „Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii 
speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în 
care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna 
respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi 
care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.” 

Încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale în baza Legii nr. 226/2006 se face 
începând cu data de 17.06.2006, data intrării în vigoare a legii şi retroactiv începând cu data de 
1.04.2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în situaţia îndeplinirii de către angajatori a 
condiţiilor impuse de acest act normativ. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor Legii nr.226/2006, art. 1:  
„Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă 

în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1. Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) 
sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea 
procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în 
locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare”. 

În Anexa 2, pct. 85, din Legea nr. 226/2006 figurează S.C. [...] S.A. printre unităţile care au 
primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, făcându-se referire la avizul 
nr. 98/25.07.2005. 

Potrivit avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. 98/25.07.2005 
emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei emis în baza HG nr. 1025/2003  a fost 
avizată încadrarea în condiţii speciale a activităţii desfăşurate de personalul navigant din unităţile de 
transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu 
capacitatea de peste 600 CP. La emiterea avizului s-a avut în vedere şi împrejurarea că, anterior 
datei de 1 aprilie 2001, locurile de muncă respective erau încadrate în grupa I de muncă. Potrivit 
procedurii prevăzute de HG nr.1025/2003 încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, după 
efectuarea unor expertize tehnice și a unei expertize medicale, se făcea numai în cazul în care, acele 
locuri de muncă îndeplineau condițiile stabilite în art.1 lit. a) din HG nr. 1025/2003. Prin obţinerea 
avizului nr.98/25.07.2005 rezultă că pârâta a efectuat cele două expertize – medicale şi tehnice. 

Potrivit art. 1 din HG nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a 
persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, în sensul acestei hotărâri, locuri de muncă în 
condiţii speciale reprezintă acele locuri de muncă unde există factori de risc profesional care, prin 
natura sarcinii de muncă şi a condițiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea 
prematură a capacității de muncă, îmbolnăviri profesionale şi la comportamente riscante în 
activitate, cu urmări grave asupra securității și sănătății angajaților și/sau a altor persoane, iar 
persoanele încadrate în locuri de munca în condiţii speciale sunt angajații care își desfășoară 
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activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă 
definite la lit. a). 

Pârâta s-a apărat invocând faptul că în legislaţia actuală nu se mai prevede principiul 
proporţionalităţii cu timpul efectiv lucrat, ci se prevede că asiguraţii trebuie să-şi desfăşoare 
activitatea în condiţii speciale pe întreaga durată a programului normal de lucru pentru a putea 
beneficia de încadrarea în grupa de muncă. Pârâta a mai susținut că o altă interpretare ar genera o 
inechitate între salariaţii care prestează munca în aceleaşi condiţii timp de 8/12/24 de ore faţă de cei 
care prestează doar o fracţiune din programul normal de lucru. 

Astfel cum rezultă din dispoziţiile art.1 din HG nr. 1025/2003 precizate,  legiuitorul nu a 
impus cu caracter obligatoriu ca factorii de risc profesional să fie prezenți pe parcursul întregului 
program normal de lucru și nici ca angajații să lucreze în prezența acestor factori de risc pe 
parcursul întregului program normal de lucru, instanţa urmând a da eficienţă principiului de drept  
potrivit căruia acolo unde legiuitorul nu distinge nici interpretul nu poate să distingă.  

Mai mult, tribunalul a constatat că, spre deosebire de legislaţia anterioară anului 2001, 
respectiv potrivit Ordinului 50/1990 care condiţiona încadrarea în grupa superioară de muncă de 
timpul efectiv lucrat (cel puțin 50% din timp în cazul grupei I de muncă respectiv 75% din timp în 
cazul grupei II de muncă) această cerinţă nu se mai impune sub imperiul Legii nr. 19/2000. Din 
acelaşi motiv, instanţa nu a reţinut nici susţinerea pârâtei potrivit căreia încadrarea nu ar fi 
justificată pe perioadele în care motoarele ar fi fost oprite, pentru că Legea nu distinge. 

Dacă aceasta este situaţia sub imperiul dispoziţiilor Legi nr.19/200 şi a legii nr. 226/2006, 
respectiv până la data de 01.01.2011 data intrării în vigoare a noii Legi a pensiilor nr. 263/2010, 
instanţa a analizat solicitările reclamantului pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2011. 

Potrivit art. 30 alin.1 lit. e din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
„În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din: 

e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.” 
Instanţa a constatat că la apariţia Legii nr.263/2010 societatea pârâtă figura la poziţia 85 din 

anexa 3 ce cuprinde unităţile care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de 
încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile HG nr. 1025/2003 privind metodologia 
şi criteriile de încadrare a persoanelor şi locurilor de muncă în condiţii speciale, iar locul de muncă 
al reclamantului se regăseşte în anexa 2, în lista cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii 
speciale respectiv „activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim 
şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 
CP.” 

Totodată, legea nouă impunea obligaţia reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale 
periodic iniţial la 2 ani, iar ulterior potrivit modificărilor legislative la 5 ani, procedura de 
reevaluare urmând a fi reglementată prin Hotărâre de Guvern. 

Această Hotărâre de Guvern a fost publicată la data de 29 decembrie 2011 şi a intrat în 
vigoare la data de 01.01.2012, fiind vorba de HG nr.1284/2011. 

Potrivit acestui nou act normativ se defineau noţiunile de „persoane încadrate în locuri de 
muncă în condiţii speciale respectiv lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului 
normal de muncă din luna respectivă numai în locurile definite la lit.a” respectiv în locurile de 
muncă în condiţii speciale definite la rândul lor ca fiind locurile de muncă unde gradul de 
expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate 
conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe 
grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;”. 

Aşadar, până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 1284/2011 - 01.01.2012 - încadrarea 
reclamantului în condiţii speciale se făcea ope legis, atât angajatorul, cât şi locul de muncă 
regăsindu-se în Anexele 2, respectiv 3 ale Legii nr. 263/2010, referirea legiuitorului în art.3 lit.h la 
durata de cel puţin 50% din timpul normal de lucru trebuind a fi avută în vedere în procedura 
administrativă de evaluare/reevaluare pentru obţinerea avizului, nefiind o chestiune de apreciere a 
angajatorului de a încadra sa nu salariaţii în funcţie de timpul efectiv lucrat de către aceştia. 

HG nr. 1284/2011 a reglementat procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii 
speciale, înfiinţându-se Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale. 



 

 154 

Totodată s-a instituit pentru angajatori obligaţia de a solicita reevaluarea locurilor de muncă până la 
data de 01.07.2013, Comisia având obligaţia de a emite hotărâri până cel mai târziu la data de 
30.09.2013, conform art.12, astfel cum a fost modificat prin HG nr. 1273/2013. 

Conform Hotărârii nr. 92/08.08.2013 care, deşi nu a fost depusă la dosarul cauzei, nu a fost 
contestată de reclamant, Comisia a respins avizul de menţinere în condiţii speciale de muncă. În 
lipsa unor dispoziţii care să confere efect retroactiv (similar dispoziţiilor legii nr.226/2006), instanţa 
a considerat că Hotărârea îşi produce efecte de la data emiterii acesteia, respectiv 08.08.2013. 

Aşadar, pentru considerentele expuse anterior, instanţa a constatat că în perioada 01.04.2001 
- 08.08.2013 reclamantul a lucrat  în condiţii speciale, motiv pentru care a admis acţiunea, a obligat 
pârâta la încadrarea în condiţii speciale a reclamantului, la plata contribuţiilor de asigurări sociale 
pentru condiţii speciale pentru perioada 10.07.2009 - 08.08.2013 şi la emiterea unei adeverinţe care 
să ateste că în perioada 01.04.2001 - 08.08.2013 reclamantul a lucrat în condiţii speciale de muncă.   

Instanţa a stabilit că onorariul definitiv cuvenit experţilor este cel deja achitat respectiv 500 
lei pentru expert [...] şi 500 de lei pentru expert [...]. 

Instanţa a obligat  pârâta conform  art. 453 al. 1 C. pr. civilă, parte aflată în culpă procesuală, 
să plătească reclamantului suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.        

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta [...] SA, invocând următoarele:  
   - Instanţa a interpretat greşit dispoziţiile aplicabile după 01.01.2011, respectiv condiţiile 

cerute a fi îndeplinite de noua lege a pensiilor nr. 263/2010 pentru încadrarea în condiţii speciale 
prevăzute la art. 3 lit.h şi art. 30 al.l lit. e. Instanţa nu a examinat decât o singura condiţie, respectiv 
cea de la art. 30. Art.3 lit.h din Legea nr. 263/2010 defineşte locurile de muncă în condiţii speciale 
şi stabileşte încă de la început care sunt condiţiile pentru încadrarea în aceste locuri. Astfel, una 
dintre condiţiile legale pentru ca în conformitate cu noua lege a pensiilor să se ajungă la încadrarea 
în locuri de muncă în condiţii speciale este ca expunerea la factorii de risc să fie de cel puţin 50% 
din timpul normal de lucru. 

 - Instanţa nu a valorificat concluziile expertului maritim si nici ale expertului parte desemnat. 
Pentru a stabili îndeplinirea de către intimat a condiţiilor menţionate la art. 3 lit.h din Legea 
nr.263/2010 instanţa trebuie sa verifice expertiza efectuată în cauză. Conform documentaţiei 
realizate în baza noii legi a pensiilor în vederea reexaminării avizului, mai există doar doi factori de 
risc, respectiv căldură si zgomot, factori care pot exista doar in condiţiile în care remorcherele 
funcţionează. Aceeaşi concluzie se regăseşte şi  în expertiza realizată în cauza, expertul maritim [...] 
menţionând faptul că pot exista factori de risc doar pe durata funcţionarii remorcherelor. Totodată, 
prin expertiza în cauză s-a realizat o cuantificare a timpului cât remorcherele au fost pornite şi s-a 
ajuns la o medie de 0,8 h/zi.  

- Instanţa a aplicat greşit dispoziţiile legale referitoare la parcurgerea procedurii de reevaluare, 
respectiv art. 30 din Legea nr. 263/2010 şi HG nr. 1284/2011. Legiuitorul a definit o nouă 
procedură, care urma să fie pusă în practică după apariţia Legii nr.263/2010 după parcurgerea 
acesteia putând reieşi dacă se menţine sau se retrage avizul de încadrare în condiţii speciale. Astfel, 
menţinerea avizului era posibilă doar sub condiţia parcurgerii noii proceduri şi obţinerii unui aviz 
favorabil. In cazul de faţă s-a parcurs procedura însă rezultatul a fost negativ. Având în vedere că s-
a parcurs în termenul legal procedura de reevaluare a condiţiilor speciale de muncă, iar în urma 
acestui proces Comisia a ajuns la concluzia că se respinge avizul de încadrare în condiţii speciale, 
nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 coroborat cu dispoziţiile HG nr. 
1284/2011 pentru încadrarea în condiţii speciale a locurilor de muncă după 01.01.2011.  

In acest sens nu se poate reţine că avizul îşi produce efecte până la data la care a fost respins, 
deoarece s-ar ajunge la o ultraactivitate a legii abrogate, care nu poate să-şi mai producă efecte. 
Legiuitorul a prevăzut că vechiul aviz poate fi menţinut doar în urma parcurgerii procedurii de 
reevaluare, cu un rezultat pozitiv.  
 - Instanţa a apreciat greşit că persoanele care desfăşoară activităţi în locurile de 
muncă în condiţii speciale se încadrează automat în condiţii speciale. 
  HG nr. 1025/2003 se referă la două componente ale metodologiei de încadrare în grupa de 
muncă - locuri încadrate în condiţii speciale și persoane încadrate în condiţii speciale - care nu 
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sunt echivalente din punct de vedere faptic și juridic iar că modalitate de încadrare în condiţii 
speciale - locurile și persoanele - presupune fiecare în parte criterii și metodologii distincte. 

-  Instanţa greşit a apreciat că nu are importanță numărul de ore de lucru prestate în 
condiţii speciale. Intimatul nu îndeplineşte criteriile legale pentru a fi încadrat în condiţii speciale, 
respectiv în cauză nu sunt îndeplinite cumulativ toate criteriile prevăzute de HG nr. 1025/2003 - art. 
2 alin. 1, lipsind criteriul menţionat la lit.b); aceeaşi referire se regăseşte și în avizul nr. 
98/25.07.2005 în care se menţionează că în baza îndeplinirii mai multor criterii, printre care și 
desfăşurarea activităţii în condiţii speciale pe durata programului normal de lucru din luna 
respectivă se avizează încadrarea în condiţii speciale a locului de muncă - activitatea desfăşurată 
de personalul navigant din unităţile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor 
de pe navele maritime și fluviale cu capacitatea de peste 600 CP. 

Textele de lege uzează de noţiunea „durata programului normat de lucru" în toate 
dispoziţiile legale care reglementează încadrarea în condiţii speciale: Legea nr.226/2006, art.2 
al.1, HG nr.1025/2003, art.l lit.b) și art.2 al.l lit.b), Ordinul nr. 572/2006 pentru aprobarea 
normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 226/2006 la Capitolul B, pct. 1. Interpretând strict 
gramatical textele de lege, reiese foarte clar că intenţia legiuitorului a fost în sensul de a condiţiona 
încadrarea în condiţii speciale de faptul că activitatea desfăşurată de salariat să se deruleze pe întreg 
parcursul programului de muncă stabilit prin CCM/regulament Intern/acte normative - condiţie fără 
de care nu se poate realiza o astfel de încadrare. Dacă în vechea legislaţie era necesar doar ca 
salariatul să presteze cel puțin 50% din programul de lucru pentru a beneficia de încadrarea în grupa 
a I-a de muncă - optica legiuitorului din prezent vizează ipoteza în care activitatea este prestată 
100% din programul de muncă în condiţiile speciale pentru ca salariatul să poată fi încadrat în 
această grupă de muncă și să obțină beneficiile aferente. 

 În temeiul H.G. nr. 1025/2003, a Legii nr.226/2006 şi a Normelor Tehnice aprobate prin  
Ordinul MSSPF nr.572/2006, locurile de muncă din societate s-au expertizat şi conform Avizului 
din 11.08.2005 şi Procesului verbal din 17.04.2005, s-a stabilit de către Comisia de expertizare că : 
"Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care 
lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitatea de peste 600 CP se 
încadrează în condiţii speciale, cât timp există cumul de factori (zgomot, trepidaţii, micro climat, 
cald). Analizând avizul și procesul verbal susmenţionat, se observă că cele 3 riscuri constatate de 
comisia de expertiză apar numai atâta timp cât remocherele sunt în activitate, adică au în 
funcţiune motoarele principale. Conform centralizatorului de prezență la bordul navei depus 
de societatea rezultă că intimatul a lucrat pe remorchere care au avut o durată foarte mică de 
funcţionare, sau deloc.  

- Una dintre condiţiile esenţiale pentru încadrarea intimatului în locurile de munca în condiţii 
speciale era aceea ca acesta să-si desfăşoare activitatea pe remorchere mai mari de 600 CP. 
Conform expertizei efectuate în cauză, rezultă că dl. expert [...] examinând jurnalele de punte a 
ajuns la concluzia că în perioada 2001-2003 şi 2005 intimatul nu a lucrat pe nave care să aibă 
capacitatea de 600 CP. In condiţiile în care intimatul a fost angajatul companiei, dar a prestat 
activitatea pe remorchere care nu aveau 600 CP, iar încadrarea companiei în condiţii speciale s-a 
făcut doar pentru remorchere mai mari de 600 CP, apreciază ca acesta nu poate fi încadrat în 
condiţii speciale. 

- Având în vedere susţinerile privind neîncadrarea intimatului în condiţii speciale, nu se 
impune plata vreunei contribuţii de asigurări sociale pentru munca în condiţii speciale şi nici 
eliberarea unei adeverinţe de încadrare in condiţii speciale. 

Pentru toate aceste motive, se solicită admiterea apelului, modificarea în tot a hotărârii atacate, 
în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.  

Intimatul reclamant a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului 
formulat de pârâtă ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii pronunţate de 
prima instanţă cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.  

În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 

dispoziţiile legale incidente în speţă, Curtea constată că apelul este nefondat.  
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Potrivit art. 1 din HG nr. 1025/2003, locurile de muncă în condiţii speciale sunt acele locuri 
de muncă unde există factori de risc profesional care, prin natura sarcinilor de muncă şi a condiţiilor 
de realizare a acestora, conduc în timp la reducerea prematură a capacitații de muncă, îmbolnăviri 
profesionale şi la comportamente riscante în activitate, cu urmări grave asupra securității și sănătății 
angajaților și/sau a altor persoane, iar persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii 
speciale sunt angajații care își desfășoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din 
luna respectivă numai în locurile de munca definite la lit. a). 
 Din aceste dispoziţii legale nu rezultă că factorii de risc profesional trebuie să fie prezenți pe 
tot parcursul programului de lucru și nici că angajații trebuie să lucreze în prezența acestor factori 
de risc pe parcursul întregului program de lucru deoarece şi în situaţia în care  factorii de risc apar 
temporar, efectele foarte grave ale acestora nu încetează odată cu dispariția lor ci se produc în mod 
continuu asupra angajaților, conducând la o deteriorare în timp a stării lor de sănătate. 
 Încadrarea în condiții speciale a locurilor de muncă s-a făcut şi în cadrul societății pârâte cu 
respectarea procedurii şi a criteriilor stabilite de HG nr. 1025/2003, în considerarea efectelor 
factorilor de risc, astfel cum se manifestă aceștia asupra angajaților în funcţie de natura sarcinilor de 
serviciu şi a condițiilor de realizare a acestora, avându-se în vedere efectul final al acestor factori 
de risc care se verifică la sfârșitul unei perioade de activitate iar nu în funcţie de timpul limitat de 
prezență a lor în mediul de lucru. 
 În același sens au fost, de altfel, și concluziile experților numiți în cauză, care au arătat că 
factorii de risc care există în locurile de muncă ocupate de reclamant în perioada relevantă produc 
efecte de durată, afectând auzul, care nu dispar odată cu încetarea funcționării motoarelor.  

Experţii au reţinut că din documentele studiate rezultă că personalul rămânea la bord uneori 
mai mult 24 ore, că prezenţa personalului în sala maşinilor era necesară pentru intervenții în cazul 
avariilor, şi că este lipsită de logică susţinerea că ar trebui ca expunerea la riscuri majore să fie 
prezentă pe întreaga durată a timpului de lucru, întrucât ar însemna ca încadrarea în condiţii speciale 
să fie condiţionată de producerea continuă de accidente şi de consecinţe ireversibile pentru 
sănătatea angajaţilor, ceea ce este considerat absurd.  
 Concluziile expertului consilier desemnat de apelantă, [...], care a exprimat un punct de 
vedere separat, nu contrazic aceste concluzii, ci dimpotrivă.  

Expertul arată că, pentru ca un remorcher să fie apt de manevra în orice moment echipajul 
din sala mașinilor trebuie să efectueze în permanenţă (inclusiv în timpul în care nava nu 
funcţionează) activităţi de întreținere, curăţenie, alimentare, reparații planificate sau accidentale, 
activităţi care implică manipularea unor unelte, materiale, piese de schimb, care prezintă riscuri 
mecanice, chimice sau fizice. 

A mai arătat că nu se poate dovedi lipsa prezenţei riscurilor iar faptul că remorcherul 
respectă standardele de funcţionare pentru scopul în care este folosit nu are nici o relevanţă pentru 
existenţa condiţiilor de muncă speciale deoarece activitatea pe un remorcher este una complexă ce 
implică o varietate de activităţi caracterizate printr-un grad ridicat de risc. 
 Prin urmare, așa cum s-a arătat anterior, încadrarea în condiții speciale de muncă nu este 
condiționată de prezența pe tot parcursul programului de lucru a factorilor de risc. 
 Încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, potrivit procedurii instituite de HG nr. 
1025/2003, impunea efectuarea unei expertize tehnice și a unei expertize medicale, şi se făcea 
numai în cazul în care, acele locuri de muncă îndeplineau condițiile stabilite în art.1 lit.a) din HG 
nr. 1025/2003, procedură care diferă de cea reglementată prin Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale care stabilea, la pct.7, că încadrarea în grupe de muncă se face 
proporțional cu timpul efectiv lucrat și cel puțin 50% din timp în cazul grupei I de muncă respectiv 
75% din timp în cazul grupei II de muncă. 
 Această încadrare avea în vedere, în mod evident, condițiile concrete de desfășurare a 
activității, inclusiv faptul că remorcherele nu funcționează permanent pe parcursul programului de 8 
ore zilnic, având în vedere specificul activității pentru care sunt folosite şi care presupune existenţa 
unor perioade de inactivitate. 
 Deși procedura de încadrare derulată în condițiile HG nr. 1025/2003 a fost desfășurată la 
cererea angajatorului și presupunea etape ce puteau fi supuse controlului jurisdicțional, acest 
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demers judiciar nu a fost urmat, pârâta urmărind abia acum, pe cale incidentală o reevaluare a 
locurilor de muncă, ceea ce nu este posibil. 

O astfel de reevaluare a încadrării în condiții speciale putea fi făcută numai în procedura 
prevăzută de HG nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munc[ în 
condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice. 
 Din moment ce reclamantul şi-a desfăşurat activitatea pe durata întregului program de lucru, 
numai în acel loc de muncă respectiv pe remorcher, acesta a fost încadrat în condiții speciale de 
muncă şi are dreptul la beneficiile de asigurări sociale corespunzătoare unei contribuții stabilite 
pentru acest tip de activitate, obligația corelativă a angajatorului fiind aceea de plată a acestor 
contribuții potrivit legii. 
 În Anexa 3 la Legea nr. 263/2010 este inclusă la nr. 85 societatea pârâtă între societăţile cu 
locuri de muncă încadrate în condiţii speciale. 
 Potrivit art. 30 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, pornind de la lista societăţilor cu locuri de 
muncă încadrate în condiţii speciale, inclusă în Anexa 3 la lege, periodic, din 5 în cinci ani urma să 
aibă loc o reevaluare a locurilor de muncă incluse în condiţii speciale. 
 Prin urmare, încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din cadrul societăţilor 
cuprinse în Anexa 3 la Legea nr. 263/2010 nu putea fi înlăturată decât printr-un act cu aceeaşi forţă 
juridică, în condiţiile în care legea nu a delegat puterea de reglementare Guvernului pentru 
modificarea acestei liste, ci numai pentru stabilirea procedurii de reevaluare. În acest sens sunt şi 
menţiunile din Hotărârea nr. 92/08.08.2013. 
 Abia prin Legea nr. 325/2015 s-a dat efect rezultatelor reevaluării prevăzute de art. 30 alin. 2 
din Legea nr. 263/2010 în sensul că, printr-un act normativ cu aceeaşi forţă juridică, s-au înlăturat 
efectele Anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 în funcţie de rezultatul procedurii de reevaluare. 
 Pentru aceste considerente Curtea constată că acțiunea reclamantului este întemeiată, nefiind 
relevant timpul efectiv în care a lucrat în prezența factorilor de risc existenți în locul de muncă 
ocupat, generați de funcționarea motoarelor cu capacitate de peste 600 CP, astfel că în temeiul art. 
480 C.pr.civ. va respinge că nefondat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.651 din 3 aprilie 
2017 pronunţate de Tribunalul Constanţa. 
 În baza art. 453 C.pr.civ. va obliga apelanta către intimat la 700 lei cheltuieli de judecată.  

Decizia civilă nr. 336/CM/25.11/2017 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
22. Lămurire dispozitiv. Reintegrare în funcția avută anterior deciziei de concediere și 

nu pe un post pe care reclamanta nu l-a deținut niciodată. Respectarea principiului 
consensualității. Plata de despăgubiri egale cu drepturile salariale cuvenite de la data emiterii 
deciziei și până la efectiva reintegrare. 
 

S-a constatat că dispozitivul hotărârii nu era clar exprimat fiind susceptibil de posibile interpretări 
atât timp cât se precizează că „Dispune reintegrarea reclamantei în funcţia anterior deţinută”, fără a se 
menţiona exact funcţia. 

Prin contractul individual de muncă din 04.02.2013 încheiat între părţi reclamanta a fost angajată 
pe postul de îngrijitoare. În fişa postului semnată de reclamantă cu atribuţiile pe care le avea de îndeplinit 
era prevăzută funcţia de îngrijitoare. 

În decizia de sancţionare disciplinară din 13.10.2015 care a făcut obiectul contestaţiei s-a menţionat 
că reclamanta a avut funcţia de îngrijitoare. 

Faptul că reclamanta îndeplinea în fapt şi atribuţii de infirmieră şi atribuţii de îngrijitoare, ceea ce 
a îndreptăţit-o la plata unor diferenţe salariale, nu o îndreptăţeşte şi la reintegrarea pe postul de infirmieră, 
atât timp cât nu a fost niciodată angajată pe o astfel de funcţie, iar din toate înscrisurile existente la dosar 
rezultă că voinţa părţilor a fost să fie angajată pe postul de îngrijitoare. 

Prin obligarea pârâtei la reintegrarea reclamantei pe postul de infirmieră s-ar încălca principiul 
consensualităţii pe care se bazează relaţiile de muncă reglementat de art. 8 din Codul muncii. 
 

Art. 443 Cod procedură civilă 
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Art. 8 din Codul muncii 
Art. 41 alin. (1) din Codul muncii 

 
Prin cererea înregistrată la data de 4 iulie 2017, reclamanta [...] a solicitat lămurirea 

dispozitivului sentinţei civile nr. 1152/18.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 
civil nr. …/118/2015 în sensul că reintegrarea reclamantei urmează să fie făcută pe funcţia de 
infirmieră, aceasta fiind funcţia avută anterior deciziei de concediere anulată de către reclamantă, 
astfel cum a constatat instanţa. 
 În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a întâmpinat dificultăţi în executarea sentinţei 
din prezenta cauză întrucât pârâtul a interpretat hotărârea în sensul că ar trebui să o reintegreze pe 
funcţia de îngrijitoare şi nu de infirmieră, deşi instanţa în mod expres a obligat pârâtul să achite 
diferenţele salariale dintre funcţia de îngrijitoare şi cea de infirmieră, constatând că reclamanta a 
fost infirmieră în spital şi nu îngrijitoare.  

Mai mult, chiar şi drepturile salariale calculate de către pârât pentru funcţia de îngrijitoare au 
fost eşalonate pe perioada de 5 ani, cheltuielile de judecată nu au fost cuprinse în suma datorată deşi 
apar în hotărâre, până acum pârâtul achitând suma derizorie de 869 lei în contul datoriei către 
reclamantă. 

Reclamanta a mai arătat că pentru aceste motive a început executarea silită a hotărârii însă, 
la calculul drepturilor salariale trebuie să există prevederea expresă din partea instanţei, în sensul că 
reintegrarea reclamantei urmează să fie făcută pe funcţia de infirmieră, pentru ca experta contabilă 
să poată cunoaşte cum trebuie să calculeze drepturile salariale, având în vedere opoziţia pârâtei 
printr-o interpretare defectuoasă a hotărârii puse în executare. 

S-a apreciat că interpretarea pârâtului este profund eronată, având în vedere că instanţa a 
obligat pârâtul la plata diferenţelor salariale dintre funcţia de îngrijitoare şi cea de infirmieră, 
calculate de la data angajării, din această menţiune din dispozitiv rezultând că instanţa a considerat 
că reclamanta a fost infirmieră şi trebuie reintegrată pe această funcţie, chiar dacă nu a stipulat în 
mod expres aceasta. 

Prin sentinţa civilă nr. 1683 din 10 august 2017, Tribunalul Constanţa a admis cererea 
formulată de  reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” şi a lămurit dispozitivul sentinţei civile nr.1152/18.05.2016 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. …/118/2015 în sensul că „reintegrarea reclamantei 
urmează a se face pe postul deţinut anterior, respectiv de infirmieră”. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:  
Prin sentinţa civilă nr. 1152/18 mai 2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a admis 

acţiunea, s-a anulat decizia pârâtei nr. 1227/13.10.2015 s-a dispus reintegrarea reclamantei în 
funcţia anterior deţinută, a fost obligat  pârâtul la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu 
drepturile salariale cuvenite de la data emiterii deciziei şi până la efectiva reintegrare, a fost obligat 
pârâtul la plata diferenţelor salariale dintre funcţia de îngrijitoare şi cea de infirmieră calculate de la 
data angajării 05.02.2013 şi până la reintegrarea efectivă pe funcţia deţinută anterior, precum şi la 
plata către reclamantă a  sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Reclamanta a solicitat lămurirea dispozitivului acestei sentinţe în sensul că reintegrarea sa 
urmează să fie făcută pe funcţia de infirmieră, aceasta fiind funcţia avută anterior deciziei de 
concediere anulată de către reclamantă, astfel cum a constatat instanţa. 

Cererile de lămurire a dispozitivului sunt guvernate de dispoziţiile art. 443 Cod procedură 
civilă care, în alin. (1), dispun în sensul că „în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la 
înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii..., părţile pot cere instanţei care a 
pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul...”. 

Scopul acestei proceduri constă în clarificarea dispozitivului astfel încât să nu existe 
dificultăţi la punerea în executare a hotărârii. 

  Dispozitivul este considerat partea cea mai importantă a unei hotărâri pentru că el este pus 
în executare şi împotriva lui se exercită căile de atac. 

   Având în vedere că dispozitivul este partea din hotărâre care se execută, acesta trebuie să 
conţină elemente clare privind modalitatea de rezolvare a cererilor părţilor, întinderea drepturilor 
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recunoscute şi identificarea acestora prin diferiţi parametri, pentru a putea fi adus la îndeplinire pe 
calea executării. 

Prin lămurirea hotărârii se clarifică măsurile dispuse de instanţă prin hotărâre atunci când, 
din culpa instanţei, dispozitivul hotărârii nu este suficient de clar şi poate genera dificultăţi la 
momentul punerii în executare.  

Instanţa a constatat că în cauză, însă, dispozitivul hotărârii nu este clar exprimat fiind 
susceptibil de posibile interpretări atât timp cât se precizează că „Dispune reintegrarea reclamantei 
în funcţia anterior deţinută”, fără a se menţiona exact funcţia. 

Prin urmare, aşa cum s-a reţinut şi în considerentele hotărârii, prin cererea formulată de 
reclamanta [...] s-a solicitat înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitoare. De altfel 
şi contractul individual de muncă încheiat ca urmare a promovării concursului şi fişa postului 
înscrisuri asumate de către reclamantă prin semnătură au fost întocmite pentru funcția de 
îngrijitoare. 

Cu toate acestea, din materialul probator administrat în cauză, respectiv declaraţia 
martorului [...] care a declarat că reclamanta „făcea toaleta pacienţilor, igiena pacienților înainte de 
operaţie, îi îngrijea, îi schimba, se ocupa de manipularea bolnavilor, ceilalţi pacienţi i se adresau cu 
titulatura de infirmieră, înscrisurile de la dosar, că reclamanta a îndeplinit atribuţii în fapt specifice 
funcţiei de infirmieră. Mai mult, instanţa a constat că prin decizia nr. 319/17.03.2015 reclamanta a 
fost sancționată disciplinar pentru faptul că la data de 12.03.2015 nu a făcut curăţenie în saloane şi 
nu a asigurat toaleta personală a pacienților conform referatului nr. …/16.03.2015 deşi, aşa cum 
rezultă şi din fişa postului şi din declaraţiile asistentei şefe, martora [...], „îngrijitoarea are ca 
atribuţii pe cele strict legate de curăţenie, iar infirmiera în principal pe cele legate îngrijirea 
bolnavului”. Totodată, tribunalul a reţinut că şi prin decizia nr. 768/05.06.2014 reclamanta [...], 
ocupând funcţia de infirmieră, a fost sancționată disciplinar pentru faptul că a efectuat manevre ce 
intră în atribuţiile asistentei medicale şi nu ale infirmierei. 

Instanţa nu a primit apărarea pârâtului în sensul că a fost vorba de o eroare, atât timp cât 
înscrisurile la care s-a raportat instanţa au fost întocmite de persoane specializate familiarizate cu 
atribuţiile distincte ale celor două categorii de personal. 

Constatând că pentru a fi pus în executare se impune clarificarea dispozitivului sentinţei 
civile nr. 1152/18.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. …/118/2015, 
instanţa a admis cererea şi a lămurit dispozitivul în sensul că reintegrarea reclamantei urmează a se 
face pe postul deţinut anterior, respectiv de infirmieră. 
 În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”, pe care a criticat-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate.  

În motivarea apelului, apelantul pârât arată că instanţa de fond nu a intrat în analiza 
temeiniciei emiterii Deciziei nr. 1227/13.10.2015, anularea acesteia fiind decisă exclusiv pentru 
nerespectarea condiţiilor de formă impuse de art. 252 alin. 2 Codul muncii. 

Prin Decizia nr. 1227/13.10.2015 intimata reclamantă a fost concediată din funcţia de 
îngrijitoare, nu de infirmieră. 

Instanţa de fond, prin lămurirea dispozitivului în sensul criticat de apelant, a încălcat şi 
prevederile art. 80 din Codul muncii întrucât, deşi a constatat că încetarea prin concediere s-a 
realizat nelegal a dispus reintegrarea intimatei reclamante pe o funcţie ce nu a fost deţinută de 
aceasta anterior concedierii. 

Anterior concedierii intimata reclamanta a deţinut, în mod legal şi cu respectarea normelor 
de angajare în sistemul public bugetar, funcţia de îngrijitoare. 

Aşa reține şi instanţa de fond, respectiv că aceasta a formulat cerere, s-a înscris la concurs şi 
a semnat contract individual de muncă pentru funcţia de îngrijitoare. 

Tribunalul Constanţa a încălcat şi normele codului muncii referitoare la libertatea 
contractuală. 

Chiar dacă în decursul activității sale, în mod sporadic, nu în mod continuu și pentru o 
perioadă limitată în timp, intimata reclamantă a desfășurat activități ce excedau contractului de 
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îngrijitoare, instanţa de fond, prin lămurirea înţelesului dispozitivului, nu avea competenţa de a 
schimba voinţa părţilor în nașterea unui raport de muncă. 

De asemenea, instanţa şi-a depăşit rolul activ în respectarea legalităţii şi a născut un raport 
juridic nou, respectiv un raport de muncă între spital şi intimata reclamantă pentru funcţia de 
infirmieră, deşi părţile niciodată nu s-au manifestat legal în acest sens. 

Intimata reclamantă nu a ocupat niciodată funcţia de infirmieră, a fost de la angajare şi până 
la concediere pe funcţia de îngrijitoare. 

Faptul că a desfășurat sporadic şi nu în mod continuu alte atribuţii ce depășeau limitele fişei 
postului, fără solicitarea şi acordul şefului ierarhic, nu reprezintă un temei pentru încălcarea, de 
către instanță, a legilor ce reglementează angajarea în sistemul public. 

Principiul consensualismului reprezintă fundamentul libertăţii contractuale, inclusiv în 
raporturile de muncă unde, în plus, în cadrul instituţiilor publice un raport de muncă nu se poate 
naşte decât dacă se respectă normele imperative special edictate în acest sens. 

Instanța de fond a citat trunchiat din sentinţa civilă nr. 1152/2016 și nu a observat 
prevederile art. 80 din Codul muncii raportat la actele dosarului, respectiv actele de concediere 
anulate. 

Anterior concedierii funcţia deţinută legal este aceea de îngrijitoare, nu de infirmieră. 
Ulterior rămânerii definitive a sentinţei civile nr. 1152/18.05.2016 Spitalul Clinic Județean 

de Urgenţă Constanţa a dispus reintegrarea intimatei pe funcția anterioară concedierii, respectiv 
aceea de îngrijitoare şi a luat măsuri privind plata drepturilor salariale conform art. 15 din O.U.G. 
nr. 57/2015. 

În prezent intimata reclamantă se bucură de toate drepturile recunoscute de lege urmare a 
reintegrării. 

În concluzie, apelantul solicită admiterea apelului, iar pe fond, în rejudecare, să se dispună 
în sensul respingerii cererii de chemare în judecată. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a admis apelul 
formulat pentru următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 443 alin. 1 Cod procedură civilă: În cazul în care sunt 
necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă 
acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să 
lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. 

Prin sentinţa civilă nr. 1152/18.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, a cărei lămurire 
se solicită, s-a dispus anularea deciziei pârâtei nr. 1227/13.10.2015, reintegrarea pârâtei în funcţia 
anterior deţinută şi obligarea pârâtului la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu 
drepturile salariale cuvenite de la data emiterii deciziei şi până la efectiva reintegrare. 

Totodată, s-a dispus obligarea pârâtului la plata diferenţelor salariale dintre funcţia de 
îngrijitoare şi cea de infirmieră calculate de la data angajării 05.02.2013 şi până la reintegrarea 
efectivă pe funcţia deţinută anterior. 

Prin cererea formulată reclamanta [...] a solicitat lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr. 
1152/18.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în sensul de a stipula în mod expres în 
dispozitiv faptul că reintegrarea reclamantei urmează a fi făcută pe funcţia de infirmieră, întrucât a 
întâmpinat dificultăţi în executarea titlului executoriu, din cauză că pârâtul a interpretat hotărârea în 
sensul că ar trebui reintegrată pe funcţia de îngrijitoare. 

În temeiul art. 443 Cod procedură civilă partea poate solicita oricând lămuriri, atunci când 
dispozitivul unei hotărâri este neclar sub aspectul înţelesului, întinderii sau aplicării sale pentru 
înlăturarea impedimentelor la executare. 

Problema care trebuie lămurită în speţă este postul în care urmează a fi reintegrată 
reclamanta. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 80 alin. (2) din codul muncii la solicitarea salariatului, 
instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de 
concediere. 
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Prin sentinţa civilă nr. 1152/18.05.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, rămasă 
definitivă prin decizia civilă nr. 452/CM/19.10.2016 a Curţii de Apel Constanţa, s-a dispus 
reintegrarea reclamantei în funcţia anterior deţinută. 

Prin contractul individual de muncă nr. …/04.02.2013 încheiat între părţi reclamanta a fost 
angajată pe postul de îngrijitoare. 

În fişa postului semnată de reclamantă cu atribuţiile pe care le avea de îndeplinit era 
prevăzută funcţia de îngrijitoare. 

Procesele verbale întocmite cu prilejul desfăşurării concursului la care a participat şi 
reclamanta a vizat postul de îngrijitoare. 

Fişa individuală de instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă semnată de 
reclamantă a vizat de asemenea postul de îngrijitoare. 

În decizia de sancţionare disciplinară nr. 1227/13.10.2015 care a făcut obiectul contestaţiei 
s-a menţionat că reclamanta a avut funcţia de îngrijitoare. 

Având în vedere toate aceste înscrisuri este evident că funcţia deţinută anterior concedierii a 
fost cea de îngrijitoare, conform convenţiei părţilor la angajare, şi nu de infirmieră. 

Faptul că reclamanta îndeplinea în fapt şi atribuţii de infirmieră şi atribuţii de îngrijitoare, 
ceea ce a îndreptăţit-o la plata unor diferenţe salariale, nu o îndreptăţeşte şi la reintegrarea pe postul 
de infirmieră, atât timp cât nu a fost niciodată angajată pe o astfel de funcţie, iar din toate 
înscrisurile existente la dosar rezultă că voinţa părţilor a fost să fie angajată pe postul de îngrijitoare. 

Prin urmare, postul deţinut anterior concedierii este cel de îngrijitoare, iar reintegrarea 
reclamantei nu se poate face decât pe acest post şi nu pe cel de infirmieră pe care reclamanta nu l-a 
deţinut niciodată. 

Prin obligarea pârâtei la reintegrarea reclamantei pe postul de infirmieră s-ar încălca 
principiul consensualităţii pe care se bazează relaţiile de muncă reglementat de art. 8 din codul 
muncii. 

În temeiul acestui principiu se fundamentează dreptul salariatului şi obligaţia corelativă a 
angajatorului de a nu modifica în mod unilateral contractul individual de muncă, decât în condiţiile 
prevăzute de lege. 

O aplicare corectă a acestui principiu o reprezintă dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Codul 
muncii conform cărora contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul 
părţilor. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că reintegrarea reclamantei 
urmează a se face pe postul deţinut anterior, respectiv acela de îngrijitoare. 

Decizia civilă nr. 376/CM/22.11.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
23. Obligare eliberare adeverință de către angajator prin care să se ateste încadrarea 

activității desfășurate de reclamant ca sudor electric în grupa a II-a de muncă. Respingere. 
Neîndeplinirea condițiilor descrise într-un anumit domeniu de activitate nominalizat expres în 
anexele Ordinului nr. 50/1990. 
 

Din probele administrate în cauză nu rezultă că reclamantul a desfăşurat activităţile menționate în 
Anexa 2 din Ordinul nr. 50/1990, respectiv sudură practicată în interior la nave, cazane, conducte, cilindri 
de locomotive, stâlpi metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii asemănătoare, fie sudură a pieselor 
turnate din fontă, după încălzirea acestora în prealabil, fie sudură continuă în mediu protector de bioxid de 
carbon şi argon…”. 
 Simpla existenţă a unor asemănări în ceea ce priveşte sarcinile  de serviciu şi riscurile la care era 
supus reclamantul nu justifică încadrarea în grupa a II-a de muncă, atât timp cât reclamantul nu lucra 
efectiv în locurile de muncă şi activităţile nominalizate în anexa 2 a Ordinului nr. 50/1990 – punctul 30 din 
varianta iniţială a ordinului sau punctul 41 din varianta consolidată a ordinului.  
 Sintagma „aceleaşi condiţii” prevăzută de art.3 din Ordinul nr. 50/1990 nu se referă la condiţii 
generale de muncă nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau psihică, etc., 
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ci la condiţiile concrete descrise într-un anumit domeniu de activitate nominalizat expres în anexele 
Ordinului nr.50/1990.  
 

Ordinul MMPS nr. 50/1990  
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/16.05.2016 - RIL 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.2124/118/2016,  reclamantul 

[...]  a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii [...] prin lichidator [...] şi SC [...] SRL TULCEA, să se 
constate că activitatea desfăşurată de reclamant ca salariat al [...], în perioada 24.07.1973 – 
01.07.1997, în funcţia de sudor electric, se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, 
conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, poziţia 30 şi să se dispună obligarea pârâtei SC [...] SRL 
TULCEA să elibereze reclamantului o adeverinţă prin care să se ateste activitatea desfăşurată în 
grupa a II-a de muncă, cu cheltuieli de judecată.   
 In motivarea acţiunii s-a arătat că reclamantul a fost salariat al [...], în funcţia de sudor 
electric, în perioada 24.07.1973 – 01.07.1997, când a desfăşurat o activitate ce se încadrează în 
grupa a II-a de muncă în procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, poziţia 30. S-a 
învederat că această perioadă este dovedită prin menţiunile din carnetul de muncă, precum şi faptul 
că s-a adresat pârâtei SC [...] SRL, care i-a comunicat că nu poate emite adeverinţe întrucât fostul 
deţinător nu a predat întreaga arhivă.  

S-a susţinut că alte persoane care au fost angajate pe aceleaşi posturi ca şi reclamantul au 
solicitat şi au obţinut adeverinţe de la fostul angajator. 
 Pârâta SC [...] SRL a formulat întâmpinare  prin care a solicitat respingerea acţiunii, 
motivând că în calitatea sa de deţinător de documente este în imposibilitate de a elibera o astfel de 
adeverinţă, întrucât angajatorul [...] nu a făcut încadrarea reclamantului în grupa de muncă. 

Pârâta [...] în faliment a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, 
susţinând că prestatorul SC [...] SRL nu poate atesta o situaţie ce nu rezultă din actele deţinute.     

Prin sentinţa civilă nr. 1840 din 20 iulie 2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a 
admis cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâţii [...] prin lichidator [...] şi 
SC [...] SRL TULCEA,  s-a constatat că activitatea desfăşurată de reclamant ca salariat al [...], în 
perioada 24.07.1973 – 01.07.1997, în funcţia de sudor electric, se încadrează în grupa a II-a de 
munca în procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, Anexa 2, poziţia 30 şi a fost obligată 
pârâta SC [...] SRL Tulcea să elibereze reclamantului o adeverinţă prin care să ateste că 
activitatea desfăşurată de reclamant în perioada 24.07.1973 – 01.07.1997, în funcţia de sudor 
electric, se încadrează în grupa II-a de muncă în procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, 
Anexa 2, poziţia 30. Totodată au fost obligaţi pârâţii la plata cheltuielilor de judecată în suma de 
650 lei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  

În carnetul de muncă al reclamantului se atestă că a fost angajatul pârâtei [...], desfăşurându-
şi activitatea în funcţiile de sudor electric, în perioada 24.07.1973 – 01.07.1997.  

Pârâta [...], în calitate de fost angajator, nu a contestat exercitarea de către reclamant a 
atribuţiilor aferente funcţiei de sudor electric, pe întreaga perioadă aflată în litigiu. 

Potrivit art. 15 din Ordinul nr. 50/1990, ,,dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în 
locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării 
se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a 
acestuia stabilite de Ministerul Muncii’’. 

Astfel, potrivit pct. 30 din Anexa nr. 2 al Ordinul nr. 50/1990, se încadrează în grupa a II - a 
de muncă executarea sudurilor în interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stâlpi 
metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii asemănătoare; crăiţuirea electro-pneumatică 
(arc-aer); remedierea prin sudură a pieselor turnate din fontă (operaţie executată pe piese  încălzite 
în prealabil în vederea sudării); operaţiunile de sudura continuă în mediu protector de bioxid de 
carbon şi argon. 



 

 163 

 În consecinţă, prin însăşi natura lor, activităţile desfăşurate de reclamant în cadrul [...], în 
funcţia de sudor electric, au fost încadrate în grupa a II a de muncă, prin dispoziţiile exprese ale 
Ordinului nr. 50/1990. 

Din declaraţia martorului [...], audiat în cauză, a rezultat că acesta a lucrat în aceeaşi funcţie 
ca şi reclamantul, executând activităţi de sudură timp de peste 8 ore zilnic, într-un spaţiu restrâns şi 
în condiţii de fum şi noxe, precum şi faptul că a dobândit recunoaşterea încadrării în grupa a II - a 
de muncă, a activităţii desfăşurate în funcţia de sudor electric, fiind totodată în posesia unei 
adeverinţe emise în acest sens de pârâta S.C. [...] S.R.L.,  în calitate de depozitar al arhivei fostului 
angajator.   

Potrivit art. 40 alin. 2 lit. h) C. Muncii, angajatorul are obligaţia să elibereze, la cerere, toate 
documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. De asemenea, potrivit art. 34 alin. 5 C. 
Muncii, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un 
document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în 
muncă, în meserie şi în specialitate.  
 In consecinţă, în cazul neeliberării adeverinţei solicitate, angajatorul sau deţinătorul arhivei 
acestuia poate fi acţionat în judecată pentru a fi obligat să îşi execute obligaţia legală.   

 În analizarea temeiniciei acţiunii formulate de către reclamant, instanţa a avut în vedere şi 
Decizia nr. 9/2016 prin care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că „în interpretarea 
şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6 – 8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale nr. 50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale 
judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 
martie 1969 – 1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă”. 

Raportat la considerentele expuse, acţiunea a fost admisă, în sensul că s-a constatat că 
activitatea desfăşurată în perioada 24.07.1973 – 01.07.1997, în funcţia de sudor electric, se 
încadrează în grupa a II - a de muncă, în procent de 100%, conform Ordinului nr. 50/1990, Anexa 2, 
pct. 30. 

În temeiul art. 126 din H.G. nr. 257/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
263/2010, pârâta S.C. [...] S.R.L., în păstrarea căreia se află arhiva fostei unităţi angajatoare, a fost 
obligată la eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea în grupa de muncă, potrivit celor 
anterior menţionate. 

În temeiul art. 453 şi art. 455 C.proc.civ., pârâtele [...] prin lichidator [...] şi S.C. [...] S.R.L., 
au fost obligate la plata către reclamant a sumei de 650 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu avocat. 
 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâtele S.C. [...] SRL Tulcea şi [...] 
Medgidia prin lichidator judiciar [...] Constanţa.  
 Prin apelul declarat de pârâta SC [...] SRL Tulcea se invocă următoarele :  
 În calitate de deţinător de documente este în imposibilitate de a elibera adeverinţă de grupă 
de muncă întrucât angajatorul [...] Medgidia nu a făcut încadrarea reclamantului [...] în grupă de 
muncă pentru perioada solicitată de reclamant, conform prevederilor Ordinului nr. 50/1990, art.6.  
 Din actele administrative interne (contractele individuale de muncă şi actele de negociere 
individuală încheiate între [...] şi reclamant din anii 1993, 1995, 1996, 1997 – depuse la dosar) 
reiese că şi-a desfăşurat activitatea în grupa a III-a de muncă în procent de 100%.  
 Martorul [...] afirmă în mod eronat că deţine o adeverinţă de încadrare în grupă de muncă 
emisă de SC [...] SRL Tulcea. Pentru această speţă, apelanta se află în litigiu cu acesta, prima 
instanţă Tribunalul Constanţa prin sentinţa civilă nr. 1419/06.06.2016 a respins cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamantul [...] ca fiind neîntemeiată.  
 Cheltuielile de judecată au fost generate de dorinţa intimatului de a reconstitui grupa 
superioară de muncă pentru care angajatorul nu a făcut încadrarea acestuia în grupă de muncă şi pe 
care conform art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, art. 29 din Legea nr. 16/1996, art. 126 alin. 1 din H.G. 
nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice.  
 SC [...] SRL nu poate să ateste o situaţie ce nu rezultă din actele deţinute de aceasta, fără a 
încălca prevederile art. 320 Cod penal, art. 29 din Legea nr. 16/1996, art. 126 alin. 1 din H.G. nr. 
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257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. Refuzul de a soluţiona favorabil cererea reclamantului nu este unul 
nejustificat, ci se bazează pe faptul că nu deţin documente din care să rezulte situaţia afirmată.   

Prin apelul declarat de pârâta [...] prin lichidator judiciar [...] Constanţa, se invocă 
următoarele :  
 În fondul arhivistic al [...] Medgidia nu există acte administrative emise de conducerea 
unităţii, precum procese - verbale, decizii, referate, comunicări, hotărâri, tabele nominale etc., prin 
care numitul [...] să fie nominalizat ca fiind încadrat în grupă de muncă.  
 Nominalizarea angajaţilor în grupa I/II de muncă se face conform Ordinului nr. 50/1990 
pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite 
care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării. Conform art. 6 din Ordin, 
aceste acte se emit de către conducerea unităţilor angajatoare împreună cu sindicatele libere din 
unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea 
persoanele respective.  
 Adeverinţele prin care se atestă că, în perioade anterioare datei de 01.04.2001, persoanele şi-
au desfăşurat activitatea în locuri încadrate în grupa I/II de muncă, se întocmesc numai pe baza 
documentelor verificabile aflate în evidenţa deţinătorilor de arhivă, conform dispoziţiilor art. 126 
alin. 1 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  
 În lipsa actelor administrative interne, care conform art. 6 din Ordinul nr. 50/1990 nu pot fi 
emise decât de angajator, eliberarea unei adeverinţe de grupă de muncă reclamantului [...] nu este 
posibilă, deoarece s-ar încălca astfel prevederile art. 320 Cod penal, art. 29 din Legea nr. 16/1996 şi 
art. 126 alin. 1 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis apelurile 
formulate ca fondate pentru următoarele considerente comune:  
 Prin cererea formulată reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta [...] prin 
lichidator [...] şi SC [...] SRL Tulcea, să se constate că activitatea desfăşurată de reclamant ca 
salariat al [...] în perioada 24.07.1973 – 01.07.1997, în funcţia de sudor electric, se încadrează în 
grupa a II-a de muncă în procent de 100% conform Ordinului nr. 50/1990, Anexa 2, poziţia 30 şi 
obligarea pârâtei SC [...] SRL Tulcea să elibereze reclamantului o adeverinţă prin care să se ateste 
activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă.  
 Reclamantul a fost salarial al [...] în funcţia de sudor electric în perioada 24.07.1973 – 
01.07.1997.  
 A precizat reclamantul că activitatea sa se încadrează la poziţia 30 Anexa 2 în varianta 
iniţială a Ordinului nr. 50/1990, iar în varianta consolidată a Ordinului nr.50/1990, funcţia de sudor 
electric este menţionată la punctul 41 din Anexa 2.  
 Punctul 30 din Anexa nr.2 a ordinului MMPS nr. 50/1990 în varianta iniţială se referă la: 
”executarea sudurilor în interior la : nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive stâlpi metalici 
închişi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii asemănătoare. Crăiţuirea electro-pneumatică (arc-aer); 
Remedierrea prin sudură a pieselor turnate din fontă (operaţie executată pe piese încălzite în 
prealabil în vederea sudării). Operaţiunile de sudură continuă în mediu protector de bioxid de 
carbon şi argon…” 
 Punctul 41 din Anexa 2 din varianta consolidată a ordinului nr. 50/1990 se referă la : 
„crăiţuirea electro-pneumatică (arc-aer). Remedierea prin sudură a pieselor turnate din 
fontă(operaţie executată pe piese încălzite în prealabil în vederea sudării). Operaţiunile de sudură 
continuă în mediu protector de bioxid de carbon şi argon”.  
 Din probele administrate în cauză nu rezultă că reclamantul a desfăşurat activităţile  
menţionate mai sus, respectiv sudură practicată în interior la nave, cazane, conducte, cilindri de 
locomotive, stâlpi metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte instalaţii asemănătoare, fie sudură a 
pieselor turnate din fontă, după încălzirea acestora în prealabil, fie sudură continuă în mediu 
protector de bioxid de carbon şi argon…” 
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 Martorul [...] a arătat doar că a fost coleg de serviciu cu reclamantul în perioada 1974 – 1997 
şi că mediul de lucru în care îşi desfăşura activitatea era toxic, fiind mult fum, erau circa 20 de 
persoane într-un spaţiu închis, li se oferea lapte şi apă minerală şi făceau radiografii pulmonare în 
fiecare an. 
 Este adevărat că prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care 
s-a admis recursul în interesul legii s-a stabilit în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 
6-8 şi 12 din Ordinul nr. 50/1990 că instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe 
cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 
18.03.1969 – 01.04.2001, după caz, în grupele I sau II de muncă, însă în considerentele acestei 
decizii s-au reţinut anumite condiţii pentru ca această constatare să fie admisibilă.  
 Premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească 
în anexele 1 şi 2 ale ordinului.”Per a contrario”, nu pot fi adăugate pe cale pretoriană, alte activităţi 
şi locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă posibil 
vătămătoare.  
 Puteau fi nominalizate prin asimilare, în temeiul dispoziţiilor art.3, alte categorii de personal 
în activitate ale aceluiaşi angajator decât cele enumerate expres, după criteriul: muncitori, ingineri, 
subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere, reparaţii, controlori tehnici de calitate, 
precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă sau activităţile 
nominalizate în anexă şi aplicate acelui angajator, sau personalul muncitor care a realizat anumite 
tipuri de lucrări expres nominalizate în ordin, în respectivele unităţi care au făcut obiectul încadrării, 
acesta fiind motivul  pentru care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  
 În consecinţă, simpla existenţă a unor asemănări în ceea ce priveşte sarcinile  de serviciu şi 
riscurile la care era supus reclamantul nu justifică încadrarea în grupa a II-a de muncă, atât timp cât 
reclamantul nu lucra efectiv în locurile de muncă şi activităţile nominalizate în anexa 2 a Ordinului 
nr. 50/1990 – punctul 30 din varianta iniţială a ordinului sau punctul 41 din varianta consolidată a 
ordinului.  
 Sintagma „aceleaşi condiţii” prevăzută de art.3 din Ordinul nr. 50/1990 nu se referă la 
condiţii generale de muncă nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică 
sau psihică, etc., ci la condiţiile concrete descrise într-un anumit domeniu de activitate nominalizat 
expres în anexele Ordinului nr.50/1990.  
 Ca urmare a pronunţării şi publicării în Monitorul Oficial a unei decizii în interesul legii, 
care are menirea unificării practicii judiciare, instanţele au obligaţia potrivit art. 517 alin. 2 cod 
procedură civilă, indiferent de jurisprudenţa anterioară, să-şi orienteze practica judiciară în sensul 
care rezultă din decizia pronunţată în interesul legii.  
 În ceea ce priveşte situaţia altor salariaţi cărora li s-au eliberat adeverinţe privind încadrarea 
în grupa a II-a de muncă, Curtea  constată că situaţia lor este diferită de cea a reclamantului, întrucât 
acele încadrări s-au făcut în baza altui temei juridic, şi anume, în baza pct. 160 din Anexa nr.2 a 
Ordinului nr. 50/1990.  
 În ceea ce priveşte alţi salariaţi care au fost încadraţi prin hotărâri judecătoreşti în grupa a II-
a de muncă, Curtea constată că acele hotărâri judecătoreşti au fost pronunţate anterior publicării în 
Monitorul Oficial a deciziei în interesul Legii nr. 9/2016, care a avut rolul unificării practicii 
judiciară în această materie.  
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelurile formulate şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul respingerii acţiunii 
reclamantului ca nefondată.  

Decizia civilă nr. 158/CM/26.04.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
24. Respingere cerere de eliberare a adeverinței privind veniturile brute obținute de 

reclamant. 
 
 Potrivit art. 166 din Legea nr. 263/2010 la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 
cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar 



 

 166 

realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa 
cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată 
către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de 
asigurare socială. 
 Prin art. 10 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 se prevede că în situaţiile în care, pentru perioadele 
prevăzute la alin. (1) şi (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin 
declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi 
valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii. 
 Atât timp cât nu s-a făcut dovada existenţei unei astfel de ipoteze reglementată prin dispoziţiile 
legale menţionate mai sus, punctajul lunar pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în 
vigoare a Legii nr. 263/2010 se stabileşte numai pe baza declaraţiilor nominale de asigurare emise de 
angajator, în funcţie de veniturile pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale. 
 

Art. 166 din Legea nr. 263/2010  
Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 19/2012 - RIL  

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr…./118/2016, reclamantul 

[...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.A, solicitând  obligarea acesteia la eliberarea unei 
adeverinţe din care să rezulte salariile brute (retribuţia tarifară integrală sau totală conform Legii nr. 
57/1974) obţinute în perioada în care a fost angajat, sporurile de orice natură obţinute, 
indemnizaţiile, toate drepturile salariale, orele suplimentare efectuate, cu menţiunea expresă dacă s-
a calculat, reţinut şi virat CAS la valoarea salariilor brute, aşa cum au fost ele menţionate în ştatele 
de plată, în conformitate cu art.1 alin.1 din Decretul nr.389/1972, cu cheltuieli de judecată. 
 În motivarea cererii reclamantul a arătat că a fost angajatul societăţii pârâte în perioada 
22.10.1971 - 02.09.2002  şi în prezent este pensionar, iar documentele eliberate până în prezent de 
pârâtă nu-i satisfac interesele, în sensul recalculării drepturilor de pensie  în baza câştigurilor efectiv 
realizate în perioada cât a fost angajat, în condiţiile în care Casa Judeţeană de Pensii a avut în 
vedere doar salariul tarifar de încadrare menţionat în cartea de muncă. 

 A precizat reclamantul că în cartea de muncă, la rubrica „salariu tarifar”, coloana a 7-a, este 
menţionată o sumă fără a se preciza categoria de salarizare şi dacă este vorba de salariul brut sau 
net. În această situaţie, nu se poate afirma că angajatorul şi-a respectat obligaţiile prevăzute de 
art.34 şi art.40 alin.2 lit.h Codul muncii, de a elibera toate documentele care atestă calitatea de 
salariat, activitatea desfăşurată, durata, salariul, vechimea în muncă, în meserie sau specialitate. 
 În drept, au mai fost invocate dispoziţiile art.1 şi 11 din Decretul nr.92/1976, art.39 şi 139, 
Decretul nr. 389/1972din Legea nr.57/1974. 
 Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat  respingerea acţiunii ca nefondată. 

În motivarea poziţiei sale procesuale a arătat că reclamantul a fost angajatul său, începând cu 
data de 22.10.1971 până la data de 02.09.2002 şi nu a beneficiat de alte sporuri sau salarii cu 
caracter permanent decât cele înscrise în carnetul de muncă şi în adeverinţa nr. …/29.06.2012 
eliberate la cerere în vederea stabilirii drepturilor de pensie. A precizat că legea a stabilit o 
modalitate unitară de calculare a pensiilor şi de înscriere a salariilor în carnetul de muncă, or 
carnetul de muncă eliberat reclamantului a relevat, în temeiul art.159 alin.1 din Legea nr.263/2010, 
stagiul de cotizare şi salariile obţinute, iar adeverinţa atestă sporul de vechime şi sporul de condiţii 
grele.  

Pârâta a susţinut că reclamantul nu a dovedit că ar putea beneficia de o recalculare a pensiei 
şi nici nu a indicat un temei legal în acest sens, iar solicitarea acestuia de eliberare a unei adeverinţe 
care să cuprindă salarii şi sporuri pentru perioada 01.04.2001 - 02.09.2002 este nefondată în raport 
de prevederile Legii nr.19/2000, art.10, art.159 alin.1 din Legea nr.263/2010 şi art.1 alin.1 din 
Decretul nr.92/1976. Astfel, dispoziţiile Legii nr.19/2000 arată ca la calculul punctajelor anuale 
pentru perioada anterioară datei de 1.04.2001 se au în vedere exclusiv salariile tarifare în cuantumul 
înregistrat în carnetul de muncă, pentru perioada cuprinsă intre 23.07.1971 - 01.04.1992 baza de 
calcul la stabilirea pensiei o reprezintă retribuţia tarifară astfel cum a fost înscrisă în carnetul de 
muncă, fără alte sporuri, iar în perioada cuprinsă între 1.04.1992 - 01.04.2001 baza de calcul o 
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reprezintă salariul de bază/retribuţia tarifară astfel cum a fost înscrisă în carnetul de muncă, la care 
se adaugă şi sporurile cu caracter permanent. 
          În concluzie, pârâta a menţionat că şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de reclamant, prin 
completarea corectă a carnetului de muncă şi prin eliberarea adeverinţei în care sunt înscrise 
sporurile cu caracter permanent. 

Prin sentinţa civilă nr. 2910/24.11.2016 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea formulată 
de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A.Constanţa şi a obligat pârâta la 
eliberarea către reclamant a unei adeverințe din care să rezulte toate veniturile brute de care 
acesta a beneficiat în perioada 22.10.1971 - 02.09.2002, cu menţiunea dacă pentru respectivele 
venituri s-a reţinut şi virat contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
 Reclamantul a fost angajatul societăţii pârâte în perioada 22.10.1971 - 02.09.2002, iar în 
cuprinsul adeverinţei nr. …/16.07.2010 eliberate la cerere, pârâta a menţionat sporurile cu caracter 
permanent de care a beneficiat reclamantul pe perioada angajării. 
         Potrivit art. 40 alin. 2 lit. h) Codul muncii., angajatorul are obligaţia să elibereze, la cerere, 
„toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului”. De asemenea, art. 34 alin.5 
Codul muncii stabileşte că „la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat 
să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, 
vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate”.  
          În speţă, în completarea menţiunilor din carnetul de muncă, pârâta a emis reclamantului 
adeverinţa nr. …/16.07.2010 privind  doar sporurile de vechime, de condiţii grele şi pentru muncă 
sistematică peste program obţinute de acesta pe perioada cât a fost salariat, refuzând eliberarea unei 
adeverinţe care să ateste totalul veniturilor brute obţinute de reclamant, pentru care angajatorul a 
reţinut şi a virat contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
          Or, în condiţiile în care, în privinţa salariului, textele de lege anterior enunţate nu fac nicio 
distincţie în funcţie de regimul stabilirii pensiilor, angajatorul nu poate refuza eliberarea 
documentului menţionat doar pe considerente care ţin de aplicarea legislaţiei în materie de 
securitate socială, obligaţia de eliberare a acestuia revenindu-i în temeiul relaţiilor de muncă, chiar 
şi atunci când solicitantul este un fost salariat.  
          În fundamentarea acestei concluzii reţinem că, potrivit art.165 alin.2 din Legea nr. 
263/2010, „la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin.1, se au în 
vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din 
baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă 
sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare”. 
          Prin decizia Î.C.C.J. în interesul legii nr.19/2012, obligatorie pentru instanţe potrivit 
art.3307 alin.4 Cod proc. civ., s-a stabilit că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi 
legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat 
îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea 
drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru 
care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
           Aplicarea art. 165 alin.2 din Legea nr. 263/2010 şi a deciziei în interesul legii citate 
presupune, aşadar, existenţa unor documente care să ateste toate veniturile salariale, pentru care a 
fost reţinută şi virată contribuţia pentru asigurările sociale de stat. Altfel spus, pentru ca dreptul 
persoanei asigurate de a i se lua în calcul, la stabilirea sau la recalcularea pensiei, toate aceste 
venituri, să fie unul efectiv, iar nu unul formal, trebuie concluzionat că, în mod corelativ, unitatea 
angajatoare are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte atât salariul brut de care a 
beneficiat fostul angajat pe durata raporturilor de muncă, cât şi achitarea contribuţiilor de asigurări 
sociale prin raportare la acest salariul brut. 
           Angajatorul nefiind chemat să aplice pe fond legislaţia pensiilor, ci doar să elibereze 
adeverinţe cu respectarea formei prevăzute de lege şi cuprinzând informaţii reale, el nu poate 
cenzura posibilitatea asiguratului/pensionarului de a-şi valorifica drepturile în raport cu casa 
teritorială de pensii. Prin urmare, procesul de stabilire a pensiilor fiind străin de atribuţiile sale, 
pârâta nu are calitatea de a stabili ce venituri sau sporuri obţinute de reclamant în timpul cât a fost 
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angajat se vor lua în calcul de către casa teritorială de pensii, cu atât mai mult cu cât obligaţia de 
eliberare a adeverinţei are temei legal. 
           Referitor la celelalte apărări formulate de pârâtă, instanţa mai reţine că, potrivit art.165 
alin.1 din Legea nr. 263/2010, „la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare 
datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de 
înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; b) 
salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la 
data de 1 ianuarie 1991.” 
          Această distincţie are ca obiectiv facilitatea preluării de către casele de pensii a datelor din 
carnetele de muncă, pornind de la realitatea consemnării în acestea a veniturilor nete în perioada 
01.07.1977 – 01.01.1991. Aceasta nu înseamnă însă că pentru această perioadă a fost modificat 
modul de calcul al punctajului anual prevăzut de art.96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, potrivit 
căruia „punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după 
caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, 
la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”. 
O dispoziţie similară a fost prevăzută şi de art.78 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 19/2000, text la 
care s-a raportat chiar şi art.2 din OUG nr. 4/2005 în vederea recalculării pensiilor stabilite până la 
1.04.2001, în baza Legii nr. 3/1977. 
           Astfel, la calcularea punctajului lunar şi apoi anual şi mediu anual, în aplicarea principiului 
contributivităţii, se porneşte întotdeauna, în principiu, de la venitul brut, pentru că asupra acestuia a 
fost calculată contribuţia la fondul de asigurări sociale de stat.  
           Pentru perioada 01.07.1977 – 01.01.1991, reflectată în carnetele de muncă sub forma 
veniturilor nete, legiuitorul a prevăzut la art.165 alin.1 din Legea nr. 263/2010 un mecanism de 
informare a destinatarilor legii în scopul de a se evita un eventual refuz de valorificare a datelor 
privind veniturile nete înscrise în carnetele de muncă, fără însă ca prin aceasta să se ajungă la 
trunchierea principiului contributivităţii şi la diminuarea nejustificată a punctajelor lunare. 
           Aşa fiind, legiuitorul a prevăzut, cu titlu excepţional pentru perioada amintită, obligaţia 
caselor de pensii de a calcula punctajele lunare pornind de la veniturile nete înscrise în carnete de 
muncă, însă cu respectarea şi în acest caz a art. 96 alin.2 din lege, ceea ce presupune în acest caz 
raportarea veniturilor nete realizate la venitul mediu net, punctajul lunar fiind acelaşi cu cel rezultat 
din determinarea pe baza veniturilor nete a celor brute, urmată de efectuarea raportului prevăzut de 
acest text de lege dintre veniturile brute şi câştigul salarial mediu brut lunar. 
           Un argument suplimentar în acest sens este şi că în Anexa nr.7 a Legii nr. 263/2010 sunt 
prevăzute salariile medii anuale atât brute, cât şi nete. Or menţionarea inclusiv a salariilor medii 
brute dovedeşte că legiuitorul nu a intenţionat să excludă raportarea veniturilor brute realizate la 
salariile medii brute, potrivit art.96 alin.2 din Legea nr. 263/2010, ci doar să faciliteze calculul 
punctajelor lunare atunci când singurele date disponibile cuprind veniturile nete, caz în care 
raportarea acestora se face la salariile medii nete. 
           În concluzie, utilizarea la stabilirea punctajelor lunare a veniturilor nete realizate în perioada 
01.07.1977 – 01.01.1991 presupune preluarea datelor corespunzătoare din carnetele de muncă, dar 
aceasta nu împiedică utilizarea veniturilor brute odată ce acestea sunt cunoscute, cum se întâmplă în 
cazul în care pensionarul este în măsură să prezinte o adeverinţă din care să rezulte aceste venituri 
brute. 
           În aceste condiţii, instanţa a admis acţiunea aşa cum a fost formulată, apreciind că este pe 
deplin justificat demersul reclamantului de a-i fi comunicat totalul veniturilor brute de care a 
beneficiat în perioada 22.10.1971 - 02.09.2002 (venituri care includ toate drepturile salariale, 
sporurile de orice natură, indemnizaţiile, orele suplimentare efectuate) şi pentru care a fost reţinută 
şi virată contribuţia pentru asigurările sociale de stat. O asemenea menţiune este absolut necesară, în 
condiţiile în care veniturile brute nu constituie prin ele însele elemente de calcul al punctajului 
mediu anual, în baza dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, dobândind acest caracter numai în măsura în 
care angajatorul confirmă reţinerea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale prin raportare la 
respectivele venituri. 
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 În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 2910/24.11.2016 a Tribunalului Constanţa a 
formulat apel pârâta S.C. [...] Constanţa S.A. 

În motivarea apelului său, apelanta pârâtă a arătat că angajatorul are obligaţia să elibereze 
acele documente în forma şi conţinutul prevăzut de lege, în vederea calculării pensiei, respectiv 
carnetul de muncă din care să rezulte salariile şi sporurile cu caracter permanent, precum şi 
adeverinţe pentru perioadele care nu se regăsesc în carnetul de muncă din care să rezulte numai 
sporurile cu caracter permanent.  

Mai arată că reclamantul nu a făcut dovada, cu probe, că ar putea beneficia de o recalculare 
a pensiei şi nici nu a indicat un temei legal în acest sens. 

În ceea ca priveşte obligaţia angajatorului de a elibera documentele necesare vechimii în 
muncă apelanta precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 279 din Codul Muncii, modificat prin 
O.U.G. nr.146/2008  „vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează 
cu carnetul de muncă”. 

Susţine apelanta pârâtă că, societatea i-a eliberat reclamantului la momentul încetării 
raporturilor juridice de muncă carnetul de muncă întocmit şi completat în conformitate cu 
prevederile Decretului nr. 92/1976, precum şi adeverinţa din care rezultă sporurile cu caracter 
permanent, pentru perioada neînscrisă în carnetul de munca, care întruneşte condiţiile cumulative 
ale legii pentru a fi luate în calcul la baza pensiei. 

Potrivit dispoziţiilor art. 124 (1) din H.G. nr.257/2011 - " în situaţia prezentării şi a altor acte 
de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din legea 
pensiilor, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente: .... f) salariul tarifar de 
încadrare”. 

Relevantă este şi Legea nr.10/1972, Codul Muncii al Republicii Socialiste România, în care 
se arată la art.74 că remunerarea persoanelor încadrate în muncă se face prin "salariu tarifar de 
încadrare”. 

Mai susţine apelanta pârâtă că, raportat la cele mai sus arătate, reclamantul nu a beneficiat 
de alte salarii/sporuri cu caracter permanent altele decât cele evidenţiate în carnetul de munca şi în 
adeverinţele eliberate de angajator. 
 Referitor la perioada ulterioară datei pe 1 aprilie 2001, apelanta pârâtă arată că pentru 
perioada 01.04.2001 - 02.09.2001, reclamantul a făcut dovada venitului brut lunar realizat cu 
declaraţiile, angajatorul depunând lunar aceste declaraţii în vederea luării în calcul la baza pensiei. 

Apelanta pârâtă arată că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu interpretarea greşită a 
actului juridic dedus judecăţii şi cu aplicarea greşită a legii. Documentele emise de angajator în 
vederea întocmirii dosarului de pensionare au un regim bine definit în privinţa emiterii lor, al 
conţinutului, cât şi a valorificării ulterioare in calculul drepturilor de pensie.  

Instanţa de fond nu face distincţie între "venit net/brut" şi "salariu brut/net”.  Reclamantul a 
solicitat prin acţiunea formulată "salariile brute”, iar instanţa de fond a dispus societăţii eliberarea 
“tuturor veniturilor brute”. 

Apreciază că raportat la răspunderea pe care o are în virtutea legii, [...] SA nu poate elibera 
decât acele documente cu utilitate practică la stabilirea pensiei, lucru pe care l-a făcut deja prin 
eliberarea carnetului de muncă şi adeverinţa din care rezultă sporurile cu caracter permanent. 

În toata perioada în care reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul societăţii pârâte, 
relaţiile de muncă s-au desfăşurat sub imperiul Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă, în 
conformitate cu care, datele privind activitatea depusă de acesta în baza contractelor individuale de 
munca s-au înscris în carnetul de muncă  - şi  al Legii nr.10/1970 - Codul Muncii. 

Potrivit art.1 din Decretul nr. 92/1976, act în vigoare la momentul încetării raporturilor 
juridice de muncă şi întocmirea dosarului de pensionare, „carnetul de muncă este actul oficial prin 
care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în 
aceeaşi societate, vechimea în funcţie, meserie şi specialitate, timpul lucrat...” . Codul Muncii - 
Legea nr. 10/1972 precizează la art.187 că dispoziţiile codului se întregesc cu celelalte dispoziţii ale 
legislaţiei muncii. 

Sintagma „venit”" se utilizează pentru prima dată în legislaţie ca fiind luat în calcul la pensie 
începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 şi se aplică pentru perioada de după 01.04.2001, 
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adică  ”la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsa între 1 APRILIE 2001 şi data 
intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, 
conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost 
înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale de stat, sau după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de 
asigurare”. 

Consideră că acţiunea reclamantului este nefondată, instanţa de control judiciar urmând să 
aibă în vedere faptul că în procesul de calculare a pensiilor legea este cea care a stabilit o modalitate 
unitară de calculare, după cum legea a fost şi cea care a stabilit de-a lungul vremii cum se înscriau 
salariile în carnetul de muncă. 

În ceea ce priveşte obligaţia angajatorului de a elibera documentele necesare stabilirii 
vechimii în muncă, apelanta pârâtă precizează că în conformitate cu prevederile art. 279 din Codul 
Muncii, modificat prin O.U.G. nr. 148/2008, „vechimea în muncă stabilită până la data de 31 
decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă". 

De asemenea, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/2011 dovedirea stagiilor de 
cotizare se face cu carnetul de muncă, completat potrivit Decretului nr. 92/1976, care cuprinde 
exclusiv salariile tarifare brute/nete şi adeverinţe din care să rezulte sporurile cu caracter permanent 
pentru perioadele care nu sunt înscrise în carnetul de muncă. 

Pentru considerentele expuse mai sus şi înscrisurile aflate la dosarul cauzei, solicită 
admiterea apelului cu consecinţa respingerii acţiunii reclamantului ca nefondată. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a apreciat că acestea 
sunt fondate în parte pentru următoarele considerente: 
 Potrivit art. 166 din Legea nr. 263/2010 la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 
cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut 
lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări 
sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 
obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare 
sau în contractul de asigurare socială. 
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ, persoanele fizice şi 
juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în 
continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi 
la art. 6 alin. (1) pct. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele 
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominală de 
asigurare. 
 Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că, în situaţia în care se constată erori în cuprinsul 
declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale 
datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, 
persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o 
declaraţie nominală de asigurare rectificativă. 
 Prin art. 10 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 se prevede că în situaţiile în care, pentru 
perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi 
dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a 
punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii. 
 Atât timp cât nu s-a făcut dovada existenţei unei astfel de ipoteze reglementată prin 
dispoziţiile legale menţionate mai sus, punctajul lunar pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 
şi data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 se stabileşte numai pe baza declaraţiilor nominale de 
asigurare emise de angajator, în funcţie de veniturile pentru care s-au achitat contribuţiile de 
asigurări sociale. 
 În ceea ce priveşte celelalte critici aduse sentinţei apelate, Curtea a apreciat că sunt 
nefondate pentru următoarele considerente: 
 Pârâta a emis reclamantului adeverinţa nr. …/16.07.2010 privind sporurile de vechime, 
condiţii grele şi pentru muncă sistematică peste program obţinute de acesta pe perioada cât a fost 
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salariat, refuzând eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute obţinute de salariat, 
pentru care angajatorul a reţinut şi virat contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 

Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010: „la determinarea punctajelor lunare, pe 
lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după 
data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare 
şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, 
conform legislaţiei în vigoare”. 

Prin decizia în interesul legii nr. 19/2012 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că 
principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor 
provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale 
plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate 
sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/ angajatul a plătit contribuţia 
pentru asigurările sociale de stat. 

Pentru aplicarea deciziei în interesul legii este necesară existenţa unor documente care să 
ateste toate veniturile salariale pentru care a fost reţinută şi virată contribuţia pentru asigurările 
sociale de stat. 

Angajatorul nu poate cenzura dreptul pensionarului de a-şi valorifica anumite drepturi în 
raport cu casa teritorială de pensii. 

De altfel, nu este de competenţa angajatorului să analizeze care venituri pot fi sau nu luate în 
considerare în calcul la stabilirea şi recalcularea pensiei. 

La calcularea punctajului lunar şi apoi anual şi mediu-anual în aplicarea principiului 
contributivităţii, se porneşte, întotdeauna, în principiu de la venitul brut pentru că asupra acestuia a 
fost calculată contribuţia la fondul asigurărilor sociale de stat. 

Potrivit art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 punctajul lunar se calculează prin raportarea 
câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat care a constituit baza de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

Dispoziţiile art. 165 alin. 1 din acelaşi act normativ au fost prevăzute pentru facilitarea 
preluării către casele de pensii a datelor din carnetele de muncă, pornind de la realitatea consemnării 
în acestea a veniturilor nete în perioada 01.07.1977 - 01.01.1991, dar acestea nu împiedică utilizarea 
veniturilor brute odată ce acestea sunt cunoscute potrivit regulii instituite de art. 96 alin. 2 din Legea 
nr. 263/2010. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul respingerii cererii de eliberare 
a adeverinţei privind veniturile brute aferente perioadei 01.04.2001 - 02.09.2002 ca nefondate. 

Decizia civilă nr. 43/CM/14.02.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
25. Solicitare anulare decizie de concediere. Respectare drept la apărare. Cercetare 

abatere disciplinară constând în consumul de alcool la locul de muncă. Necondiţionarea 
abaterii de săvârşirea acesteia în timpul programului.  
 

Conform celui de-al patrulea alineat al art. 251 din Codul muncii, salariatul are dreptul în cursul 
cercetării disciplinare prealabile să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere 
persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile, pe care le consideră necesare. 

Prin decizia de sancţionare disciplinară contestatorul a fost sancţionat pentru încălcarea 
prevederilor art. 12 lit. b) din regulamentul intern, potrivit cărora este interzisă prezentarea la locul de 
muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor etc., introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, 
droguri etc. în incinta societăţii sau la punctele de lucru. 

Abaterea constând în consumul de alcool în incita societăţii sau la punctele de lucru nu este 
condiţionată de săvârşirea acesteia în timpul programului de lucru, susţinerile reclamantului cu privire la 
aflarea în afara orelor de program neavând nicio relevanţă sub aspectul existenţei faptei. 

 
Art. 251 din Codul muncii 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2017, reclamantul 

[...]  a chemat în judecată pârâta [...] SRL, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să 
dispună anularea deciziei de concediere nr. [...]/07.04.2017, reintegrarea în postul anterior deţinut şi 
plata tuturor drepturilor salariale de care ar fi beneficiat de la data emiterii deciziei de concediere şi 
până la reintegrare, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost angajat la societatea pârâtă în funcţia de 
macaragiu portuar, cu program de muncă în ture de 15 zile/lună cu 15 zile liber, astfel că în 
perioada 15.02. - 28.02.2017 era de serviciu. 

Prin decizia contestată a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de 
muncă, reţinându-se că a consumat alcool la locul de muncă, astfel că, în urma controlului efectuat  
în data de 24.02.2017, acesta a prezentat o alcoolemie în procent de 0,04mg/l în aerul expirat, 
potrivit testului realizat cu echipamentul portabil de detecţie alcool tip Alcotest 7410 ARWM – 
0384.     

Apreciază reclamantul că decizia nr. [...]/07.04.2017 este nelegală şi lovită de nulitate pentru 
că s-a emis cu încălcarea prevederilor art. 251 alin. 1 Codul Muncii, întrucât nu s-a efectuat o 
cercetare disciplinară prealabilă, în care să se cerceteze probele prin care era acuzat de săvârşirea 
faptei – consum de alcool, fiind lipsit de dreptul la apărare faţă de acte şi persoane indicate pentru 
prima dată direct în decizia de concediere. 

A mai învederat reclamantul faptul că nu se afla în timpul serviciului, nava pe care lucra 
fiind acostată la cheu şi neaflându-se în operaţiuni de încărcare/descărcare. 

S-a mai precizat de către reclamant că nu a consumat alcool, chiar dacă salariatul [...] a dat o 
masă cu ocazia zilei lui de naştere. Aparatul cu care s-a măsurat alcoolemia a indicat o valoare de 
0,04 mg/l în aerul expirat, ceea ce se încadrează în marja de eroare. Cu aparatul au mai fost făcute 
un număr de aproximativ 20 de verificări consecutive în intervalul controlului. 

În susţinerea cererii s-au invocat prevederile Ordinului nr. 120/2005, care stabileşte că 
aparatele cu care se măsoară concentraţia de alcool şi marja de eroare în măsurare cu aceste aparate, 
precum şi documentele care însoţesc aparatul – buletine de verificare metrologică, certificate de 
etalonare sau certificate de calibrare, manualul aparatului. 

 În drept, au fost invocate prevederile art. 247 – 252, art. 266 – 275 Codul Muncii, Ordinul 
nr. 120/2005. 

Pârâta [...] SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii învederând 
că, în data de 24.02.2017, s-a procedat la efectuarea unui control cu aparatul alcooltest asupra 
salariaţilor ce desfăşoară activitate pe macaralele plutitoare ale societăţii. În urma controlului au fost 
depistaţi 10 salariaţi, printre care şi reclamantul, conform bonului alcooltest, aspect care 
demonstrează consumul de alcool de către salariaţii testaţi la locul de muncă. 

S-a demarat procedura cercetării disciplinare, salariaţii au fost convocaţi, reclamantul 
primind sub semnătură convocarea, acesta prezentându-se asistat de avocat. 

În urma cercetării s-a întocmit procesul – verbal nr. …/27.03.2017, propunându-se 
desfacerea disciplinară a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor depistaţi pozitiv. 

S-a arătat că reclamantul face parte din personalul navigant al macaralei plutitoare asigurând 
siguranţa şi exploatarea acesteia, capacitatea de muncă a acestuia fiind importantă. 

Pârâta a apreciat că procedura cercetării disciplinare a fost respectată, punându-i la 
dispoziţie reclamantului referatul …/06.03.2017 şi documentele anexate acestuia. 

Cu privire la programul de lucru, s-a arătat că reclamantul este prezent la bordul macaralei 
plutitoare pe o perioadă de 14 zile continuu, urmată de 14 zile libere. 

Pârâta a mai susţinut că nu este permis consumul de alcool în timpul liber pe perioada în 
care reclamantul se află în incinta societăţii. 

Precizarea reclamantului că nu a consumat alcool este considerată a fi falsă, fiind combătută 
de rezultatul aparatului etilotest. Societatea a utilizat un aparat portabil de detecţie alcool, acesta 
fiind inspectat, calibrat şi aflat în stare corespunzătoare. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 205 NCPC. 
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Prin sentinţa civilă nr. 1737 din 23.08.2017, Tribunalul Constanţa a admis în parte cererea 
de chemare în judecată formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta [...] SRL, a 
anulat în parte decizia nr. …/07.04.2017 emisă de pârâtă şi a înlocuit sancţiunea desfacerii 
disciplinare a contractului individual de muncă cu sancţiunea reducerii salariului de bază cu 10% 
pe 3 luni şi a obligat pârâta să plătească reclamantului despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat, de la data desfacerii 
contractului individual de muncă şi până la data de reintegrării. Totodată, tribunalul a obligat 
pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, reprezentând onorariu 
avocat. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:   

Reclamantul [...] a fost angajatul societăţii pârâte [...] SRL în funcţia de macaragiu portuar, 
iar prin decizia nr. [...]/07.04.2017 a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual 
de muncă, începând cu data de 18.04.2017, în temeiul art. 61 lit. a) coroborat cu art. 248 lit. e) 
Codul Muncii. 

S-a reţinut în sarcina reclamantului faptul că, la data de 24.02.2017, a consumat băuturi 
alcoolice, acesta prezentând o alcoolemie de 0,04 mg/l.  

Procedând la analiza legalităţii actului decizional contestat, raportat la dispoziţiile art. 252 
din Codul muncii, care reglementează conţinutul obligatoriu al unei decizii de sancţionare, s-a 
constatat că decizia nr. [...]/07.04.2017  îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. 

Potrivit art. 252 alin. 2 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se 
cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea 
prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 
contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au 
fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau 
motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; d) 
temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; e) termenul în care sancţiunea 
poate fi contestată; f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Astfel, în conţinutul deciziei contestate se regăsesc menţiunile obligatorii referitoare la 
precizarea prevederilor din regulamentul intern care au fost încălcate de salariat, motivele pentru 
care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile, 
termenul în care poate fi contestată şi instanţa judecătorească la care se contestă.  

Reclamantul a criticat decizia nr. [...]/07.04.2017 sub aspectul nelegalităţii desfășurării 
cercetării disciplinare, aspecte care nu pot fi reţinute de instanţă. 

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

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în 
scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, 
data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără 
un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 
disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea 
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”. 

Textul dă satisfacţie cunoscutului principiu al dreptului la apărare iar nerespectarea lui de 
către angajator se sancţionează cu nulitatea absolută a măsurii dispuse. Prima etapă în realizarea 
cercetării constă în convocarea salariatului; aceasta trebuie făcută în scris de persoana împuternicită 
(persoanele împuternicite) de angajator, precizându-se: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
Convocarea trebuie făcută cu câteva zile înainte de data întrevederii, într-un termen rezonabil. Se dă 
astfel posibilitatea celui învinuit să-şi pregătească apărarea. 
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Sancţionarea disciplinară este legală în lipsa cercetării prealabile doar în ipoteza în care 
salariatul refuză să dea curs convocării. 

Cercetarea prealabilă se va finaliza cu un proces-verbal sau referat întocmit de comisia 
împuternicită (persoanele împuternicite) să o efectueze în care se consemnează rezultatele acesteia, 
inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta şi de a-şi motiva poziţia ori 
motivarea pentru care apărările sale au fost înlăturate, propunerea de sancţionare (sau nu), 
sancţiunea ce poate fi aplicată. 

În cauză există dovada convocării în scris a reclamantului în vederea cercetării disciplinare 
prealabile din care rezultă că acesta a fost chemat la data de 21.03.2017, ora 10, în vederea 
cercetării disciplinare prealabile. Obiectul cercetării disciplinare prealabile a fost precizat ca fiind 
referatul nr. [...]/06.03.2017, cu privire la premisele săvârşirii unei abateri disciplinare concretizate 
în consumul de alcool la locul de muncă în data de 24.02.2017.  

I s-a comunicat salariatului faptul că neprezentarea acestuia fără un motiv obiectiv dă 
dreptul angajatorului de a face aplicarea art. 251 alin. 3 Codul Muncii. 

Convocarea la cercetare disciplinară conţine elementele obligatorii prevăzute de art. 251 
alin. 2 CM, fiind precizate: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Iniţial, convocarea reclamantului s-a făcut pentru data de 22.03.2017, ora 10, conform 
adresei nr. …/06.03.2017, însă cu nr. …/10.03.2017 a fost înregistrată cererea salariatului, acesta 
solicitând schimbarea datei de prezentare la comisia de disciplină. 

În ceea ce priveşte asistarea salariatului în cursul cercetării disciplinare se reţine din 
împuternicirea aflată la dosar participarea la această procedură a unui avocat.   

Nici criticile reclamantului cu privire la lipsa probelor ce ar fi trebuit puse la dispoziţie de 
angajator nu pot fi reţinute. Rezultă cu claritate din nota explicativă că reclamantului i s-a pus la 
dispoziţie referatul nr.[...]/06.03.2017, acesta enumerând salariaţii depistaţi cu alcoolemie la 
controlul efectuat în data de 24.02.2017. 

Drept urmare, în raport de dispoziţiile art.251 alin. 4 Codul Muncii, reclamantul a avut 
posibilitatea să ia cunoştinţă de obiectul cercetării disciplinare şi să-şi propună probe în apărarea sa. 

Cu privire la aspectele legate de săvârşirea abaterii disciplinare şi programul de lucru, s-au 
reţinut dispoziţiile art. 12 lit. b) din Regulamentul intern, din care rezultă că sunt interzise 
prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, droguri, introducerea sau consumul 
de băuturi alcoolice, droguri în incinta societăţii sau la punctele de lucru. Art. 19 din Regulamentul 
intern arată că abaterile disciplinare sunt şi cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 
10, 11 şi 12. 

Aspectul esenţial ce trebuie observat este acela că abaterea constând în consumul de alcool 
în incinta societăţii sau la punctele de lucru nu este condiţionată de săvârşirea acesteia în timpul 
programului de lucru, susţinerile reclamantului cu privire la aflarea în afara orelor de serviciu 
neavând nici o relevanţă sub aspectul existenţei faptei, ci doar cu privire la individualizarea 
sancţiunii aplicate. 

Drept urmare, instanţa, prin prisma reglementării prevăzute în art.12 lit.b) din Regulamentul 
intern, trebuie să verifice doar săvârşirea de către reclamant a abaterii constând în consumul de 
alcool în incinta societăţii sau punctelor de lucru, independent de aspectele legate de programul de 
lucru. Oricum, chestiunile legate de programul de lucru invocate de reclamant nu pot fi reţinute, 
acesta fiind, potrivit propriilor susţineri, în tură de muncă în perioada 15 – 28.02.2017. Ori, din 
adresa nr. …/11.06.2008 emisă de ITM Constanţa rezultă acordul acestei instituţii cu privire la 
acordarea cumulată a zilelor de repaus săptămânal după o activitate continuă ce nu poate depăşi 14 
zile calendaristice. 

Cu privire la abaterea constatată s-a reţinut, potrivit referatului nr. [...]/06.03.2017, că în 
seara zilei de 24.02.2017, şeful departamentului HSSE, [...], a efectuat un control cu aparatul 
alcooltest la macaralele plutitoare aparţinând societăţii, în urma căruia un număr de 10 salariaţi au 
avut alcoolemia diferită de 0, reclamantul fiind menţionat cu 0,04 mg/l. La dosar există bonul 
eliberat de aparat din care rezultă că alcoolemia este de 0,04 mg/l, reclamantul [...] semnând fără 
obiecţiuni. 
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Ulterior, în nota explicativă, reclamantul declară că nu a consumat băuturi alcoolice la masa 
dată de [...], ci doar apă şi suc. Din declaraţia dată de [...] s-a reţinut că a servit colegii cu un pahar 
de bere după ora 19, nefiind activitate. Ori, [...] a precizat cu claritate că ceea ce s-a băut a fost bere, 
acesta nefăcând menţiune cu privire la apă şi suc. 

În ceea ce priveşte aparatul cu care s-a măsurat alcoolemia, instanţa a reţinut că acesta este 
un etilotest electronic, tip Alcooltest 7410 pentru măsurarea alcoolului etilic în aerul expirat. În 
cuprinsul buletinului de încercare nr. 7/17/2000, emis de Institutul Naţional de Metrologie, se 
constată că aparatul a fost supus la toate probele cuprinse în caietul de sarcini şi a corespuns 
integral, iar exactitatea de măsurare este de +/-0,024 mg/l, contrar susţinerilor reclamantului. Din 
certificatul emis de SC [...] SRL rezultă că la data de 29.11.2016 echipamentul a fost inspectat şi 
calibrat în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi a fost găsit în stare corespunzătoare de 
utilizare, valabilitatea verificării fiind de 6 luni. 

Drept urmare, valabilitatea rezultatului testării cu acest aparat nu poate fi contestată, 
coroborându-se cu celelalte declaraţii aflate la dosarul cauzei date de salariaţii [...], [...], [...], care au 
precizat că au băut un pahar de bere, rezultatele acestora fiind tot pozitive, conform bonurilor de la 
dosar. 

Sub aspectul temeiniciei sancţiunii aplicate, instanţa a reţinut dispoziţiile art. 247 din Codul 
muncii potrivit cărora angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte constată că aceştia au săvârşit o 
abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătura cu munca şi care constă într-o 
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 
legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Instanţa a reţinut că societatea pârâtă a exercitat în mod corect prerogativa disciplinară, 
urmând a se verifica în concret dacă sancţiunea aplicată este justificată în raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare. Cum instanţa este competentă să verifice legalitatea măsurii dispuse de 
angajator, ea are şi posibilitatea de a reindividualiza sancţiunea aplicată salariatului, aplicând o 
sancţiune mai uşoară, prin reaprecierea criteriilor impuse de lege.  

În acest sens, prin Decizia în interesul legii nr. 11/2013 s-a stabilit, cu putere obligatorie 
pentru instanţe, că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. (5) raportat la art. 250 din 
Codul muncii, instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii 
disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate 
înlocui cu o altă sancţiune disciplinară. 
 În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa a reţinut că activitatea reclamantului implică 
fără doar şi poate necesitatea respectării riguroase a regulilor de conduită la locul de muncă, orice 
abatere de la acestea şi de la atribuţiile stabilite în sarcina sa prin fişa postului, regulamentul intern, 
contractul colectiv de muncă etc., putând produce consecinţe grave.  

Însă, observând dispoziţiile art. 250 din Codul muncii, s-a constatat că sancţiunile sunt 
enumerate de lege în mod gradual de la cea mai blândă la cea mai severă, astfel că la alegerea uneia 
dintre ele, pentru a corespunde abaterii săvârşite, trebuie să se recurgă la criteriile generale pe care 
tot legea le prevede, împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie, consecinţe ale 
abaterii disciplinare, comportarea generală la serviciu a salariatului, eventualele sancţiuni 
disciplinare aplicate anterior acestuia.  

În speţă, s-a constatat că pârâta nu a făcut dovada existenţei unui prejudiciu, alcoolemia 
depistată de 0,04 mg/l este redusă, fapta nu a avut nicio consecinţă, nu rezultă că reclamantul ar fi 
avut o comportare generală în serviciu negativă, iar fapta nu a pus în pericol bunul mers al activităţii 
pârâtei. S-a mai reţinut şi faptul că reclamantul nu a mai fost sancţionat disciplinar, pârâta 
nedepunând vreo decizie din care să rezulte săvârşirea în trecut a altor abateri. 

Astfel, în mod evident, abaterea nu a produs un prejudiciu societăţii şi nu a avut alte 
consecinţe, astfel încât sancţiunea aplicată de angajator este disproporţionată în raport de criteriile 
prevăzute de art. 250 CM. Instanţa a mai avut în vedere şi practica Curţii de Apel Constanţa, 
respectiv decizia civilă nr. 558/CM/15 decembrie 2016 pronunţată în dosarul nr. …/118/2016. 
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În consecinţă, instanţa a apreciat că sancţiunea care este corespunzătoare faptei şi 
împrejurărilor în care s-a săvârşit este aceea a reducerii salariului de bază cu 10%  pe o durată de 3 
luni, în temeiul art. 248 alin. 1 lit. c) din Codul Muncii, motiv pentru care a dispus anularea în parte 
a deciziei pârâtei nr. [...]/07.04.2017  şi înlocuirea sancţiunii disciplinare aplicate. 

Potrivit art. 80 alin.1 şi 2 din Codul Muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în 
mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune 
părţile în situaţia anterioara emiterii actului de concediere. 

Ca urmare, instanţa a obligat pârâta la reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior 
concedierii. De asemenea, a obligat pârâta să plătească reclamantului o despăgubire egală cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data 
concedierii şi  până la reintegrarea efectivă. 
 În temeiul art. 453 alin. 2 NCPC, ca urmare a admiterii în parte a cererii reclamantului, 
instanţa a obligat pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, 
reprezentând onorariu avocat. 

În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 1737 din 23.08.2017 a Tribunalului 
Constanţa a formulat apel reclamantul [...], care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Referitor la motivul de nelegalitate a deciziei de concediere disciplinară nr.[...] din 
07.04.2017, apelantul reclamant consideră că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că s-au 
respectat prevederile art. 251 Codul muncii cu privire la obligativitatea efectuării cercetării 
disciplinare prealabile, fiind astfel respectat dreptul la apărare. 

Deşi prevederile Codului muncii nu stabilesc în mod concret cum se desfăşoară o cercetare 
disciplinară prealabilă apreciază că aceasta poate fi luată în considerare numai în condiţiile în care 
în cadrul cercetării disciplinare salariatul poate să-şi susţină toate apărările în favoarea sa în 
prealabil, iar nu să fie administrate în dosarul de fond. 

Învederează că în cadrul cercetării disciplinare nu i-a fost adusă la cunoştinţă şi nici arătată 
declaraţia colegului său [...] din 27.02.2017, pentru a se putea apăra în consecinţă, acest document 
constituind principalul motiv pentru care i-a fost înlăturată apărarea care se referă la marja de eroare 
a aparatului etilotest. 

Aşa cum s-a reţinut şi de instanţa de fond, cercetarea disciplinară prealabilă s-a desfăşurat 
doar în baza referatului nr. [...] din 06.03.2017 din care rezultă că acuzaţiile aduse lui [...] s-au bazat 
exclusiv pe măsurătorile aparatului alcooltest care a indicat o alcoolemie de 0,04 mg/l. 

Astfel, deşi instanţa de fond a reţinut că prevederile art.251 din Codul muncii dau eficienţă 
principiului dreptului la apărare, aceasta nu a constatat încălcarea acestui principiu şi nu a reţinut 
sub niciun aspect motivele de nelegalitate invocate prin contestaţie, respectiv modul cum s-a 
simulat cercetarea disciplinară, încălcându-se astfel art. 251 din Codul muncii. 

Practic, prin neindicarea motivului real pentru care s-au înlăturat apărările invocate de 
salariat în apărarea sa, referitor la marja de eroare a aparatului etilotest, apreciază că decizia este 
nelegală, dacă nu din perspectiva respectării cercetării disciplinare, rezultă că atunci sunt incidente 
prevederile de nulitate ale art. 252 alin.2 lit. c) din Codul muncii. 

În ceea ce priveşte temeinicia Deciziei de concediere disciplinară nr.[...] din 07.04.2017, 
instanţa de fond a reţinut că valabilitatea rezultatului testării cu etilotestul nu poate fi contestată, în 
condiţiile în care nu s-a făcut nicio referire la Ordinul nr. 120/2005 ale cărui dispoziţii au fost 
invocate în apărare, cu referire la eroarea aparatelor etilometre. 

De asemenea, s-a reţinut în mod greşit de către instanţa de fond şi aspectul referitor la 
programul de lucru de pe nava „Macara plutitoare nr.1000”, că ar fi de 14 zile în mod continuu 
raportat la un program de 8 ore zilnic timp de 14 zile, fără zile de repaos săptămânal. 

Susţine apelantul reclamant că, în realitate, programul de muncă este în 2 ture care se 
schimbă după un interval de 15 zile/lună de muncă cu 15 zile de libere – deci timp de 15 zile, 24 de 
ore din 24 de ore, astfel că în data de 24.02.2017 se afla la tura de muncă în perioada 15.02.2017 - 
28.02.2017. 
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Din acest punct de vedere unitatea are o poziţie duplicitară în sensul că atunci când se pune 
problema de drepturi, aceștia au un program de 8 ore de muncă cu 8 ore de odihnă, iar când este 
vorba de obligaţii, sunt consideraţi la muncă 24 de ore din 24 de ore timp de 15 zile. 

Totodată, unitatea – intimată, pentru a da o tentă de gravitate faptei, a prevăzut în decizia de 
concediere în mod eronat că prin funcţia de macaragiu - ca personal auxiliar, reclamantul asigură 
siguranţa macaralei, ceea ce este total eronat. Funcţia de macaragiu nu concură la siguranţa 
navigaţiei şi nu face parte din echipajul de siguranţă. 

În ceea ce priveşte fapta reţinută drept abatere disciplinară, susţine apelantul reclamant că  
instanţa de fond a dat eficienţă Buletinului de încercare nr. 7/17/2000 al INM emis în anul 2000 
care, aşa cum rezultă din denumire, corespunde unor încercări, nu şi unei verificări. 

La dosar unitatea a depus Buletinul de încercare nr. 7/17/2000 al INM emis în anul 2000 şi  
Certificatul de calibrare nr. 1910 MSC din 29.11.2016 eliberat de S.C. [...] S.R.L., nu însă şi un 
Buletin de analiză metrologică întocmit de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator 
autorizat de acest birou în acest sens. 

Deşi s-a invocat Ordinul nr. 120/14.06.2005, instanţa de fond nu le-a reţinut şi nu a făcut 
nicio referire în considerentele hotărârii atacate, nesocotind aceste apărări. 

Astfel, a arătat că prevederile pct. 2 din Anexa la Ordinul nr. 120/14.06.2005 privind 
aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 Etilometre, (publicat în Monitorul Oficial nr. 
664 din 26 iulie 2005, art. 2 par. 2 din Anexă), definesc etilotestul ca un mijloc de detecţie care 
semnalează prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat; iar în cazul în care furnizează informaţii de 
măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel încât să asigure garanţiile necesare 
pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de alcool. 

Operaţiile de calibrare a alcooltestului, conform Certificatul de calibrare nr. 1910. MSC din 
29.11.2016, revine numai împuternicitului producătorului aparatului, respectiv de S.C [...] S.R.L. 
iar nu Biroului Român de Metrologie Legală, iar certificatul de calibrare nu atestă verificarea 
metrologică şi deci doar confirmă reglarea aparatului. 

Mai mult, instanţa de fond şi-a argumentat hotărârea pe baza Buletinului de încercare nr. 
7/17/2000 al INM emis în anul 2000, care reprezintă un document emis în urmă cu 17 ani. 

Rezultă că aparatul etilotest nu a fost verificat metrologic (exactitatea măsurătorilor) aşa 
cum prevede Ordinul nr. 120/14.06.2005, de aceea aceste tipuri de aparate nu conferă date suficient 
de exacte astfel încât să constituie probe judiciare privind consumul de alcool. 

În aceste condiţii, raportat la prevederile Ordinului 120/14.06.2005, verificarea metrologică 
a etilometrelor, care aşa cum s-a arătat se efectuează anual, este susceptibilă de erori. 

Apreciază apelantul reclamant că în acest context fapta nu a fost săvârşită şi deci nu există 
nici abatere disciplinară, întrucât nu s-a putut dovedi fără putinţă de tăgadă săvârşirea faptei de a 
consuma alcool, astfel că este întemeiată contestaţia astfel cum a fost formulată, urmând a fi anulată 
decizia de concediere şi ca netemeinică. 

În apărare, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat. 

 
Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins  apelul  ca 

nefondat pentru următoarele considerente: 
În mod corect prima instanţă a reţinut că au fost respectate prevederile art. 251 din Codul 

muncii cu privire la obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile şi respectarea 
dreptului la apărare. 

Contestatorul a fost convocat în scris cu precizarea obiectului convocării, respectiv 
cercetarea abaterii disciplinare constând în consumul de alcool la locul de muncă în data de 
24.02.2017, pentru ca salariatul să-şi poată exercita dreptul la apărare. 

Conform celui de-al patrulea alineat al textului, salariatul are dreptul în cursul cercetării 
disciplinare prealabile să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei 
împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile, pe care le consideră necesare. 

Legea nu stabileşte expres modul de desfăşurare a audierilor cu prilejul cercetării 
disciplinare. 
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Modalitatea concretă în care se desfăşoară şi consemnează această întrevedere rămâne la 
latitudinea angajatorului. 

Acesta poate să aleagă fie ca salariatul să dea o declaraţie scrisă cu privire la faptele de care 
este învinuit, fie ca salariatul să răspundă la întrebările angajatorului cu privire la aceste acuzaţii. 

După derularea audierilor şi aducerea tuturor probelor necesare comisia întocmeşte un raport 
sau un proces-verbal în care se prezintă modul în care s-a derulat cercetarea prealabilă, fapta care a 
făcut obiectul cercetării, dacă salariatul este vinovat de săvârşirea faptei şi în raport de toate actele 
dosarului propune o sancţiune. 

În situaţia în care litigiul de muncă declanşat de aplicarea sancţiunii disciplinare este supus 
soluţionării de instanţa judecătorească, părţile beneficiază de principiul egalităţii armelor, fiecare 
având la dispoziţie aceleaşi mijloace şi garanţii procedurale care condiţionează exerciţiul deplin al 
dreptului la apărare şi al dreptului la un proces echitabil. 

Înscrisurile depuse şi întocmite cu prilejul cercetării prealabile disciplinare au fost depuse la 
dosar, astfel încât reclamantul a luat la cunoştinţă de ele, inclusiv de declaraţia colegului său [...], 
acesta având posibilitatea să se apere şi să o combată. 

Angajatorul a respectat dispoziţiile art. 252 alin.(2) lit.c) din Codul muncii, în decizia de 
sancţionare disciplinară fiind indicate motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile. 

Astfel, privitor la nota explicativă a salariatului [...] în care se susţine că a consumat doar 
apă şi suc, iar procentul de 0,04 mg/l indicat de aparatul alcooltest se încadrează în marja de eroare 
a aparatului, s-a menţionat că susţinerile sunt nefondate, fiind combătute de declaraţia colegului său 
[...] care a declarat în data de 27.02.2017 că a servit colegii de muncă cu un pahar de bere cu ocazia 
zilei de naştere, iar bonul alcooltest a fost semnat fără obiecţiuni de salariat. 

Referitor la afirmaţia că rezultatul de 0,04 mg/l se încadrează în marja de eroare a 
aparatului, s-a menţionat că din analiza înscrisului intitulat „certificat echipament portabil de 
detecţie alcool emis de S.C. [...] S.R.L., marja de eroare a aparatului este de +/- 0,03mg/l. În urma 
unul calcul se constată că, indiferent dacă marja este cu plus sau cu minus, rezultatul alcooltest este 
pozitiv, combătând astfel susţinerile salariatului [...]. 

Ordinul nr. 120/2005 nu se aplică în cauză, aşa cum rezultă din punctul 1 – Domeniul de 
aplicare, şi punctul 1.2 din Ordin în care se precizează în mod clar că prezenta normă de 
metodologie legală nu se referă la etiloteste, ci etilometre. 

În speţă, controlul a fost efectuat cu un etilotest electronic tip Alcooltest 7410, menţionat în 
cuprinsul bonului de la dosarul de fond, pentru măsurarea alcoolului etilic în aerul expirat. 

În cuprinsul bonului de încercare nr. 7/17/2000, emis de Institutul Naţional de Metrologie, 
se constată că aparatul a fost supus la  toate probele cuprinse în caietul de sarcini şi a corespuns 
integral, iar exactitatea de măsurare este de +/- 0,024 mg/l. 

Din certificatul emis de S.C. [...] S.R.L. rezultă că la data de 29.11.2016 echipamentul 
fusese inspectat şi calibrat în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi a fost găsit în stare 
corespunzătoare de utilizare, valabilitatea verificării fiind de 6 luni. 

Prin decizia de sancţionare disciplinară contestatorul a fost sancţionat pentru încălcarea 
prevederilor art. 12 lit.b) din regulamentul intern, potrivit cărora este interzisă prezentarea la locul 
de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor etc., introducerea sau consumul de băuturi 
alcoolice, droguri etc. în incinta societăţii sau la punctele de lucru. 

Abaterea constând în consumul de alcool în incita societăţii sau la punctele de lucru nu este 
condiţionată de săvârşirea acesteia în timpul programului de lucru, susţinerile reclamantului cu 
privire la aflarea în afara orelor de program neavând nicio relevanţă sub aspectul existenţei faptei. 

De asemenea, pentru acelaşi raţionament, nu are relevanţă dacă macaraua pe care lucra 
reclamantul era ancorată la cheu sau dacă funcţia de macaragiu concura sau nu la siguranţa 
navigaţiei. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 400 alin.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 366/CM/14.11.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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26. Solicitare recunoaștere încadrare activitate în grupa I de muncă. Activitate 
desfășurată de reclamanți ce nu se regăsește în anexele Ordinului nr. 50/1990. 

 
Prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a admis recursul în 

interesul legii s-a stabilit, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul nr. 
50/1990, că instanţele de judecată au posibilitatea analizării constatării pe cale judiciară, ulterior aprobării 
acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18.03.1969 - 01.04.2001, după caz, în grupele 
I sau II de muncă, însă în considerentele acestei decizii s-au reţinut anumite condiţii pentru ca această 
constatare să fie admisibilă. 

Premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească în 
Anexele 1 şi 2 ale variantei consolidate a ordinului. „Per a contrario” nu pot fi adăugate pe cale pretoriană, 
alte activităţi şi locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă 
posibil vătămătoare. 

Activitatea desfăşurată de reclamanţi nu se încadrează în niciuna din activităţile enumerate în anexa 
I referitoare la grupa I de muncă din Ordinul nr. 50/1990. 

Simpla existenţă a unor similitudini în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu şi riscurile la care erau 
expuşi reclamanţii nu justifică încadrarea în grupa a I-a de muncă atât timp cât reclamanţii nu lucrau 
efectiv în locurile de muncă şi activităţile nominalizate în anexa I a Ordinului nr. 50/1990. 

 
Ordinul nr. 50/1990 

Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 9/16.05.2016  
Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 12/23.05.2016 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa reclamanţii 

… în contradictoriu cu parata [...], au solicitat să se constate că şi-au desfăşurat activitatea în 
condiţii care se încadrează în grupa I de muncă, pană la data de 01.04.2001, respectiv în condiţii 
speciale de muncă, după aceasta dată, corespunzător timpului efectiv lucrat, respectiv 100%, 
obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă încadrarea corectă a reclamanţilor 
potrivit menţiunilor cuprinse în dispozitivul hotărârii. 
 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că şi-au desfăşurat activitatea în cadrul societăţii 
pârâte, efectuând lucrări de întreţinere, revizie, reparaţie, lucrări de lichidare a avariilor şi 
incidentelor la instalaţiile electrice sub tensiune sau a celor scoase de sub tensiune.  
 Au susţinut reclamanţii că, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, au fost supuşi unui 
complex de factori de risc de îmbolnăvire şi accidente. Au precizat reclamanţii că activitatea lor s-a 
desfăşurat în permanenţă în aceste condiţii deosebit de grele şi periculoase. 
 În drept, reclamanţii au invocat Ordinul nr. 50/1990. 
 Pârâta [...] a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea cererii, întrucât prin Hotărârea nr. 
…/02-05-1996 emisă de Consiliul de Administraţie al [...], în urma determinărilor făcute de 
organele abilitate, s-au nominalizat meseriile şi locurile de muncă ce s-au încadrat în grupa 
superioară de muncă şi pentru care s-a plătit CAS majorat. Meseria de electrician staţie nu este 
nominalizată în Hotărârea CA al [...], astfel încât reclamanţii nu pot beneficia de grupa I de muncă. 
 În prezenta cauză s-a administrat proba cu înscrisuri. 
 La termenul din 21-05-2015, instanţa a încuviinţat pentru reclamanţi proba cu expertiza în 
specialitatea protecţia muncii, numind expertul şi stabilind cuantumul onorariului provizoriu si 
termenul in care acesta trebuie depus, respectiv 5 zile de la numire, conform art. 331 alin. 3 NCPC.  

La termenul din 24-06-2015, instanţa a decăzut reclamanţii din dreptul de a mai administra 
proba cu expertiza încuviinţată, conform art. 262 alin. 3 NCPC, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei 
de achitare a onorariului provizoriu. 
 Ulterior închiderii dezbaterilor pe fond, reclamanţii au depus cerere de repunere pe rol a 
cauzei, ataşând şi chitanţa aferentă plăţii onorariului de expert. 
 Cu privire la cererea de repunere pe rol, instanţa a apreciat că este neîntemeiată şi a 
respins-o.  

În primul rând, instanţa a constatat că cererea de repunere pe rol nu este motivată şi nu sunt 
indicate temeiurile formulării unei astfel de cereri.  
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În al doilea rând, depunerea dovezii achitării onorariului de expert nu constituie un motiv 
pentru repunerea cauzei pe rol. Obligaţia stabilita de instanţă a fost de depunere a onorariului în 
termen. 

Ori, nu numai că reclamanţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de a depune dovada achitării 
onorariului la dosarului cauzei în termen de 5 zile, ci s-a constatat că nici plata nu au efectuat-o în 
acest termen. Rezultă din chitanţa nr. …, depusă odată cu cererea de repunere pe rol, că onorariul 
expertului a fost achitat la data de 24-06-2015, ora 9,14, deci cu depăşirea termenului de 5 zile 
stabilit.  

Prin sentinţa civilă nr. 1362 din 24 iunie 2015 Tribunalul Constanţa a respins apelul 
formulat de apelanţii reclamanţi … în contradictoriu cu intimata pârâtă [...] ca nefondat. 

Analizând cauza prin prisma probelor administrate şi a dispoziţiilor legale incidente, 
Tribunalul Constanţa a reţinut următoarele: 

Reclamanţii  …  au solicitat obligarea pârâtei [...] să le acorde grupa I de muncă in procentul 
corespunzător din timpul efectiv de lucru, în conformitate cu Ordinul nr. 50/1990, până la data de 
01.04.2001, să se constate că locurile de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea şi după data de 
01.04.2001 sunt locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi, în consecinţă, să fie obligată 
pârâta la eliberarea unei adeverinţe. 

Însă, instanţa a apreciat că încadrarea într-o grupă de munca este  de competenţa conducerii 
unităţilor, care împreună cu sindicatele din unităţi apreciază care persoane îşi desfăşoară activitatea 
în condiţii de muncă, apte să se încadreze în muncă în grupa I sau II (pct. 6 din Ordinul nr. 
50/1990). 

Încadrarea angajatilor în sfera de aplicare a Anexei 1 sau 2 de către conducerea unitaţilor 
împreună cu sindicatele este condiţionată de existenţa unor condiţii deosebite de muncă, concrete în 
care îşi desfăşoară activitatea persoanele (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de 
microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare 
etc.), confom art. 6 din respectivul ordin al Ministrului Muncii. 

Îndeplinirea condiţiilor depinde însă de măsurători efectuate de specialişti în domeniu, 
Ordinul prevăzând că existenţa condiţiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe trebuie să rezulte 
din determinările de noxe, efectuate de către organele Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de 
specialitate proprii ale unităţilor. Aceste determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat 
teritoriali pentru protecţia muncii care, la data efectuării analizei, constată că s-au aplicat toate 
măsurile posibile de normalizare a condiţiilor şi că toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionau 
normal. 

Mai mult decât atât, dacă s-au identificat asemenea factori, este stabilită în Ordin necesitatea 
de a se verifica dacă, în pofida măsurilor luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, 
nivelul noxelor existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe 
depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut în Normele de protecţie a muncii. 

Drept urmare, împrejurarea că reclamanţii au activat în cadrul societăţii pârâte, în care se 
desfăşurau şi alte activităţi încadrate în grupa I si II de muncă este lipsită de relevanţă, deoarece aşa 
cum a stabilit actul normativ, specificul fiecărui loc de muncă era cel care determina, împreună cu 
întrunirea celorlalte condiţii, încadrarea în grupa I sau a II -a. 

În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de a se constata că locurile de muncă în care şi-
au desfăşurat activitatea şi după data de 01.04.2001 sunt locuri de muncă încadrate în condiţii 
speciale, instanţa a apreciat de asemenea că este nefondata. 

Prin art. 2 din HG nr. 1025/2003, s-a stabilit criteriile pentru încadrarea persoanelor în 
locurile de muncă în condiţii speciale sunt următoarele: 

a) încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; 
b) desfăşurarea activităţii în condiţii speciale pe durata programului normal de lucru din 

luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a); 
c) existenţa la locurile de muncă în condiţii speciale a unor factori de risc care nu pot fi 

înlăturaţi, în condiţiile în care s-au luat măsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea sau 
diminuarea acestora, în conformitate cu legislaţia de protecţie a muncii în vigoare; 
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d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
datorate în exclusivitate unor cauze profesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; 
e) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, datorate în 
exclusivitate unor cauze profesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani 

(2) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se va realiza în condiţiile 
îndeplinirii tuturor criteriilor menţionate la alin. (1). 
 HG nr. 1025/2003 prevede o procedură și o metodologie de încadrare a locurilor de muncă 
în condiţii speciale, anumite etape, o ordine cronologică (art. 3), solicitarea angajatorului de 
verificare a locurilor de muncă în condiţii speciale (art. 4), constituirea unei comisii pentru 
acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale (art. 5), analizarea dosarului de către Comisia 
pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, si urmare analizării dosarului se acordă avizul sau se respinge 
motivat solicitarea de emitere a acestuia (art. 6). 

Instanţa a constatat că o astfel de procedură nu a fost parcursă, criteriile cumulative 
prevăzute de art. 2 din HG nr. 1025/2003 nu sunt întrunite, locurile de muncă ale reclamanţilor nu 
au fost încadrate în grupa I de muncă anterior datei de 01.04.2001.   

În ceea ce priveşte cererea referitoare la eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă 
încadrarea corectă a reclamanţilor, în condiţiile respingerii cererilor de încadrare în grupa I de 
muncă şi în condiţii speciale, şi această solicitare este nefondată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1362 din 24 iunie 2015, pronunţate de Tribunalul Constanţa,  
în termen legal a declarat apel reclamanţii …, pe care o consideră nelegală şi netemeinică pentru 
următoarele aspecte: 

Reclamanţii au arătat că le-a fost încălcat dreptul la apărare, implicit dispoziţiile art.13 şi 
art.394, art.294 C.pr.civ., întrucât apărătorul care le-a reprezentat interesele în proces s-a prezentat 
la termenul din 24.06.2015, după câteva minute de la „terminarea” şedinţei de judecată şi a formulat 
cerere de repunere pe rol a cauzei, care a fost respinsă.  

Au considerat reclamanţii că indiferent de soluţia pe care instanţa a „adoptat-o” privind 
achitarea onorariului de expert, aceasta era obligată să repună cauza pe rol, pentru ca reprezentantul 
să expună concluziile cu privire la fondul cauzei, cu atât mai mult cu cât nu a fost amânată 
pronunţarea cauzei pentru depunerea concluziilor scrise. 

Această manieră de a soluţiona cauza evidenţiază şi încălcarea art.6 din Protocolul CEDO şi 
dovedeşte faptul că nu au beneficiat de un proces echitabil. 

Mai arată reclamanţii că pe fondul cauzei, instanţa a lăsat să se înţeleagă că nu este 
competentă material să soluţioneze cauza, întrucât încadrarea într-o grupă de muncă este de 
competenţa conducerii unităţilor, soluţie ce contravine constatărilor instanţei cu privire la declararea 
competenţei materiale, în raport de disp. art.131 C.pr.civ.  

Pe de altă parte, reclamanţii au apreciat că în mod greşit instanţa a interpretat dispoziţiile 
HG nr. 1025/2003 considerând că nerespectarea metodologiei obligatorie de urmat de către toţi 
angajatorii ar reprezenta un impediment pentru ei, de a solicita să se aprecieze asupra activităţii 
desfăşurate şi a califica dreptul corelativ activităţii pe care au prestat-o. 

Cât timp pârâta împreună cu sindicatul nu fac dovada că şi-au îndeplinit în totalitate 
obligaţiile trasate de HG nr. 1025/2003, reclamanţii apreciază că au posibilitatea să sancţioneze 
această pasivitate, adresându-se instanţei de judecată în apărarea acestui drept subiectiv, iar 
demersul nu poate fi împiedicat de către intimată prin invocarea propriei turpitudini. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 Prin încheierea din 21.05.2015 Tribunalul Constanţa a încuviinţat proba cu expertiza tehnică 
şi protecţia muncii solicitată de reclamanţi, prin tragere la sorti a fost desemnat pentru efectuarea 
expertizei domnul expert tehnic [...] si s-a fixat un onorariu provizoriu in cuantum de 1000 lei în 
sarcina reclamanţilor care trebuia achitat in termen de 5 zile de la încuviinţarea probei sub 
sancţiunea decăderii. 
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În conformitate cu prevederile art.331 alin.3 C.pr.civ. dovada plăţii onorariului se depune la 
grefa instanţei de partea care a fost obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în 
termenul stabilit de instanţă potrivit alin.2. 

La termenul de judecată din 24.06.2015, ca urmare a neachitării onorariului fixat de instanţa 
pentru efectuarea raportului de expertiză în mod corect Tribunalul Constanta a dispus decăderea 
reclamanţilor din dreptul de a mai administra această probă. Cheltuielile necesare administrării 
probelor propuse de părţi cad în sarcina părţii care a cerut încuviinţarea probei. 

În cazul în care pentru achitarea sumei necesare administrării probelor se stabileşte un 
termen, suma trebuie achitată în termenul fixat, dovada plăţii urmând a fi depusa la dosar. 

Neachitarea în termen a sumei stabilite atrage decăderea părţii din dreptul de a administra 
proba, în conformitate cu prevederile art.262 alin. (3) C.pr.civ. 

După finalizarea şedinţei de judecată din 24.06.2015, apărătorul reclamanţilor a depus la 
dosar cerere de repunere pe rol a cauzei, ataşând cererii dovada achitării onorariului de expert. 

În mod corect prima instanţă a respins cererea de repunere pe rol a cauzei, având în vedere 
faptul că onorariul pentru efectuarea expertizei nu a fost achitat în termenul fixat de instanţă, 
respectiv în termen de 5 zile de la încuviinţarea probei. 

Din chitanţa nr. …/1/24.06.2015 depusă odată cu cererea de repunere pe rol, rezultă că 
onorariul expertului în cuantum de 1000 lei a fost achitat la data de 24.06.2015, cu depăşirea 
termenului de 5 zile fixat de instanţă. 

Interesul unei bune administrări a justiţiei în soluţionarea cu celeritate a cauzei justifică 
fixarea unor termene în care părţile trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile procesuale în vederea 
administrării probatoriilor, fără ca prin aceasta  să se poată aprecia că se încalcă accesul la justiţie 
sau dreptul la un proces echitabil. 

În cazul decăderii părţii din dreptul de a administra o probă, instanţa va analiza cauza în 
funcţie de susţinerile în fapt şi în drept ale părţilor şi în funcţie de celelalte probe administrate în 
cauză. 

Prin cererea formulată la instanţa de fond reclamanţii au solicitat să se constate că activitatea 
desfăşurată de aceştia de la angajare până la data de 1.04.20o1 se încadrează în grupa I de muncă şi 
începând cu 01.04.2001 până la încetarea raporturilor juridice de muncă se încadrează în condiţii 
speciale de muncă. 

Ca urmare a pronunţării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei nr.9/16.05.2016 
referitoare la grupele de muncă şi a deciziei nr.12/23.05.2016 referitoare la condiţiile speciale şi 
deosebite de muncă, apelanţii reclamanţi prin cererea formulată la data de 12 decembrie 2016 au 
arătat că înţeleg să se judece în prezenta cauză numai pentru constatarea de către instanţă a 
desfăşurării activităţii reclamanţilor în grupa I-a de muncă până la 1 aprilie 2001. 

Având în vedere decizia în interesul legii nr. 9/16.05.2016 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie referitoare la grupele de muncă prin care s-a reţinut în considerente că premisa 
derulării procedurii în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele I şi II ale 
variantei consolidate a Ordinului 50/1990, Curtea a pus în vedere apelanţilor reclamanţi prin 
apărător, prin încheierea din 13.12.2016 să facă precizări concrete în care anexă şi puncte din 
Ordinul 50/1990 se încadrează activitatea reclamanţilor, întrucât la instanţa de fond nu s-au făcut 
asemenea precizări. 

La termenul de judecată din 31.01.2017 apelanţii reclamanţi prin apărător au arătat că nu au 
precizat în care anexă şi puncte din Ordinul nr. 50/1990 se încadrează activitatea apelanţilor 
reclamanţi sau ar putea fi asimilată, dar consideră cererea reclamanţilor admisibilă întrucât Instanţa 
Supremă a statuat prin recurs în interesul legii că instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi 
constatării pe cale judiciară a încadrării activităţii în grupele de muncă până la 1 aprilie 2001. 

Apelanţii reclamanţi în apel au solicitat proba cu expertiza tehnică de specialitate pentru 
identificarea condiţiilor în care au lucrat reclamanţii şi constatarea dacă activitatea acestora se 
încadrează în grupa  I-a de muncă, întrucât la ora actuală la [...] Constanţa au fost dezafectate 
staţiile electrice la care au lucrat reclamanţii, s-a solicitat efectuarea expertizei la o staţie similară 
care se află în Ploieşti. 
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Curtea a respins proba cu expertiza tehnică ca nefiind concludentă şi utilă în soluţionarea 
cauzei, motivat de faptul că staţia electrică la care au lucrat reclamanţii a fost dezafectată iar 
expertul nu s-ar putea raporta la condiţiile de lucru a unor alte persoane care nu sunt părţi în dosar, 
precum şi motivat de faptul că reclamanţii nu au făcut precizări concrete în care anexă şi puncte din 
Ordinul 50/1990 se încadrează activitatea reclamanţilor. 

Este adevărat că prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care 
s-a admis recursul în interesul legii s-a stabilit, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
pct. 6-8 şi 12 din Ordinul nr. 50/1990 că instanţele de judecată au posibilitatea analizării constatării 
pe cale judiciară, ulterior aprobării acestui act normativ a încadrării muncii prestate în perioada 
18.03.1969-01.04.2001, după caz, în grupele I sau II de muncă, însă în considerentele acestei decizii 
s-au reţinut anumite condiţii pentru ca această constatare să fie admisibilă. 

Premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească 
în Anexele 1 şi 2 ale variantei consolidate a ordinului. „Per a contrario” nu pot fi adăugate pe cale 
pretoriană, alte activităţi şi locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi 
condiţii de muncă posibil vătămătoare. 

Reclamanţii au arătat prin cererea formulată că au avut calitatea de salariaţi ai SC [...] SA în 
funcţii de execuţie, efectuând lucrări de întreţinere, revizie, reparaţie, lucrări de lichidare a avariilor 
şi incidentelor, la instalaţiile electrice sub tensiune, toţi lucrând în staţia electrică care deservea 
transportul în comun cu tramvaiele, având funcţii de electricieni reţele, staţii şi respectiv maistru. 

Activitatea desfăşurată de reclamanţi nu se încadrează în niciuna din activităţile enumerate 
în anexa I referitoare la grupa I de muncă din Ordinul nr. 50/1990. 

Simpla existenţă a unor similitudini în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu şi riscurile la 
care erau expuşi reclamanţii nu justifică încadrarea în grupa a I-a de muncă atât timp cât reclamanţii 
nu lucrau efectiv în locurile de muncă şi activităţile nominalizate în anexa I a Ordinului nr. 50/1990. 

Puteau fi nominalizate, prin asimilare, în temeiul dispoziţiilor art.3, alte categorii de 
personal în activitate ale aceluiaşi angajator decât cele enumerate expres, după criteriul: muncitori, 
ingineri, subingineri, etc., cu condiţia generală de a lucra efectiv în locuri de muncă sau în 
activităţile nominalizate în anexă şi aplicate acelui angajator sau personalul muncitor care a realizat 
anumite tipuri de lucrări expres nominalizate în ordin, în respectivele unităţi ce au făcut obiectul 
încadrării, acesta fiind motivul pentru care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Sintagma 
„aceleaşi condiţii”, contrar opiniei celor care au împărtăşit soluţia extinderii domeniului de aplicare 
a Ordinului 50/1990, nu se referă la condiţii generale de muncă, nefavorabile privind nivelul de 
noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau psihică, riscuri de explozii, iradiere etc., ale acestor 
salariaţi aflaţi în raport de muncă cu alţi angajatori în domenii ce nu au fost indicate în anexe, ci la 
condiţiile concrete descrise de alin. 1 şi 2 ale pct. 3 dintr-un anumit domeniu de activitate 
nominalizat expres în anexe. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 al.1 C.pr.civ. Curtea a respins apelul 
formulat ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 38/CM/08.02.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 
 

BBB...   AAASSSIIIGGGUUURRRĂĂĂRRRIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 

27. Contestație decizie de pensionare. Reducere vârstă de pensionare pentru activitatea 
desfășurată în grupa I de muncă. Obligarea pârâtei la emiterea deciziei de acordare a pensiei 
pentru limită de vârstă. 
 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010 pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care 
îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim 
de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 
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Luându-se în considerare întreaga perioadă desfăşurată în grupa I de muncă şi condiţii speciale de 
24 ani, 3 luni şi 3 zile, raportat la dispoziţiile art. 55 alin.1 lit. b) din Legea nr. 263/2010 reclamantul putea 
beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 12 ani. 

Operând reducerea mai sus menţionată reclamantul se putea pensiona la împlinirea vârstei de 53 de 
ani, iar stagiul complet de cotizare prevăzut de lege era depăşit, astfel încât acesta îndeplinea condiţiile 
prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. 
 

Art.52 din Legea nr.263/2010 
Art. 55 alin.1 lit. b) din Legea nr. 263/2010 
Decizia ICCJ în interesul legii nr. 19/2012 

 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. …/118/2016 al Tribunalului 

Constanţa, reclamantul [...] în contradictoriu cu intimata Casa judeţeană de Pensii Constanţa a 
formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. [...]/01.07.2016 şi a Deciziei emise în urma contestaţiei 
formulate înregistrată sub nr. [...]/25.07.2016 emise de pârâte, solicitând instanţei anularea celor 
două decizii, obligarea pârâtei la emiterea unei decizii pentru limită de vârstă, cu luarea în 
considerare a adeverinţelor nr. …/05.03.21013, nr. …/17.08.2016, emise de [...] Constanţa, precum 
şi a adeverinţei  nr. …/11.05.2016, eliberată de [...], precum şi considerarea perioadei de 13 ani şi 8 
luni, drept activitate prestată în cadrul grupei I de muncă, acordarea sporului aferent grupei I de 
muncă şi a condiţiilor speciale de muncă, precum şi acordarea sporurilor cu caracter permanent, 
conform adeverinţelor nr. [...]/27.05.2013 şi [...]/27.05.2013 eliberate de [...], cu cheltuieli de 
judecată. 

A arătat reclamantul că în mod eronat, pârâta nu a ţinut cont de informaţiile furnizate prin 
adeverințele menţionate şi a procedat la respingerea cererii de pensionare pentru limită de vârstă. 

 Prin sentinţa civilă nr. 2490 din data de 13.10.2016, pronunţată în dosarul civil nr. 
…/118/2016, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea formulată de reclamantul [...], în 
contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele: 
La data de 12.05.2016 reclamantul a formulat, sub nr. …, la Casa Teritorială de Pensii 

Constanţa, cerere de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, solicitând totodată valorificarea unor 
adeverinţe, cu care înţelege să facă dovada reducerii vârstei de pensionare cu o durată de 13 ani şi 8 
luni. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

Potrivit art.55 din Legea nr. 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de 
cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare 
conform tabelelor indicate la pct. a şi b.  

Conform art.158 alin.2 din Legea nr.263/2010, perioadele de vechime în muncă realizate în 
grupa  I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale, în 
vederea reducerii vârstelor de pensionare. Potrivit alin.4 al aceluiaşi articol, adeverinţele care atestă 
încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau II de muncă sunt valorificate numai în situaţia în 
care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile anterior datei de 1 aprilie 2001. 
 Având în vedere data naşterii reclamantului, respectiv 08.05.1963, vârsta standard de 
pensionare este de 62,5  ani, iar stagiul complet de cotizare este de 33 de ani şi 2 luni. 
 Considerentul pentru care Casa Teritorială de Pensii Constanţa a dispus respingerea 
solicitării reclamantului, l-a vizat, potrivit conţinutului Deciziei nr. [...]/01.07.2016, împrejurarea că 
perioadele 01.08.2001 - 01.11.2001, 01.06. - 01.08.2003, 01.11.- 01.12.2007, 01.01. - 01.08.2008, 
01.09.2008-01.09.2009, 01.10. - 01.11.2009, 01.01. - 01.02.2010, 01.03. - 01.05.2010 au fost 
valorificate ca stagii realizate în condiţii normale, iar nu în condiţii speciale. 
 Potrivit Adeverinţei nr. …/05.03.2013, reclamantul a fost încadrat în perioada 14.07.1988-
01.04.2001, 01.04.2001 - 01.10.2008, 01.10.2008 - 01.09.2010 în grupa I de muncă, având funcția 
de docher mecanizator, [...] regăsindu-se la poziţia nr. 74 din anexa 3 la Legea nr. 263/2010 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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În ceea ce priveşte temeiul juridic al încadrării în grupa I de muncă, acesta este menţionat ca 
fiind Ordinul nr. 50/1990, Anexa nr. 1, iar proporţia desfăşurării acestei activităţi a fost menţionată 
ca fiind 100%. 

În principiu, legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă şi 
veniturile obţinute de salariaţi nu pot fi cenzurate de casele de pensii, persoanele care le-au eliberat 
purtând răspunderea pentru corectitudinea datelor. Ceea ce se contestă însă, de către intimata din 
prezenta cauză, este emiterea adeverinţei ulterior datei de 1 aprilie 2001. 

Tribunalul a observat, sub un prim aspect, că încadrarea în grupa superioară de muncă nu s-a 
făcut prin adeverinţă, ci prin actele emise de angajator prin care a efectuat nominalizarea 
personalului a cărui activitate se încadrează, pentru anumite perioade, în respectiva grupă de muncă 
(în speţă, Ordinul 50/1990). Adeverinţa doar atestă încadrarea în grupa superioară de muncă, pe 
care casa de pensii nu-l poate ignora. 

Prin actul de încadrare a activităţii salariatului într-o grupă superioară de muncă au fost 
constituite o serie de drepturi care au intrat în patrimoniul acestuia. 

Aşadar, refuzul valorificării unei adeverinţe privind încadrarea în grupa I de muncă poate 
avea la bază fie anularea actului prin care a avut loc nominalizarea personalului în vederea 
încadrării în aceste grupe de muncă, fie dovedirea faptului că, în ciuda menţiunilor adeverinţei, 
încadrarea nu a avut loc în realitate. 

Asiguratul face dovada încadrării activităţii sale în grupa I de muncă cu menţiunile din 
carnetul de muncă ori cu adeverinţa emisă de fostul angajator sau deţinătorul arhivei acestuia. 
Revine casei de pensii sarcina de a înlătura, pe cale de apărare, această probă făcută de către 
asigurat, dovedind fie anularea actului prin care fostul angajator a nominalizat salariaţii în vederea 
încadrării în grupa superioară de muncă, fie că salariatul în cauză nu a fost nominalizat. În lipsa 
unei asemenea dovezi contrare, atât menţiunile din carnetul de muncă, cât şi adeverinţa emisă de 
fostul angajator sau deţinătorul arhivei acestuia fac dovada încadrării în grupa I de muncă a 
reclamantului. 
 În ceea ce priveşte încadrarea în grupa I de muncă ulterior datei de 01.04.2001, aceasta s-a 
realizat de legiuitorul însuşi, [...] regăsindu-se la poziţia nr. 74 anexa 3 din Legea nr. 263/2010. 
 În ceea ce priveşte încadrarea în grupa I de muncă ulterior datei de 01.04.2001 şi până la 
data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, sunt aplicabile dispoziţiile H.G. nr. 261/2001, potrivit 
cu care „(2) Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se face cu respectarea dispoziţiilor 
art. 7 şi/sau art. 8, după caz, şi cu îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 
b) sau la alin. (1) lit. a) şi c)” – art. 2; art. 12. „Perioadele în care un salariat lucrează permanent în 
locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementează 
atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat conform sarcinii specifice, în raport cu funcţia 
îndeplinită.”; art. 14”.(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în 
condiţii deosebite în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de 
muncă, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe baza unei 
adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor 
cuprinzând persoanele care au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite.”  
 În raport de conţinutul adeverinţei, Tribunalul a apreciat că munca desfăşurată de reclamant 
în perioada 01.04.2001 - 01.09.2010 reprezintă activitate desfăşurată în condiţii speciale de muncă. 
Nu interesează din această perspectivă împrejurarea că unitatea angajatoare a respectat sau nu 
criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru perioada 
respectivă, câtă vreme instanţa nu este sesizată, în cazul de faţă cu o acţiune în verificarea legalităţii 
încadrării condiţiile de muncă şi câtă vreme în lipsa unei contestaţii sub acest aspect încadrarea este 
aceea ce rezultă, în raport de dispoziţiile art. 14 alin.1 din H.G. nr. 261/2001, din adeverinţa depusă. 
 Este de asemenea de prezumat că, de vreme ce anterior date de 01.04.2001 şi respectiv, 
ulterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, unitatea angajatoare [...] a figurat în categoria 
unităţile în care se desfăşoară muncă în condiţii speciale, aceste condiţii s-au respectat şi în perioada 
intermediară. 
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 Potrivit adeverinţei nr. …/2013, pentru toată perioada menţionată societatea comercială a 
virat către stat cotele pentru pensia suplimentară, precum şi CAS-ul în procente corespunzătoare 
legislaţiei în vigoare. 
 În egală măsură, potrivit adeverinței nr. 795/11.05.2016, emisă de [...], în perioada 
02.04.2013-21.12.2015 reclamantul, având funcţia de docher mecanizator, a fost încadrat în condiţii 
speciale de muncă. Şi pentru această perioada a fost virată contribuţia de asigurări sociale, astfel 
cum rezultă din conţinutul Adeverinţei nr. …/11.05.2016 eliberată de [...]. 
 Informaţiile furnizate de adeverinţe se coroborează cu mențiunile din carnetul de muncă al 
reclamantului – poziţiile 40-55. 
 În raport de argumentele enunţate, instanţa constată că, vârsta standard de pensionare a 
reclamantului este, potrivit art. 53 alin.1 din Legea nr. 263/2010 de 65 ani, reclamantul fiind născut 
în mai 1963, că acesta a lucrat în perioada 14.07.1988 - 01.04.2001 (12 ani şi 9 luni/ 12 ani 8 luni şi 
17 zile), 01.04.2001 - 01.09.2010 (9 ani şi 5 luni), 02.04.2013 - 21.12.2015 (2 ani şi 8 luni), 
respectiv pentru o perioadă de  25 ani şi 2  luni în grupa I de muncă şi condiţii speciale, prin urmare 
beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare de 12 ani şi 6  luni, potrivit dispoziţiilor art. 55 lit. 
b), la data formulării cererii de pensionare – 12.05.2016 – reclamantul trebuia să aibă vârsta de 52,4 
ani. Cum la acea dată reclamantul avea 53 ani şi un stagiu complet de cotizare de 39 ani 8 luni şi 28 
zile, instanţa constată că cererea reclamantului de pensionare pentru limită de vârstă este întemeiată. 
 În ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect acordarea sporurilor aferente grupei I 
de muncă, a sporurilor cu caracter permanent, respectiv sporul pentru condiţii grele, condiţii nocive, 
pentru lucrul în schimburi şi pe timpul nopţii, Tribunalul a constatat  că reclamantul nu este 
beneficiarul, în prezent, a unei Decizii de pensionare prin care să i se fi stabilit cuantumul pensiei 
datorate, astfel încât nu se poate verifica, la această dată, dacă sporurile pretinse prin cererea de 
chemare în judecată nu au fost valorificate. 
 Pe de altă parte, reducerea vârstei de pensionare constituie singurul efect al prestării muncii 
în grupe superioare de muncă, respectiv în condiţii de cotizare, sporurile cu caracter permanent 
neavând nicio influenţă asupra unei atari reduceri. 
 Cuantumul pensiei ce urmează a se stabili, precum şi punctajul  rezultat din valorificarea 
actelor depuse, pot fi ulterior contestate în faţa instanţei, pe baza unor critici concrete, în legătură cu 
aspecte existente, iar nu virtuale sau eventuale. Pe cale de consecinţă, acest capăt de cerere a fost  
respins ca nefondat. 
 În considerarea argumentelor de fapt şi de drept expuse, acţiunea a fost  admisă în parte. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 453 alin.1 C.pr.civ. partea care cade în pretenţii e ţinută a suporta, 
la cerere, cheltuielile de judecată avansate de partea adversă. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel reclamantul [...], pe care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 Consideră că în mod greşit prima instanţă a respins acţiunea, câtă vreme, în pagina 3, 
aliniatul 6 din hotărâre, în urma analizei adeverinţelor depuse, stabileşte „instanţa constată că 
cererea reclamantului de pensionare pentru limită de vârstă este  întemeiată”. 
 Cu toate acestea, respinge cererea de pensionare, ceea ce conduce la existenţa unei flagrante 
contradicţii între considerentele hotărârii şi dispozitivul acesteia. 
 Astfel, instanţa stabileşte că pentru a ieşi la pensie reclamantul trebuia să aibă 52 de ani şi 4 
luni la data depunerii cererii, reţinând de asemenea, că la acea dată, acesta avea împlinită vârsta de 
53 de ani (deci, mai mult chiar) şi cu toate acestea, îi respinge cererea de ieşire la pensie. 
 Precizează apelantul reclamant că, aşa cum a arătat şi în acţiune, şi cum a demonstrat şi cu 
înscrisurile depuse, şi-a desfăşurat activitatea timp de 27 ani şi 6 luni în condiţii de grupa I şi 
condiţii speciale de muncă, fapt ce-i dă dreptul la o reducere a vârstei de pensionare cu 13 ani şi 8 
luni faţă de vârsta standard de pensionare de 65 ani. 
 Consideră că dacă prima instanţă nu era lămuriră pe deplin în privinţa calculului anilor 
câştigaţi de reclamant prin munca depusă în condiţii de grupa I şi condiţii speciale, trebuia să 
admită expertiza contabilă, cu obiectivele depuse la dosarul cauzei. 
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 De asemenea, apreciază că prima instanţă a greşit prin faptul că a respins proba cu expertiză 
contabilă solicitată, practica judiciară a instanţei locale pronunţându-se în sensul admiterii unei 
astfel de probe, şi chiar admiterii acţiunii cu acelaşi obiect, aşa cum  a demonstrat  cu înscrisuri. 
 În mod greşit prima instanţă a stabilit că nu se pot stabili sporurile aferente grupei I şi a celor 
cu caracter permanent, câtă vreme apelantul reclamant nu este deţinătorul unei decizii de 
pensionare. 
 Or, tocmai acesta a constituit cel de-al doilea capăt al cererii, stabilirea sporurilor cuvenite 
funcţie de adeverinţele depuse, care sporuri, la fel, puteau fi calculate tot printr-o expertiză 
contabilă. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a admis apelul ca 
fondat pentru următoarele considerente: 
 În mod greşit prima instanţă a respins cererea reclamantului ca nefondată. 
 Deşi în considerentele hotărârii prima instanţă reţine că reclamantul îndeplinea condiţiile 
prevăzute de lege pentru pensionarea pentru limită de vârstă ca urmare a reducerii vârstei de 
pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă şi condiţiile speciale, în final, prin 
dispozitivul hotărârii respinge acţiunea reclamantului ca nefondată, în contradicţie cu considerentele 
hotărârii. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. …/12.05.2016 la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
reclamantul [...] a solicitat acordarea pensiei pentru limită de vârstă. 
 Prin decizia nr. [...]/01.07.2016 emisă de pârâtă s-a respins cererea de pensionare formulată 
de reclamant, cu motivarea că perioadele din adeverinţa nr…./2013 s-au valorificat ca stagiu 
realizat în condiţii normale, iar salariile brute din adeverinţa nr. …/02.06.2014 nu fac parte din 
punctajul mediu anual anterior datei de 01.04.2001. 

Potrivit art.52 din Legea nr.263/2010 pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

În conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 şi 3 din acelaşi act normativ vârsta standard de 
pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează 
prin creşterea vârstelor standard de pensionare conform eşalonării prevăzute în anexa nr.5. 

Tabelul cuprins în Anexa nr. 5 din lege, realizează o eşalonare a stagiului complet de 
cotizare şi a vârstei de pensionare raportat la luna şi anul naşterii asiguratului. 

Cum reclamantul este născut la data de 08.05.1963 care excede condiţiilor stabilite prin 
Anexa 5 la Legea nr. 263/2010, concluzia care se desprinde este aceea a aplicării în cazul 
reclamantului a stagiului complet de cotizare de 35 de ani şi a vârstei standard de pensionare de 65 
de ani. 

Prin adeverinţele nr…./05.03.2013 şi …/17.08.2016 emise de [...] și nr. …/11.06.2016 emisă 
de [...] rezultă că reclamantul a desfăşurat activitate în grupa I de muncă timp de 12 ani, 8 luni şi 17 
zile şi în condiţii speciale de 11 ani, 6 luni şi 16 zile. 

În adeverinţe s-a menţionat temeiul juridic al încadrării în grupa I-a de muncă, respectiv 
Anexa I, punctul 59 din Ordinul nr.50/1990 şi Decizia Consiliului de Administraţie nr. 
2/25.03.1991 iar pentru condiţiile speciale poziţiile 1 (a, b), 7 şi 8 din Anexa 2 la Legea nr. 
263/2010, [...] regăsindu-se la poziţia 74, Anexa 3 la Legea nr.263/2010. 

Pentru perioada 02.04.2013 – 21.12.2015 temeiul juridic al încadrării în condiţii speciale a 
fost Legea nr. 263/2010, Anexa 2, poziţia 8, [...] aflându-se în Anexa 3, poziţia 81 din Legea nr. 
263/2010. 

Anterior datei de 1 aprilie 2001 încadrarea activităţii în grupele I, II, III de muncă se făcea în 
baza unei proceduri atribuite angajatorului, iar după data de 1 aprilie 2001, odată cu intrarea în 
vigoare a Legii nr. 19/2000 încadrarea activităţii în condiţii speciale şi deosebite de muncă se făcea 
potrivit art.19 din acest act normativ după criteriile şi metodologia prevăzute prin hotărârea 
Guvernului 261/2001 şi 1025/2003. 

După intrarea în vigoare a Legii nr.263/2010 încadrarea activităţilor în condiţii deosebite sau 
speciale s-a realizat potrivit dispoziţiilor art.29 şi 30 din acest act normativ şi H.G. nr. 1284/2011 
privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale. 
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În principiu, legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă nu 
pot fi cenzurate de casele de pensii, angajatorii purtând întreaga răspundere pentru corectitudinea 
datelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţe. 

Aceste adeverinţe fac dovada că activitatea desfăşurată de reclamant a fost încadrată în 
grupa I de muncă şi în condiţii speciale cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

Revine pârâtei sarcina de a dovedi că menţiunile atestate prin adeverinţe sunt false şi nu 
corespund realităţii. 

Potrivit art.165 al.2 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la 
determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin.(1) se au în vedere şi sporurile 
cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul. 

Potrivit principiului contributivităţii reglementat de art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate pe persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 

În aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate 
veniturile asupra cărora s-a calculat contribuţia asigurărilor sociale, înregistrate în carnetul de 
muncă sau evidenţiate în adeverinţele eliberate de unităţile la care asiguratul şi-a desfăşurat 
activitatea. 

Prin decizia în interesul legii nr. 19/2012 s-a stabilit în interpretarea şi aplicarea prevederilor 
art. 2 lit. c) şi art.164 alin. (2) şi (3) din Legea nr.19/2000 şi pct. V din Anexa la O.U.G. nr. 4/2005, 
că sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în 
considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de 
calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele 
eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări 
sociale. 

În motivarea acestei decizii instanţa supremă a reţinut că principalul element obiectiv apt să 
conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de 
asigurări de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi 
reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură 
salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 

Luându-se în considerare întreaga perioadă desfăşurată în grupa I de muncă şi condiţii 
speciale de 24 ani, 3 luni şi 3 zile, raportat la dispoziţiile art.55 alin.1 lit. b) din Legea nr. 263/2010 
reclamantul putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 12 ani. 

Operând reducerea mai sus menţionată reclamantul se putea pensiona la împlinirea vârstei 
de 53 de ani, iar stagiul complet de cotizare prevăzut de lege era depăşit, astfel încât acesta 
îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. 

Din raportul de expertiză contabilă efectuat în apel de expert contabil [...] rezultă că 
punctajul mediu anual cuvenit reclamantului pentru activitatea desfăşurată în funcţie de înscrisurile 
depuse la dosarul administrativ este de 2,56788 începând cu data de 12.05.2016. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul admiterii cererii, anulării 
deciziei nr.[...]/01.07.2016 şi obligării pârâtei să emită reclamantului o decizie de acordare a pensiei 
pentru limită de vârstă cu luarea în calcul a punctajului mediu anual de 2,56786 începând cu 
12.05.2016. 

Potrivit art.453 Cod procedură civilă Curtea a obligat pârâta să plătească reclamantului suma 
de 2700 lei reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu avocat şi expert. 

Decizia civilă nr. 246/AS/23.05.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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28. Contestație decizie de pensionare. Respingerea cererii de pensionare pentru limită 
de vârstă. Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010. 

 
 Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010 pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care 
îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim 
de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea 
acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în 
anexa nr. 5. 

Condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010 pentru acordarea pensiei pentru limită de 
vârstă trebuie îndeplinite cumulativ. 

 
Art. 52, art. 53 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 263/2010  

Art. 55 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 263/2010 
 

 Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 29.06.2016 sub nr. 
…/118/2016, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa anularea deciziei pârâtei nr. [...]/17.05.2016, obligarea pârâtei să emită reclamantului o 
decizie de pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 04.05.2016, cu luarea în 
considerare şi a activităţii prestate în grupa a II-a de muncă în perioadele 01.04.1974 – 08.07.1975, 
05.04.1976 – 20.08.1982, 14.04.1984 – 01.04.2001, potrivit adeverinţei nr…. din 11.04.2016, nr. … 
din 28.07.2009, nr. … din 19.04.2016, precum şi a sporurilor şi salariilor brute, conform adeverinţei 
nr. …/3947 din14.04.2016. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că drepturile de pensie şi punctajul mediu anual 
stabilite prin decizia contestată sunt greşite întrucât pârâta a refuzat valorificarea tuturor drepturilor 
salariale realizate reclamant, atestate în cadrul adeverinţei nr. … din 14.04.2016, a perioadelor 
01.04.1974 – 08.07.1975, 5.04.1976 – 20.08.1982, 14.04.1984 – 01.04.2001, încadrate în grupa a 
II-a de muncă atestate prin adeverinţele nr. … din 11.04.2016, nr. … din 28.07.2009, … din 
19.04.2016. 

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acţiunii ca nefondată. 

Prin sentinţa civilă nr. 2611 din 24.10.2016, Tribunalul Constanţa a admis în parte cererea 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a 
anulat decizia pârâtei nr. [...]/17.05.2016 şi a obligat pârâta să emită reclamantului o decizie de 
pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 04.05.2016, cu luarea în considerare şi a 
activităţii prestate în grupa a II-a de muncă în perioada 22.10.1976 – 10.02.1978, potrivit 
adeverinţei nr. …/11.04.2016, precum şi a sporurilor şi salariilor brute, conform adeverinţei nr. 
…/14.04.2016, precum şi la plata cheltuielilor de judecată către reclamant în cuantum de 1200 de 
lei, reprezentând onorariu avocat. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:  
 Prin decizia nr. [...]/17.05.2016, emisă de către Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a fost 
respinsă cererea de pensionare a reclamantului, înregistrată la data de 04.05.2016. În cuprinsul 
deciziei s-a menţionat faptul că nu au fost valorificate salariile brute atestate în cadrul adeverinţei 
nr. 539/3947/14.04.2016, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei anterior datei de 
1.04.2001. 
 Potrivit adeverinţelor nr. …/11.04.2016, nr. …/28.07.2009, …/19.04.2016, reclamantul a 
lucrat în grupa a II-a de muncă în perioadele 01.04.1974 – 08.07.1975, 05.04.1976 – 20.08.1982, 
14.04.1984 – 01.04.2001, având funcţia de electrician.  
 Analizând cuprinsul buletinului de calcul înaintat de către pârâtă, instanţa a constatat că doar 
activitatea prestată în grupa a II-a de muncă în perioada 22.10.1976 – 10.02.1978, potrivit 
adeverinţei nr. …/11.04.2016 nu a fost valorificată de către pârâtă, restul perioadelor indicate de 
către reclamant fiind luate în calcul la stabilirea pensiei, ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă. 
 În ceea ce priveşte temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă, în cuprinsul 



 

 190 

adeverinţei nr. …/11.04.2016, acesta este menţionat ca fiind pct. 30 din Anexa 2 la Ordinul nr. 
50/1990,  Ordinul nr. 969/1990. 
 În principiu, legalitatea şi temeinicia adeverinţelor prin care se atestă condiţiile de muncă şi 
veniturile obţinute de salariaţi nu pot fi cenzurate de casele de pensii, persoanele care le-au eliberat 
purtând răspunderea pentru corectitudinea datelor. Înlăturarea unor astfel de adeverinţe de la 
aplicare în procesul de stabilire a drepturilor de pensie nu poate fi posibilă decât cel mult în cazul 
unor inadvertenţe evidente, cum ar fi de exemplu necorelarea dintre felul muncii descris şi poziţia 
indicată dintr-una dintre anexele Ordinului nr. 50/1990, fără ca o asemenea inadvertenţă evidentă să 
se regăsească în speţă.  
 Prin urmare, pentru perioada menţionată, reclamantul este îndreptăţit la valorificarea grupei 
a II-a de muncă. 

Potrivit adeverinţei nr. 539/3947/14.04.2016, emisă de SC [...] SA, reclamantul a beneficiat 
în perioada 1990 – 2001 de anumite salarii brute, pentru care s-a achitat CAS. De asemenea, potrivit 
aceleiaşi adeverinţe, reclamantul a beneficiat în perioadele indicate de anumite sporuri, pentru care 
s-a achitat CAS. 
 Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă 
salariile prevăzute la alin. 1 se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 
aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Aceste prevederi legale valorifică principiul contributivităţii, în virtutea căruia, potrivit art. 1 
lit. c) din Legea nr. 263/2010, drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de 
asigurări sociale plătite. 
 Prin decizia nr.19/2012 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că 
principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor 
provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări 
sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul 
toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
 În speţă, reclamantul este îndreptăţit la valorificarea integrală a veniturilor şi sporurilor 
menţionate, atât timp cât pentru acestea a fost plătită contribuţia de asigurări sociale de stat. Instanţa 
a reţinut că în cuprinsul adeverinţei nr. 539/3947/14.04.2016, emisă de SC [...] SA, se menţionează 
plata contribuţiei de asigurări sociale de stat.   

Pentru considerentele arătate, instanţa a apreciat cererea ca fiind întemeiată, a anulat decizia 
pârâtei nr. [...]/17.05.2016 şi a obligat pârâta să emită reclamantului o decizie de pensionare pentru 
limită de vârstă, începând cu data de 04.05.2016, cu luarea în considerare şi a activităţii prestate în 
grupa a II-a de muncă în perioada 22.10.1976 – 10.02.1978, potrivit adeverinţei nr. …/11.04.2016, 
precum şi a sporurilor şi salariilor brute, conform adeverinţei nr. …/14.04.2016.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 NCPC, 
cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată este întemeiată, având 
în vedere faptul că aceasta din urmă se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi 
căzut în pretenţii. 

Drept urmare, pârâta a fost obligată la plata către reclamant a sumei de 1200 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat. 
 În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 2611 din 24.10.2016, pronunţată de Tribunalul 
Constanţa, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a declarat apel, pe care a criticat-o pentru 
netemeinicie şi nelegalitate. 

În motivarea apelului său, apelanta pârâtă a arătat că în mod greşit instanţa de fond a admis 
acţiunea reclamantului, a anulat decizia nr. …/17.05.2016 şi a obligat pârâta să emită reclamantului 
o decizie de pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 04.05.2016, cu luarea în 
considerare şi a activităţii prestate în grupa a II-a de muncă în perioada 22.10.1976 – 10.02.1978, 
potrivit adeverinţei nr. …/11.04.2016, precum şi a sporurilor şi salariilor brute, conform adeverinţei 
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nr. …/14.04.2016, obligând, de asemenea, pârâta la plata către reclamant a sumei de 1,200 lei, cu 
titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocat). 

Prin decizia nr. [...] din 17.05.2016 a fost respinsă cererea nr. … din 04.05.2016 de înscriere 
la pensie pentru limita de vârstă depusă de reclamant, în temeiul art.52 din Legea nr.263/2010, 
conform căruia: "Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, 
la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau 
în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.” 

Art. 53 alin. 1 din Legea nr.263/2010 prevede că vârsta standard de pensionare este de 65 de 
ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea 
vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Susţine apelanta că perioada 22.10.1976 - 10.02.1978 nu a fost valorificată ca stagiu de 
cotizare realizat în grupă superioară de muncă, pentru că în mod greşit s-a menţionat această 
perioadă în adeverinţa nr.205/11.04.2016, întrucât în aceasta perioadă reclamantul a satisfăcut 
stagiul militar conform livretului militar …. 

Pentru stabilirea stagiului realizat în grupe superioare de muncă au fost valorificate 
perioadele 01.04.1974 – 08.07.1975, 05.04.1976 - 22.10.1976, 10.02.1978 - 20.08.1982, 14.06.1984 
- 01.04.2001, rezultând un stagiu realizat în grupa a II-a de muncă de 23 ani, 1 luni,  21 zile, pentru 
care s-a acordat un stagiu suplimentar aferent de 5 ani şi 9 luni şi o reducere a vârstei standard de 
pensionare de 5 ani. 

Învederează apelanta că pentru calculul punctajului mediu anual incidente în materie sunt 
dispoziţiile art.165 din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora: 

"(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, 
se utilizează salariile brute sau nete, după coz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în 
carnetul de muncă, astfel: 

- salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; 
- salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de i ianuarie 1991; 
- salariile brute, de ta data de 1 ianuarie 1991. 
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în 

vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza 
de caicul a pensiilor conform legi staţiei anterioare şi care sunt înscrise în cornetul de muncă sau 
sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare”. 

Mai arată că sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau 
recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele 
prevăzute in anexa nr. 15. 

Mai învederează apelanta că luându-se în considerare dispoziţiile legale referitoare la 
calculul punctajelor lunare şi anuale, sumele primite cu titlu de "salarii brute" înscrise în adeverinţa 
nr. …/14.04.2016 nu pot fi valorificate in determinarea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut 
parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001. 

De asemenea, arată că sumele obţinute cu titlu de “acord direct“ înscrise in adeverinţa mai 
sus menţionata, nu pot fi valorificate întrucât nu se regăsesc in categoria sporurilor cu caracter 
permanent din Anexa 15 la HG nr. 257/2011. 

Raportând data naşterii – 02.10.1956 - la datele din anexa nr.5 rezultă că vârsta standard de 
pensionare este 65 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani. 

La data solicitării intimatul reclamant avea vârsta de 59 ani 7 luni, prin urmare nu erau 
îndeplinite condiţiile de acordare a pensiei pentru limita de vârstă redusă în condiţiile art. 55 din 
Legea nr.263/2010, astfel că casa de pensii a emis decizia de respingere nr. [...]/17.05.2016. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, apreciază că onorariul avocatului este vădit 
disproporţionat în raport cu valoarea, complexitatea sau cu activitatea desfăşurată de acesta, astfel 
că valoarea menţionată în chitanţă este exagerată pentru un singur termen de judecată.  
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis apelul ca 
fondat pentru următoarele considerente:  
 În  mod corect pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa prin decizia nr.  [...]/17.05.2016 a 
respins cererea reclamantului [...] de pensionare pentru limită de vârstă. 
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 Reclamantul a formulat cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă la data de 
04.05.2016. 
 Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010 pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 
 În conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 şi 3 din acelaşi act normativ vârsta standard de 
pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se 
realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 
5. 

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 
Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform 
eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Tabelul cuprins în Anexa nr. 5 din lege realizează o eşalonare a stagiului complet de cotizare 
şi a vârstei de pensionare raportat la luna şi anul naşterii asiguratului. 

Cum reclamantul este născut la data de 02.10.1956, care excede condiţiilor stabilite prin 
Anexa 5 la Legea nr. 263/2010, concluzia care se desprinde este aceea a aplicării în cazul 
reclamantului a stagiului complet de cotizare de 35 de ani şi a vârstei standard de pensionare de 65 
de ani. 

Deşi la data formulării cererii de pensionare reclamantul avea îndeplinită condiţia stagiului 
complet de cotizare prevăzut de lege, acesta nu avea îndeplinită condiţia vârstei standard de 
pensionare întrucât la data formulării cererii avea vârsta de 59 de ani şi 7 luni. 

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de reclamant în grupa a II-a de muncă, în mod 
corect pârâta a reţinut 23 de ani 1 lună şi 21 de zile. 

Perioada 22.10.1976 - 10.02.1978 nu poate fi luată în considerare ca activitate desfăşurată în 
grupa a II-a de muncă, având în vedere faptul că din livretul militar al reclamantului [...] depus în 
apel de către pârâtă, rezultă că în această perioadă reclamantul a satisfăcut stagiul militar. 

Potrivit art. 49 alin. (1) lit.(c) din Legea nr. 263/2010 perioada în care asiguratul a satisfăcut 
serviciul militare ca militar în termen se asimilează ca stagiu de cotizare ca perioadă necontributivă. 

Pentru activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă de 23 ani, 1 lună şi 21 de zile, 
reclamantul beneficia potrivit art. 55 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 263/2010de o reducere a vârstei 
standard de pensionare cu 5 ani. 

Beneficiind de această reducere reclamantul se putea pensiona la vârsta de 60 de ani, ori la 
data formulării cererii de pensionare reclamantul avea vârsta de 59 de ani şi 7 luni. 

Condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010 pentru acordarea pensiei pentru limită 
de vârstă, trebuie îndeplinite cumulativ. 

Neîndeplinirea uneia dintre aceste condiţii atrage respingerea cererii de pensionare pentru 
limită de vârstă. 

Întrucât reclamantul nu îndeplinea condiţia vârstei standard de pensionare astfel cum a fost 
redusă conform art. 55 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 263/2010, este de prisos a se mai analiza celelalte 
motive de apel referitoare la adeverinţa nr. …/17.04.2016, respectiv dacă anumite venituri 
menţionate în această adeverinţă trebuiau sau nu luate în calcul la stabilirea pensiei. 

Instanţa nu poate verifica modalitatea de calcul a pensiei atât timp cât cererea de pensionare, 
prin decizia de pensionare a fost respinsă, stabilindu-se un cuantum al pensiei de zero lei. 

Pentru considerente expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul respingerii acţiunii ca 
nefondată. 

Decizia civilă nr. 88/AS/22.02.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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29. Contestație decizie de pensionare. Solicitare pensionare anticipată. Neîndeplinire 
condiții. Valorificarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă. Cerere neîntemeiată. 

 
 Potrivit art. 62 alin.1 din Legea nr. 263/2010 pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea 
îndeplinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 8 
ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. 
 În ceea ce priveşte cerea reclamantei de obligare a pârâtei la valorificarea perioadei lucrată în 
grupa a II-a de muncă, aceasta este neîntemeiată raportat la tipul pensiei solicitate. 
 Potrivit art. 63 din Legea nr. 263/2010 la acordarea pensiei anticipate reducerea vârstei standard 
de pensionare prevăzută la art. 62 alin.(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de 
prezenta lege sau de acte normative. 
 Pensia anticipată presupune deja reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani, astfel încât nu 
mai poate fi acordată o altă reducere, textul de lege interzicând un astfel de cumul. 

 
Art. 62 alin.1, art. 63 din Legea nr. 263/2010 

 
Cu nr. …/118/2016  din 29.02.2016 s-a înregistrat acţiunea formulata de reclamanta [...] în 

contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană De Pensii Constanţa, solicitând anularea deciziei nr.  
…/29.12.2015, obligarea paratei la emiterea unei noi decizii, obligarea paratei la plata drepturilor de 
pensie, drepturi actualizate cu indicele de inflaţie. A solicitat reclamanta şi cheltuieli de judecata. 
 In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a depus la dosarul de ieşire adeverinţa nr. 
…/23.09.2015, însă nu a fost luată în considerare. Împotriva deciziei nr. …/29.12.2015 a depus 
contestaţie, însă nu a primit nici o hotărâre a Comisiei Centrale de Contestaţii. Consideră eronată 
soluţia dată de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa în ceea ce priveşte nevalorificarea grupei de 
muncă, nominalizarea locurilor de muncă încadrate în grupa superioară fiind atributul angajatorului. 
 Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a solicitat respingerea acţiunii, 
întrucât reclamanta nu îndeplinea condiţiile pentru a ieşi la pensie anticipat. A arătat pârâta că 
reclamanta beneficiază de pensie anticipată parţială conform deciziei nr. 366720/08.02.2016. 
Perioada 03.03.1987 – 01.04.2001 s-a valorificat în condiţii normale de lucru, întrucât reclamanta 
nu face dovada că prin meseriile exercitate a desfăşurat activităţi de natura celor indicate in temeiul 
legal indicat.  
 Prin sentinţa civilă nr. 1381 din 2 iunie 2016, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, 
acţiunea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. 
 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Cu nr. 35840/21.10.2015 a fost înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa cererea 
formulată de  [...], prin care aceasta solicita înscrierea la pensie anticipată. 

Prin decizia nr. R35840/29.12.2015 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a fost 
respinsă cererea de înscriere la pensie anticipată formulată de reclamantă, întrucât perioada  
03.03.1987 – 01.04.2001 nu se fructifică în grupa superioară de muncă, deoarece funcţia avută nu se 
regăseşte în temeiul legal indicat de unitate în adeverinţa nr. 842/2015. 
 Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestaţia înregistrată cu nr.  
…/P127/13.01.2016, la care a primit răspunsul nr. …/P127/09.02.2016, prin care Casa Judeţeană de 
Pensii Constanţa ii comunica că nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi pensionată anticipat. 
 Cu privire la cererea dedusă judecăţii, instanţa a reţinut că reclamanta [...]  este născută la 
data de   20.05.1959, având la data de 21.10.2015 (data formulării cererii de pensionare anticipată)  
vârsta de  56  ani si   5 luni. 
 Din adeverinţa nr. 842/23.09.2015 emisă de SC [...] SA rezultă că reclamanta a lucrat in 
grupa a II –a de muncă în procent de 100%, în perioada 03.03.1987 – 01.04.2001. 
 Potrivit art.  6 alin. 1 din Legea nr. 263/2010,  pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani 
înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiul de cotizare 
cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. 
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Art. 53 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 prevede ca stagiul complet de cotizare este de 35 de 
ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea 
stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Instanţa de fond a reţinut că, potrivit menţiunilor cuprinse in anexa 5, reclamanta se poate 
pensiona la vârsta de 61 ani si 5  luni, pentru un stagiu complet de  31 ani si  5 luni. La data de  
21.10.2015, reclamanta avea vârsta de 56 ani şi 5 luni, stagiul total de cotizare realizat fiind de  37 
ani 10 luni 17 zile. 

Coroborând aceste constatări cu dispoziţiile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 s-a reţinut 
că reclamanta nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi pensionată anticipat, sub aspectul 
realizării/depăşirii stagiului complet de cotizare cu cel puţin 8 ani, aceasta având un stagiu total de 
cotizare de 37 ani, 10 luni si 17 zile. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâtei la valorificarea perioadei lucrata 
in grupa a II – a de muncă, instanţa a constatat că este neîntemeiată raportat la tipul pensiei 
solicitate, respectiv pensie anticipată parţială. 

Potrivit art. 63 din Legea nr. 263/2010, la acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei 
standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nici o altă reducere 
reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative. 

S-a reţinut că pensia anticipată  presupune deja reducerea vârstei standard de pensionare, 
astfel încât nu mai poate fi acordata o alta reducere, textul indicat interzicând un astfel de cumul. 

Reducerea vârstelor de pensionare ca urmare a activităţii prestate in grupa superioară de 
muncă este posibilă numai in cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi pensionate 
pentru limită de vârstă. 

Conform art. 55 alin. 1 lit. a din Legea nr. 263/2010, persoanele care au realizat stagiul 
complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de 
pensionare, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă. 

Aşadar, reţinând că reclamanta a solicitat acordarea pensiei anticipate şi că, în cazul acestei 
pensii, nu se poate acorda o altă reducere a vârstei standard de pensionare, instanţa a apreciat că, la 
data de  21.10.2015, reclamanta nu îndeplinea condiţiile pentru a fi pensionată anticipat, motiv 
pentru care acţiunea a fost respinsă ca nefondată. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel reclamanta [...], care a criticat 
hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte:  
 Soluţia pronunţată de Tribunalul Constanţa nu respectă rolul activ al judecătorului 
reglementat de prevederile art. 22 Cod procedură civilă. 
 Astfel, instanţa de fond se limitează la o cerere formulată de reclamantă şi nu are în vedere 
faptul că, prin luarea în considerare a întregii perioade lucrată în grupa II de muncă exista 
posibilitatea anulării deciziei emise şi emiterea unei decizii pentru limită de vârstă. 
 De asemenea, instanţa de fond nu este legată de o cerere care este formulată în faţa Casei 
Judeţene de Pensii, ci are obligaţia să pronunţe o hotărâre în concordanţă cu materialul probator 
depus la dosarul cauzei. 
 Acest punct de vedere a fot adoptat şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 
2049 pronunţată în recurs Secţia a II-a civilă. 
 Prin decizia sus-menţionată s-a  statuat că „în realitate judecătorul nu a exercitat un rol 
activ, trecând cu uşurinţă peste argumentele pe care reclamantul le-a adus în susţinerea cererii 
sale, în baza cărora putea să califice în mod corect cererea de chemare în judecată, ca fiind o 
acţiune în rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare ca urmare a neexecutării obligaţiilor 
contractuale de către pârâtă. Astfel, chiar dacă din petitul acţiunii reclamantul a solicitat să „se 
constate că a operat rezoluţiunea de drept”, era necesar ca instanţa să analizeze întregul conţinut 
al acţiunii şi să dea denumirea legală cererii intitulată greşit, dar fundamentată corect, în raport de 
situaţia de fapt”. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat  pentru  următoarele  considerente: 
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 În mod corect prima instanţă a respins contestaţia formulată de reclamanta [...] împotriva 
deciziei nr. [...]/29.12.2015 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa prin care a fost respinsă 
cererea de înscriere la pensie anticipată. 
 Potrivit art. 62 alin.1 din Legea nr. 263/2010 pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani 
înaintea îndeplinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare 
de cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. 
 Potrivit menţiunilor cuprinse în anexa 5 din Legea nr. 263/2010 reclamanta se putea 
pensiona la vârsta de 61 ani şi 5 luni şi pentru un stagiu complet de cotizare de 31 ani şi 3 luni. La 
data de 21.10.2015, reclamanta avea vârsta de 56 ani şi 5 luni, stagiul total de cotizare realizat fiind 
de 37 ani 10 luni şi 17 zile. 
 Se observă că reclamanta nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi pensionată anticipat, sub 
aspectul realizării/depăşirii stagiului complet de cotizare cu cel puţin 8 ani, aceasta având doar un 
stagiu total de cotizare de 37 ani 10 luni şi 17 zile în loc de 39 ani şi 5 luni. 
 În ceea ce priveşte cerea reclamantei de obligare a pârâtei la valorificarea perioadei lucrată 
în grupa a II-a de muncă, aceasta este neîntemeiată raportat la tipul pensiei solicitate. 
 Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa reclamanta a solicitat 
înscrierea la pensie anticipată. 
 Potrivit art. 63 din Legea nr. 263/2010 la acordarea pensiei anticipate reducerea vârstei 
standard de pensionare prevăzută la art. 62 alin.(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere 
reglementată de prezenta lege sau de acte normative. 
 Pensia anticipată presupune deja reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani, astfel 
încât nu mai poate fi acordată o alt reducere, textul de lege interzicând un astfel de cumul. 
 Atât timp cât reclamanta a depus la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa cerere de pensionare 
anticipată, cerere care a fost respinsă prin decizia nr. [...]/29.12.2016, iar contestaţia a fost formulată 
împotriva acestei decizii, instanţa nu poate decât să analizeze dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru 
pensionare anticipată, nu pentru pensionarea pentru limită de vârstă, cum se solicită în apel. 
 Prin manifestarea rolului său activ judecătorul nu poate să încalce dreptul de dispoziţie al 
părţilor, reglementat prin art. 9 Cod procedură civilă. 
 Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor formulate în 
primă instanţă. 
 În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 3 Cod procedură civilă în apel nu se poate 
schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula 
pretenţii noi. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 alin.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 27/AS/25.01.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
30. Decizie de imputare a unor drepturi de asigurări sociale considerate a fi încasate 

necuvenit. Nelegalitate. 
 

Decizia de imputare a unor drepturi de asigurări sociale considerate a fi încasate necuvenit este 
nelegală în condiţiile în care casa judeţeană de pensii nu a emis anterior emiterii deciziei de imputare şi o 
decizie de suspendare sau sistare a pensiei (anterioară ori concomitentă) astfel cum a stabilit Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 12/2017  pronunţată în recurs în interesul legii. 
 

Decizia ICCJ nr. 12/2017 - recurs în interesul legii 
Art. 179 din Legea nr. 263/2010 

Art. 113, 114 şi 116 din Legea nr. 263/2010 
 

Cu nr. …/118/2016 din 21.04.2016 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa cererea 
formulata de reclamanta [...] in contradictoriu cu pârâtele CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
CONSTANŢA și CASA LOCALĂ DE PENSII MEDGIDIA, solicitând anularea deciziei nr. 
[...]/06.04.2016 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări 
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sociale. 
In motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că potrivit deciziei contestate ar fi încasat 

necuvenit suma de 11.160 lei, reprezentând diferențe de pensii încasate in perioada 01.01.2014 – 
01.01.2015, sumă determinată conform buletinului de calcul și generată de incompatibilitatea plăţii 
pensiei anticipate parțiale in condițiile realizării pe an calendaristic a unui venit brut de 4 ori 
câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Apreciază 
reclamanta ca este eronat calculul câştigului mediu brut utilizat si solicita anularea deciziei. 

In drept, reclamanta a invocat  art. 172 – 173 din OUG nr. 92/2003, art. 153 lit. i și art. 154  
alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 

Acțiunea este scutită de la plata taxei de timbru. 
In dovedire, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri. 
Prin întâmpinare, pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA a solicitat 

respingerea acțiunii. Potrivit declarației 200 privind veniturile realizate depusă de reclamantă la 
ANAF s-a constatat că aceasta a realizat venituri brute in cuantum de 18.799,45  lei, venituri brute 
ce sunt mai mari de 4 ori față de câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2014. Având in vedere cele constatate, s-a procedat la stabilirea debitului in 
sarcina reclamantei. 

Parata a depus înscrisuri – documentația ce a stat la baza emiterii deciziei contestate. 
Prin sentinţa civilă nr. 2334 din 3 octombrie 2016, Tribunalul Constanţa a respins ca 

nefondată cererea formulată de reclamant [...] în contradictoriu cu pârâtele Casa judeţeană 
de Pensii Constanţa şi Casa Locală de pensii Medgidia. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Prin decizia nr. [...]/06.04.2016  privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

prestații de asigurări sociale emisa de parata  CASA LOCALĂ DE PENSII MEDGIDIA s-a stabilit 
in sarcina reclamantei [...] un debit in sumă de 11.160 lei. 

Debitul de 11.160 lei reprezintă pensii încasate necuvenit in perioada 01.01.2014 – 
01.01.2015, fiind generat de incompatibilitatea plătii pensiei anticipate parțiale cu realizarea pe an 
calendaristic a unui venit brut de 4 ori câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat – art. 6, alin. 1, pct. IV din Legea nr. 263/2010. 

Instanța a reţinut că reclamanta [...]  este beneficiara unei pensii anticipate partiale, aspect ce 
rezulta din decizia nr.  [...]/03.04.2014 si din cererea de chemare in judecata. 

Debitul de 11.160 lei a rezultat din buletinul de calcul anexa la decizia nr.  [...]/06.04.2016, 
stabilit ca urmare mentiunilor declaratia 200 depusă la ANAF, din care a rezultat că în perioada  
01.01.2014 – 01.01.2015 reclamanta a realizat venituri brute de 18.799,45 lei. 

Conform art. 114 alin. 1 lit. b din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii, plata 
pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele 
cauze:  b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se 
regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 
consilierilor locali sau judeţeni. 

Potrivit art. 6 pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii sunt 
asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut 
pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care realizează venituri din activităţi 
profesionale. 

Din cuprinsul art. 16 din Legea nr. 340/2013 se reține: câştigul salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei. 

Comparând venitul brut obţinut de reclamantă în anul 2014 – 18799,45 lei cu valoarea 
câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014, care este de  2.298 lei, s-a constatat că depăşeşte cu mai mult de 4 ori limita prevăzută de art. 
6 pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010. 

Potrivit art. 179 din Legea nr. 263/2010 - 1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii 
de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. 
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(2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute 
la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata 
drepturilor de asigurări sociale. 
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele de pensii sectoriale recuperează 
sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2). 
(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi al caselor de pensii 
sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu 
executoriu. 
(5) Debitele reprezentând contribuţii de asigurări sociale sau prestaţii de asigurări sociale mai 
mici de 10 lei nu se urmăresc. 
(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc. 
(7) Sumele cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, rămase nerecuperate de pe urma asiguraţilor 
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedaţi, nu se mai urmăresc. 
 In ceea ce privește susținerile reclamantei referitoare la calcularea eronată a câștigului mediu 
brut utilizat, instanța a apreciat că sunt nefondate, cuantumul acestuia rezultând din dispoziții legale, 
iar faptul ca veniturile brute obținute in anul 2014 depășesc limita prevăzută de art. 6 pct. IV lit. e 
din Legea nr. 263/2010 este evident.  

In concluzie, rezultând ca reclamanta a încasat necuvenit drepturi de pensie, instanța a 
respins ca nefondata acțiunea. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamant [...], invocând următoarele: a 
formulat contestaţie prin care a solicitat anularea deciziei de pensie nr.[...]/06.04.2016, întrucât 
această decizie o obligă la restituirea sumei de 11.160 lei, reprezentând pensie încasată necuvenit în 
perioada 01.01.2014 – 01.01.2015; arată că a fost beneficiara unei pensii anticipate în baza deciziei 
din 03.04.2014, iar la data pensionării desfăşura activitate comercială sub forma juridică de P.F.A., 
iar în anul 2014, venitul brut realizat de PFA [...] a fost de 18.799,45 lei potrivit declaraţiei tip 200 
înregistrată sub nr. 2200/30.03.2015. În această decizie sunt indicate şi alte elemente care trebuiau 
analizate, respectiv: cheltuieli deductibile - 15.381,48 lei şi venitul net anual 3.417,97 lei). Potrivit 
disp. Legii nr. 340/2013 – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei; deci nu se poate susţine că venitul brut al 
PFA [...] este identic cu venitul brut al asigurătorului persoană fizică [...]; ţinând cont de natura 
activităţii desfăşurate de PFA  - acte de comerţ, consideră că instanţa trebuia să analizeze structura 
şi natura venitului brut realizat de PFA [...], întrucât nu suntem în prezenţa unei identităţi şi 
confuziuni de patrimonii şi nu putem susţine că venitul brut al PFA este unul şi acelaşi cu al 
persoanei fizice [...]; această activitate de comerţ s-a desfăşurat în cadrul unui magazin de bloc, 
unde a făcut cheltuieli deductibile de 15.381,48 lei, iar mare parte din această sumă a fost folosită 
pentru achiziţionarea produselor pe care le-a comercializat; instanţa de fond a trecut cu mare 
uşurinţă peste înscrisurile depuse la dossr, limitându-se doar a compara pragul impus de Legea nr. 
340/2013 şi venitul brut atestat de declaraţia tip 200.  

Pentru motivele expuse solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei apelate şi pe fond 
să se dispună admiterea contestaţiei în sensul anulării deciziei emite de intimată.  

Intimata pârâtă nu a  formulat întâmpinare. 
 În apel s-a administrat proba cu înscrisuri, în sensul că s-au solicitat relaţii de la Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa.   

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476-480 Cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este fondat, pentru următoarele 
considerente:  

În cauză, Curtea are în vedere că prin decizia nr. 12/2017 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a stabilit că „[î]n interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispoziţiile art. 114 şi art. 116 din 
acelaşi act normativ, legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale este condiţionată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori 
concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii”. 
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 Această decizie este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de 
procedură civilă. 
 Între altele, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în considerentele respectivei decizii şi 
următoarele: 

„26. Pentru ipoteza în care s-a procedat direct la emiterea deciziei de recuperare a 
debitului (operaţiunile de suspendare sau încetare a plăţii pensiei fiind total ignorate de emitent), 
se consideră că soluţionarea contestaţiei în privinţa acestei decizii nu poate ignora apărările ce 
vizează nerespectarea dispoziţiilor art. 113, 114 şi 116 din Legea nr. 263/2010, fie ca o condiţie de 
admisibilitate de fond - asigurarea premiselor pentru demonstrarea susţinerilor contestatorului, fie 
ca apărare de fond - contestarea împrejurărilor care au condus la întrerupere, suspendare, a 
relevanţei lor pentru cauza pendinte etc. 

27. Se apreciază că, într-o astfel de ipoteză, constantă a unui număr semnificativ de litigii 
pendinte, instanţele trebuie să manifeste un rol activ, potrivit art. 22 alin. (2) din Codul de 
procedură civilă, întrucât nu numai jurisprudenţa constantă sau cea unificată prin decizii în 
interesul legii, ci şi exigenţa dezbaterilor din faţa judecătorului trebuie să evidenţieze ideea de 
respectare a legii, a procedurilor, într-o materie sensibilă şi extrem de importantă din perspectiva 
persoanelor fizice vizate.” 
 În exercitarea rolului activ, Curtea a solicitat pârâtei să indice dacă anterior sau concomitent 
deciziei de imputare s-a emis o decizie de suspendare sau de sistare a drepturilor de pensie de care a 
beneficiat reclamanta. 
 Cu adresa nr. …/03.11.2017, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a comunicat Curţii 
că nu a emis astfel de decizii, susţinând următoarele: în urma protocolului încheiat de CNPP şi 
ANAF cu privire la schimbul de informaţii referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de 
asigurări sociale au fost preluate şi completate fişiere cu informaţii extrase din bazele de date ale 
CNPP şi înaintate caselor judeţene de pensii pentru a identifica situaţiile de incompatibilitate a 
prestaţiilor de asigurări sociale cu venituri din activităţi independente; anual, casele judeţene de 
pensii primesc în a doua parte a anului în curs pentru anul anterior situaţia pensionarilor care se 
regăsesc în una din situaţiile de la art.6 al.1 pct.IV şi art.114 din Legea nr. 263/2010 şi astfel nu se 
pot emite decizii de suspendare retroactivă a plăţii pensiilor, ci doar decizii de debit pentru sumele 
încasate necuvenit în perioada de incompatibilitate; la pe parcursul anului 2016 s-a primit situaţia 
pensionarilor cu debite constituite corespunzător veniturilor realizate şi declarate la ANAF pentru 
perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 iar la data de 06.04.2017 s-a emis decizia contestată, considerând 
că a procedat în mod legal. 
 Or, argumentele prezentate de pârâtă contravin celor stabilite cu caracter obligatoriu de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie astfel încât nu pot fi reţinute. 
 Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a mai reţinut în considerentele deciziei indicate şi 
următoarele: 

„31. S-au avut în vedere şi dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 263/2010, care impun Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor de pensii 
sectoriale obligaţia de a-şi corela bazele proprii de date, scopul acestei operaţiuni fiind realizarea 
unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de 
pensii. 

32. O evidenţă corectă şi unitară a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul 
public de pensii exclude posibilitatea coexistenţei unei decizii definitive de acordare a pensiei 
(conformă dispoziţiilor legale la momentul stabilirii ei şi care beneficiază de prezumţia de 
legalitate şi temeinicie) cu o decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii 
de asigurări sociale, ambele emise pe numele aceleaşi persoane, în lipsa unei decizii de încetare, 
suspendare, modificare a drepturilor de pensie. 

33. Dificultăţile practice de aplicare a textului legal de către casele de pensii nu pot face 
inaplicabil un text legal în vigoare, iar încălcarea de către pensionar a obligaţiei de a anunţa 
intervenirea uneia dintre situaţiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 263/2010 nu poate valora 
juridic cauză de exonerare a casei de pensii de obligaţia de emitere a deciziei de suspendare, 
potrivit art. 114 şi art. 116 din Legea nr. 263/2010”. 
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Se constată astfel că decizia de imputare contestată este nelegală întrucât nu s-a dispus 
suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) a pensiei printr-o decizie emisă de Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa. 

Aceste considerente sunt suficiente pentru a admite contestaţia, nefiind necesar a mai analiza 
alte argumente. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va admite apelul şi se va 
schimba în tot sentinţa apelată în sensul admiterii contestaţiei. 

Decizia civilă nr. 563/AS/21.11.2017 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
31. Indemnizaţia reparatorie prevăzută de Legea nr. 341/2004. Drepturile cuvenite 

beneficiarilor certificatelor de revoluţionari ca urmare a modificărilor intervenite prin OUG 
nr. 95/2014 şi a Legii nr. 252/2016. Preschimbarea certificatelor. 
 
 Reclamantul a depus în anul 2004 o cerere de preschimbare a certificatului de revoluționar, astfel 
cum impunea art. 9 din Legea nr. 341/2004 întrucât certificatul său a fost obţinut în anul 1997 şi a fost emis 
de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluției din 1989 iar legiuitorul impunea ca astfel 
de certificate să fie emise de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, 

Începând cu anul 2015 indemnizația reparatorie, stabilită iniţial şi pentru cei ce au obţinut certificat 
de „Luptător remarcat prin fapte deosebite” nu s-a mai acordat deoarece, prin OUG nr.95/2014, s-a statuat 
că vor beneficia de toate drepturile prevăzute de  această lege  numai Răniții, Reținuții, Luptătorii cu rol 
Determinant și Urmașii de erou-martir.  

Era necesar ca reclamantul să facă dovada că s-a adresat  Secretariatului de Stat în vederea 
preschimbării certificatului și stabilirii calității de Luptător cu Rol Determinant pentru a beneficia de 
indemnizația de gratitudine, neputându-se lua în considerare cererea de preschimbare a certificatului de 
revoluționar din noiembrie 2004 care se baza pe prevederile art. 9 din Legea nr. 341/2004, aceasta neavând 
nicio legătură cu dispoziţiile Legii nr. 252/2016 ce vizează numai categoriile de beneficiari ai indemnizaţiei 
de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din Legea 341/2004, în forma în vigoare la data 
completării.   
 

Legea nr. 341/2004 
OUG nr. 95 din 29 decembrie 2014 

Legea nr. 252/2016 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Constanţa la data de 05.04.2017, înregistrată sub nr. 
…/118/2017, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a 
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: obligarea pârâtei la emiterea deciziei 
privind acordarea indemnizaţiei reparatorii conform preschimbării la data de 08.12.2015 a 
Certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite conform Legii 341/2004, astfel cum a fost 
modificată prin Legea nr. 252/2016, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată. 
Pe cale de excepţie, s-a invocat prescripţia dreptului material la acţiune conform art. 2517 

C.civ. cu motivarea că se solicită acordarea unor drepturi de pensie pentru o perioadă care depăşeşte 
termenul  general de prescripţie. 

Prin sentinţa civilă nr. 1580/21.07.2017, Tribunalul Constanţa a respins excepţia 
prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa, iar pe fond a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul 
[...], ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei Casa judeţeană de Pensii Constanţa la 

calcularea și plata indemnizației reparatorii restante prevăzută de  art. 41  alin.4 din Legea 341/2004 
modificată prin Legea nr. 252/2016. Drepturile solicitate sunt calculate de la data de 01.12.2004, 
data depunerii documentaţiei la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor  
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împotriva regimului comunist, până la data de 31.12.2011, dată de la care aceste drepturi au fost 
suspendate prin ordonanțe succesive.  

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.  
Pe cale de excepţie, pârâta a invocat prescripţia dreptului material la acţiune conform art. 

2517 cod pr.civilă.  
Prin sentinţa civilă nr. 1580 din 21 iulie 2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a 

respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâtă şi s-a respins ca 
nefondată cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa judeţeană de 
Pensii Constanţa. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtă, a fost respinsă ca 

nefondată, reţinându-se că reclamantul a solicitat plata indemnizației reparatorii începând cu 
01.12.2004, în cauză fiind incidente dispozițiile vechiului cod civil, deoarece potrivit art.6  alin.4 
din noul cod civil, prescripțiile, decăderile, uzucapiunile începute și neîmplinite la data  intrării în 
vigoare a legii  sunt în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. Prescripția dreptului 
material la acțiune în cauza de față cade sub incidența  Decretului nr.167/1958 care în art.1 prevede 
că dreptul la acțiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat 
în termenul stabilit  în lege, iar conform art. 3 si art. 7 alin. 1 termenul de prescripție este de 3 ani și 
începe să curgă de la data când se naște dreptul la acțiune.  

În cazul reclamantului, dreptul pretins la plata indemnizației reparatorii se naşte la data 
eliberării certificatului doveditor, ce constituie fundamentul pretenţiilor sale, anume la data de 
08.12.2015. 

În raport de acest moment, promovarea acțiunii la data de 05.04.2007 este în termenul legal 
de 3 ani.  

Pe fondul cererii, instanța a reţinut că reclamantului i s-a conferit prin certificatul seria 
LRM-S nr. …/08.12.2015 titlul de "Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 
- Luptător remarcat prin fapte deosebite" , titlu reglementat de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 
341/2004.  

În referire la cererea care vizează acordarea indemnizației lunare reparatorie prevăzută de 
art. 4 alin. 4 din Legea 341/2004, începând cu data 01.01.2012, prin art.18 din OUG nr. 80 din 8 
septembrie 2010 (*actualizată*) pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru 
instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, s-a prevăzut că „ indemnizațiile prevăzute la 
art. 4 alin. (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au 
avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 
341/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă”.               

Referitor la anul 2013, potrivit art. 9 din OUG nr.84/2012, prevederile art. 15, art.18, art.19 
și art.20 ale art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2013.  

Din acest motiv, interdicția legală a acordării acestui drept  a fost menținută şi în anul 2013.  
De asemenea, prin OG nr. 29/2013, interdicția plății indemnizațiilor reparatorii pe anul 

2014, a fost menținută. 
Începând cu anul 2015  indemnizația reparatorie, de natura celei solicitate în cauză, nu s-a 

mai acordat deoarece, prin OUG nr.95/2014, s-a statuat că vor beneficia de toate drepturile 
prevăzute de această lege numai răniții, reținuții, luptătorii cu rol determinant și urmașii de erou-
martir.  

Luptătorii Remarcați prin Fapte Deosebite care nu obțin calitatea de Luptători cu Rol 
Determinant nu beneficiază de indemnizația de gratitudine, dar rămân cu toate celelalte drepturi 
prevăzute de lege, inclusiv cu acordarea unei indemnizații lunare, adăugată la pensia pentru limită 
de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6. Prin înscrisurile depuse la dosar, pârâta a dovedit că  
reclamantul beneficiază de această din urmă pensie. 
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Pentru a beneficia de indemnizația de gratitudine lunară, categoria de revoluționari ce deţin 
certificat de Luptătorii Remarcați prin Fapte Deosebite trebuia să solicite Secretariatului de Stat, în 
termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr. 95/2014, preschimbarea 
certificatului si stabilirea calității de Luptător cu Rol Determinant.  

În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi adresat Secretariatului de Stat în vederea 
preschimbării certificatului și stabilirii calității de Luptător cu Rol Determinant, astfel încât 
pretențiile sale sunt nefondate.  

Legea 341/2004 a fost completată prin Legea 252/2016, în sensul că la art. 4 1 s-a introdus 
alin. 4 potrivit căruia ,,Indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror 
certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost 
depusă la Secretariatul de Stat documentaţia ce a stat la baza preschimbării certificatului”. 

Din analiza coroborată a dispoziţiilor legale citate, instanţa a reţinut că, alin.4 al art. 41 
introdus prin Legea 252/2016 nu poate fi interpretat singular, în sensul precizat de reclamant, 
anume că se referă la toate categoriile de revoluţionari ce şi-au preschimbat certificatele de luptător, 
ci numai prin raportare necesară la art. 4 ce reglementează categoriile de beneficiari ai unei 
indemnizaţii  lunare de gratitudine. Fiind o normă de completare, aceasta se raportează strict la 
conţinutul legii la momentul completării, neputându-se extinde altor categorii de revoluţionari, cu 
atât mai mult neputându-se aplica reclamantului, care la data  adoptării Legii 252/2016, nu mai era  
titularul unui drept la indemnizaţia de gratitudine.  

În lipsa unei dispoziţii exprese, dispoziţiile Legii 252/2016 vizează numai categoriile de 
beneficiari ai indemnizaţiei de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din Legea 
341/2004, în forma în vigoare la data completării şi nu pe cei care are au beneficiat de dispoziţiile 
acestei legi, în forme  anterioare.  

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...].  
În motivarea apelului, apelantul reclamant arată că norma de drept invocată în cauză este 

reprezentată de art. 4, 41 şi 5 alin. 1 lit. m şi n din Legea nr. 341/2004 
 Prima modificare a Legii nr. 341/2004 are loc prin Legea nr. 346/2006, pentru modificarea 
şi completarea Legii 341/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 650/2006.  
  Aceste modificări ale normei de drept menţionate aveau drept scop evitarea prescripţiei 
extinctive, pentru indemnizaţiile ce urmau a fi plătite după 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 
341/2004, deoarece preschimbarea celor peste 40.000 de certificate se făcea într-un ritm lent, câte 
400- 500 pe an şi în acest sens a convocat la sediul Guvernului României toţi consilierii-juridici ai 
ordonatorilor de credite ce urmau a face plăţi ale celor două tipuri de indemnizaţii reparatorie - 1.10 
şi cea pentru limită de vârstă-0.6 din salariul mediu brut, respectiv de la SSPR, SGG, Ministerul 
Muncii, M.Ap.N, M.I, S.R.I., iar după adoptarea formei şi conţinutului a fost consultat şi Consiliul 
Legislativ. Noua normă de drept avea următorul conţinut: * 3. După articolul 4 se introduc trei noi 
articole, articolele 41 – 43. 

Utilizând această normă de drept, toţi ordonatorii de credite au făcut plăţi ale celor două 
tipuri de indemnizaţii, fără a invoca prescripţia. Pentru a nu opera prescripţia, în anul 2010 s-a emis 
OUG nr.53, privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei. 

Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării 
certificatului doveditor a fost făcută cu adeverinţa eliberată de Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

Legea nr. 252/23.12.2016 prevedea la articolul 41 din Legea recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), 
cu următorul cuprins: "Indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror 
certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost 
depusă la Secretariatul de Stat documentaţia care a stat ta baza preschimbării certificatului”. 

Nu se face nicio trimitere la prescripţia sumelor aferente perioadei 01.12.2004 - 31.12.2011, 
reprezentând indemnizaţia reparatorie la care avea dreptul conform normei de drept menţionate. 
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Apelantul reclamant solicită respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune pentru 
următoarele considerente: fiind vorba de excepţie este obligatorie formă scrisă şi nu orală; pârâta nu 
a invocat nici pe cale de excepţie şi nici pe fond prescripţia drepturilor de indemnizaţie reparatorie, 
aferente perioadei 01.12.2004 – 31.12.201; nu a invocat prescripţia nici prin întâmpinarea, depusă la 
dosarul cauzei şi potrivit prevederilor art. 208, este decăzută din dreptul de a mai invoca excepţii, 
deoarece neinvocând prin întâmpinare excepţia respectivă, printr-un act juridic semnat de 
conducătorul autorităţii publice, prin delegare sub niciun motiv nu putea să o invoce; excepţia, ca 
act juridic, este de acelaşi ordin cu cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea 
reconvenţională, adică acele documente pe care în mod obligatoriu le semnează doar conducătorul 
autorităţii publice şi nu o persoană delegată. 

Faţă de toate aceste considerente, solicită să se constate nulitatea de drept şi de fapt a 
excepţiei invocată oral.  

În situaţia în care nu se va respinge excepţia pe nulitate, apelantul reclamant solicită 
respingerea, apreciind că prescripţia a fost invocată cu rea credinţă, pe care nu o fundamentează în 
drept. Pârâta nu face nicio referire la norma de drept invocată în susţinerea contestaţiei, respectiv 
prevederile art. 41 din Legea nr. 341/2004; norma de drept invocată este o normă specială, 
dispozitivă şi imperativă; deoarece norma generală reprezintă situaţia de drept comun, iar norma 
specială constituie excepţia, trebuie respectate două reguli: norma specială derogă de la norma 
generală - specialia generalibus derogant, norma generală nu derogă de la norma specială - 
generaţia specialibus non derogant.  

Conform acestui principiu, cu încălcarea normei generale, cea a prescripţiei, pârâta a plătit, 
conform prevederile art. 41 din Legea nr. 341/2004, indemnizaţiile beneficiarilor în perioada 2004-
2015, fără a mai invoca prescripţia.  

Deoarece SSPR a emis adeverinţa nr. 18/50/19.02.2015, prin care se face dovada datei la 
care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, respectiv 
15.IJ.2004. pârâta avea obligaţia de a face calculul indemnizaţiei reparatorii şi a introduce în plată 
indemnizaţia începând cu data de 01.12.2004.  

În completarea acestei norme de drept, legiuitorul promovează OUG nr. 53/2010, dispunând 
plata indemnizaţiilor reparatorii restante aferente perioadei 2004-2012, eşalonat în 2 sau 3 rate, deci 
evident cu încălcare art.3 din Decretul nr.167/1958 şi art. 2517 din NCC. 

În considerentele hotărârii nu se face trimitere la norma de drept care prevede dreptul la 
indemnizaţie şi nici nu se ţine cont de termenul de constituire, respectiv art.41 din Legea 341/2004, 
normă specială de drept ce derogă de la cea generală. 

Se confundă termenul de constituire a dreptului cu termenul de depunere a cererii şi astfel se 
susţine că la data depunerii cererii dreptul era deja prescris. 

Nu poate subzista, sub niciun motiv, vreo culpă privind pasivitatea în realizarea şi beneficiul 
dreptului prevăzut de norma de drept menţionată, care este în vigoare şi produce efecte juridice. 
Dreptul se naşte odată cu depunerea cererii de preschimbare, în 2004, dar dreptul de beneficiu, s-a 
născut odată cu eliberarea certificatului doveditor preschimbat şi cu adeverinţa ce atestă data 
naşterii dreptului. De la data eliberării certificatului se calculează termenul de prescripţie si nu de la 
data depunerii cererii de preschimbare la autoritatea competentă.  
   Este o confuzie făcută de pârâtă între termenul de constituire drept, termenul de solicitare a 
dreptului, termenul de contestare a dispoziţiei plătitorului dreptului şi termenul de formulare a 
acţiunii în instanţă, astfel: termenul de constituire al dreptului la indemnizaţia reparatorie se naşte 
cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului 
doveditor, în cazul său 01.12.2004. 
  Termenul de solicitare a dreptului este cel la care a certificat şi adeverinţa dată de autoritatea 
publică abilitată de Legea nr. 341/2004, SSPR, prin care se face dovada datei la care a fost depusă 
documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor, respectiv 15.11.2004; 
certificat doveditor preschimbat seria LRM-S nr. 01026, emis de SSPR, şi eliberat la data de 
02.06.2015. 
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  Termenul de contestare a dispoziţiei plătitorului dreptului, este Decizia la Comisia de 
Contestaţii, fiind înregistrată sub nr. …/25.12.2015. 
  Termenul de formulare a acţiunii în instanţă se naşte la 25.04.2016, dată la care se respinge 
contestaţia şi este de 90 de zile de la comunicare.  
  Se poate observa confuzia, deoarece motivarea priveşte doar prescripţia extinctivă a sumelor 
ce compun indemnizaţiile restante pentru perioada 01.12.2004-31.12.2011. 
  Art.41 dezleagă definitiv şi irevocabil ilegalităţile, interpretările eronate şi abuzive efectuate 
de pârâtă de la apariţia O.U.G. 95/2014. 

Prin Legea nr. 341/2004 se instituie 2 titluri de: Erou Martir şi cel de Luptător pentru 
Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. La cel din urmă se instituie calităţile de: Luptător Rănit, 
Luptător Rănit şi Reţinut, Luptător Reţinut şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, Pentru toţi 
Luptătorii se stabilesc două tipuri de indemnizaţii: indemnizaţia lunară reparatorie şi indemnizaţia 
pentru limită de vârstă. 

Prin O.U.G. nr. 95/2014 este instituită o nouă calitate, cea de Luptător cu Rol Determinant şi 
se stabileşte indemnizaţia lunară de gratitudine. 
  În cauză, instanţa de fond nu face nicio referire la apărările reclamantului privind fondul 
cauzei, fiind aplicabile astfel dispoziţiile art.480 al.3 Cod procedură civilă. 

Faţă de aceste motive, apelantul reclamant solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei 
civile apelate, în sensul obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de plată a indemnizaţiei 
reparatorii începând cu data de 01.12.2004 până la 31.12.2011. 

În susţinerea apelului, apelantul reclamant invocă cu titlu de practică judiciară hotărârea 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.45071/3/2016, rămasă irevocabilă prin neapelare.  

Intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare.  
În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 

dispoziţiile legale incidente în speţă, Curtea constată că apelul este nefondat.  
Reclamantul [...] a investit instanţa cu cererea privind obligarea Casei Judeţene de Pensii 

Constanţa la emiterea deciziei privind acordarea indemnizaţiei reparatorii prevăzută de art. 41  
alin.4 din Legea nr. 341/2004 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 252/2016, conform 
preschimbării la data de 08.12.2015 a Certificatului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite.  

Conform susținerilor reclamantului de la ultimul termen de judecată în faţa instanţei de 
fond, acesta consideră că este îndreptățit la plata drepturilor pretinse pentru perioada 01.12.2004-
31.12.2012 deşi se prevalează de dispoziţiile din Legea 252/2016. 

În ceea ce priveşte excepţia prescripției dreptului la acțiune ce a fost invocată de pârâtă, 
instanţa de fond a apreciat că este nefondată întrucât în cazul reclamantului, dreptul pretins la plata 
indemnizației reparatorii se naşte la data eliberării certificatului doveditor, ce constituie 
fundamentul pretenţiilor sale, anume la data de 08.12.2015, astfel că, în raport de acest moment, 
promovarea acțiunii la data de 05.04.2017 este în termenul legal de 3 ani.  

Prin urmare, criticile apelantului în ceea ce priveşte prescripția dreptului la acţiune sunt 
lipsite de obiect atâta vreme cât hotărârea pe care o apelează nu reţine ca fiind prescrise pretenţiile 
sale. 

Tribunalul a soluţionat pe fond cererea şi a constatat că reclamantul nu este îndreptățit să 
primească indemnizația lunară reparatorie deoarece începând cu anul 2015 această indemnizație nu 
s-a mai acordat iar reclamantul nu a făcut dovada că s-ar fi adresat  Secretariatului de Stat în 
vederea preschimbării certificatului și stabilirii calității de Luptător cu Rol Determinant pentru a 
beneficia de indemnizația de gratitudine. 

În referire la aceste aspecte reţinute de Tribunal, apelantul consideră că apărările sale nu au 
fost analizate şi nu s-au avut în vedere dispoziţiile art.41 care dezleagă definitiv şi irevocabil 
ilegalităţile, interpretările eronate şi abuzive efectuate de pârâtă de la apariţia O.U.G. 95/2014. 

Fiind o normă specială aceasta trebuia aplicată în cauză, astfel că trebuia să se constate că 
dreptul apelantului reclamant s-a născut la data depunerii cererii de preschimbare a certificatului, 
respectiv în 2004 întrucât din certificatul emis de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
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Revoluționarilor nr.18/50/19.02.2015 rezultă că cererea de preschimbare a certificatului s-a depus la 
15.11.2004. 

Deşi motivele de apel formulate de apelantul reclamant constau în mare parte din redarea 
textelor de lege invocate, ceea ce interesează pentru soluţionarea cauzei, sunt cele care vizează 
drepturile solicitate de acesta prin prezenta cerere de chemare în judecată, respectiv cele care fac 
referire la indemnizaţia reparatorie prevăzută de  art. 41  alin.4 din Legea nr. 341/2004. 

Astfel, reclamantul a obţinut din partea Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor 
Revoluției din 1989, un certificat înregistrat sub nr. FD … de „Luptător pentru victoria revoluţiei 
române din decembrie 1989 - remarcat prin fapte deosebite” în 24.04.1997 titlu ce se regăsea în  
art. 3, alin.1 litera b) pct.3 din Legea nr. 341/2004 beneficiind potrivit art. 4 alin.4 din aceeaşi 
lege, de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul 
mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata.  

Potrivit art. 9 din Legea nr. 341/2004 „(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990 - 
1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea 
şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi 
(5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Prin adresa nr. 18/169/07.12.2016 emisă de Guvernul României se confirmă faptul că 
reclamantul a înregistrat la data de 01.11.2004 o cerere de preschimbare a certificatului de 
revoluționar şi în baza acestei cereri s-a emis un nou certificat seria LRM nr. …/ 08.12.2015 însă tot 
pentru „Luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 - luptător remarcat 
prin fapte deosebite”. 
  Reclamantul a beneficiat de drepturile conferite de art. 4 alin.4 din Legea nr. 341/2004  până 
la data de 31.12.2011 însă, începând cu 01.01.2012 acest drept a fost suspendat prin art. 18 din 
Legea nr. 283/2011 care a prevăzut că „ În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se acordă” suspendare care a fost menţinută prin acte 
normative ulterioare astfel cum în mod corect a precizat şi instanţa de fond. 

Prin OUG nr. 95 din 29 decembrie 2014 s-a modificat Legea nr. 341/2004 astfel:     
Titlurile instituite la art. 3 alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se 

în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare…” Art. 32* 
    „(2) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se face doar la 
cerere, în baza certificatului preschimbat. 
    (3) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se efectuează 
la cererea expresă a titularului de certificat, potrivit modelelor ce vor fi aprobate prin hotărârea 
de modificare şi completare a normelor de aplicare a prezentei legi. 
    (4) Odată cu cererea pentru eliberarea certificatului pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) pct. 3, şi pentru obţinerea noului certificat, solicitantul va depune certificatul 
preschimbat în original, împreună cu legitimaţia aferentă.” 

Art. (4) din acelaşi act normativ prevedea de asemenea, că „Persoanele care au obţinut 
titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 
32, beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.” 
  Art. 4*(1) „După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de 
aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.” 
 Ceea ce reiese din toate aceste dispoziţii legale este că faptul că reclamantul a depus în anul 
2004 o cerere de preschimbare a certificatului de revoluționar, astfel cum impunea art. 9 din Legea 
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nr. 341/2004, întrucât certificatul său a fost obţinut în anul 1997 şi a fost emis de către Comisia 
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluției din 1989 iar legiuitorul impunea ca astfel de 
certificate să fie emise de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, 

Reclamantul a beneficiat de indemnizaţia reparatorie prevăzută Legea nr. 341/2004 până la 
data de 01.01.2012 când, prin art.18 din OUG nr. 80 din 8 septembrie 2010, s-a stabilit că astfel de 
indemnizaţii nu se mai plătesc. Prin modificări succesive s-a interzis plata şi în 2013 şi în 2014. 

Începând cu anul 2015 indemnizația reparatorie, stabilită iniţial şi pentru cei ce au obţinut 
certificat de „Luptător remarcat prin fapte deosebite”, nu s-a mai acordat deoarece, prin OUG 
nr.95/2014, s-a statuat că vor beneficia de toate drepturile prevăzute de  această lege  numai Răniții, 
Reținuții, Luptătorii cu rol Determinant și Urmașii de erou-martir.  

Prin urmare, era necesar ca reclamantul să facă dovada că s-a adresat Secretariatului de Stat 
în vederea preschimbării certificatului și stabilirii calității de Luptător cu Rol Determinant pentru a 
beneficia de indemnizația de gratitudine, neputându-se lua în considerare cererea de preschimbare a 
certificatului de revoluționar din noiembrie 2004 care se baza pe prevederile art. 9 din Legea nr. 
341/2004, aceasta neavând nicio legătură cu dispoziţiile Legii nr. 252/2016 ce vizează numai 
categoriile de beneficiari ai indemnizaţiei de gratitudine prevăzute expres şi limitativ de art.4, din 
Legea 341/2004, în forma în vigoare la data completării.   

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 C.pr.civ. va fi respins că nefondat apelul 
declarat împotriva sentinţei civile nr.1580/21.07.2017, pronunţate de Tribunalul Constanţa. 

Decizia civilă nr. 671/AS/22.12.2017 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
32. Îndeplinirea condiţiilor legale în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. 

Reducerea vârstei standard de pensionare ca urmare a încadrării în grupa a II-a de muncă. 
 

Prin art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 se prevede că beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de 
muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, 
tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de 
personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 

Esenţial pentru încadrarea activităţii unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu era numai 
funcţia deţinută, ci şi condiţiile de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective 
(nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică şi nervoasă, risc 
deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc). 

Dovada perioadei de activitate desfăşurate în locuri de muncă ce se încadrează în grupele I şi II de 
muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrărilor din carnetul de muncă sau pe baza scriptelor şi 
actelor oficiale existente la angajator. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care 
îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim 
de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 
 

Pct. 134, Anexa 2, la Ordinul nr. 50/1990 
Art. 52 și art. 55 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 263/2010 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2016 pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă, 

reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a investit instanţa 
cu contestaţie împotriva deciziei nr. [...] din 26 iunie 2014 privind respingerea pensiei pentru limită 
de vârstă emisă de Casa Teritorială de Pensii Constanţa, solicitând obligarea pârâtei la fructificarea 
perioadei 28.10.1981 - 31.12.1998, lucrată în grupa II-a de muncă, atestată de adeverinţa nr. 
…/28.04.2014 emisă de S.C. [...] S.A. şi menţionată la pct. 11, 49 şi 106 din carnetul de muncă 
seria … nr. [...]; anularea deciziei contestate şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii pentru 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă; obligarea pârâtei la plata către subsemnata a drepturilor de 
pensie de la data de 21.05.2014 şi până la data emiterii noii decizii, precum şi la plata cheltuielilor 
de judecată. 
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În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, prin cererea adresată Casei Teritoriale de Pensii 
Constanţa şi înregistrată de aceasta cu nr. [...] din 21.05.2014, a solicitat emiterea unei decizii de 
pensie pentru limită de vârstă, sens în care a depus şi toate înscrisurile doveditoare cu privire la 
activitatea desfăşurată, veniturile realizate, sporurile de care a beneficiat şi contribuţia la bugetul 
asigurărilor sociale ş.a. 

Pentru soluţionarea cererii sus-menţionate, intimata a emis decizia nr. [...] din 26.06.2014 
privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă, care i-a fost comunicată prin poştă la data de 
30.06.2014, aşa cum probează ştampila poştală de pe înscrisul aferent emis de Poşta Română. Din 
motivarea deciziei sus-menţionate reiese că „grupa de muncă din adeverinţa nr. …/28.04.2014 nu s-
a fructificat - funcţia nu se regăseşte în temeiul legal indicat". 

S-a precizat că, împotriva deciziei susmenţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 149 din Legea nr. 
263/2010, în termenul legal, a formulat contestaţia înregistrată de pârâtă cu nr. [...]/28.07.2014, la 
care a primit răspuns prin adresa nr. ,,,/21.08.2014 emisă de pârâtă prin care aceasta motivează că 
"perioada 28.10.1981 - 31.12.1998 nu a fost considerată activitate în grupa a II-a de muncă 
deoarece temeiul legal înscris în adeverinţa nr. …/28.04.2014, şi anume Ordinul nr. 50/1990, 
anexa nr. 2, pct. 134, face referire la următoarele meserii şi activităţi:…., nicidecum  la  cea  
exercitată  de  economist, responsabil coordonator nava, şef secţie aprovizionare şi asistent 
manager... ". 
Prin adeverinţa nr. …/28.04.2014 emisă de S.C. [...] S.A. s-a  făcut dovada că „în perioada 
28.10.1981 - 31.12.1998 având funcţiile de economist, responsabil coordonator nava, şef secţie 
aprovizionare şi asistent manager, a fost încadrată în grupa II-a de muncă, conform pct.134, Anexa 
2 la Ordinul 50/1990, în proporţie de 100% din programul normal de lucru, conform P. V. nr. 
20/11.05.1990 al Consiliului de Administraţie. Total: 17 (şaptesprezece) ani, 02 (două) luni si 03 
(trei) zile". 

La rubrica "Observaţii" din adresa sus-menţionată, angajatorul a făcut menţiunea că "In 
conformitate cu adresele nr. 43 G/2853/12.10.1999 şi nr. 277/23.03.2010 ale Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale, în care se invocă pct. 3 şi 6 la Ordinul 50/1990 se aprobă ca întreg personalul 
societăţii din "activitatea industrie" să beneficieze de încadrare în grupa a II-a de muncă, până la 
data de 31.12.1998....". 

Se mai susţine că perioada 28.10.1981 - 31.12.1998 lucrată în grupa a II-a de muncă este 
menţionată de angajator şi la pct. 11, 49 şi 106 din Carnetul de muncă seria … nr.[...].  Ca urmare, 
decizia pârâtei de a nu fructifica perioada 28.10.1981 - 31.12.1998 ca fiind lucrată în grupa a II-a de 
muncă, este netemeinică şi nelegală, motiv pentru care s-a solicitat obligarea pârâtei la fructificarea 
acesteia. 

În drept, acţiunea se întemeiază pe disp. art. 52, 53, 55, 100, 149-151 şi urm. din Legea nr. 
263/2010 şi art. 194 şi urm. şi 453 Cod procedură civilă. 

Pârâta nu a formulat întâmpinare, însă prin note scrise a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată, arătând că, raportat la data naşterii – 03.03.1957 – la datele din anexa 5 rezultă că vârsta 
standard de pensionare este de 60 ani şi 8 luni şi având în vedere faptul că la data solicitării vârsta 
este de 57 ani şi 2 luni, rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a pensiei pentru limită 
de vârstă, categorie de pensie solicitată în cererea nr. [...]/21.05.2014. 

Se mai arată că perioada 28.10.1981 – 31.12.1998 nu s-a valorificat ca stagiu de cotizare 
realizat în condiţiile grupei a II-a de muncă întrucât temeiul legal înscris în adeverinţa nr. 
…/28.04.2014, şi anume Ordinul nr. 50/1990, anexa nr.2, pct. 134, face referire la alte activităţi, 
nicidecum la cea exercitată de reclamantă, şi anume economist responsabil coordonator navă, şef 
secţie aprovizionare şi asistent manager. 

Prin urmare, întrucât la data solicitării vârsta este de 57 ani şi 2 luni, nu sunt îndeplinite 
condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă redusă în condiţiile art. 55 din Legea nr. 
263/2010, pârâta a emis decizia de respingere R.[...]/26.06.2014.      

Prin decizia civilă nr. 556 din 20 martie 2017, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a 
anulat decizia nr. [...]/26.06.2014 emisă de pârâtă şi a obligat pârâta la emiterea unei decizii 
privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în calcul a menţiunilor din adeverinţa 
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nr.2002/28.04.2014 şi la acordarea drepturilor de pensie începând cu data de 21.05.2014. 
Totodată, tribunalul a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.000 de lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:  
Reclamanta a contestat decizia de pensionare nr. [...]/26.06.2014 pentru nefructificarea 

adeverinţei nr. …/28.04.2014 sub aspectul beneficierii de grupa a II-a de muncă pe perioada 
28.10.1981 - 31.12.1998. 

Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestaţie conform art. 149 din Legea nr. 
263/2010 iar prin  adresa nr. …/06.10.2014 pârâta şi-a menţinut poziţia. 

Adeverinţa nr. …/28.04.2014 emisă de SC [...] SA atestă că reclamanta a fost angajata 
unităţii, iar în perioada 28.10.1981 – 31.12.1998, având funcţia de economist, responsabil 
coordonator navă, şef secţie aprovizionare şi asistent manager, a fost încadrată în grupa a II-a de 
muncă, conform p.v. nr. 20/11.05.1990 al Consiliului de Administraţie. 

Se mai arată că, în conformitate cu adresele nr. …/…/12.10.1999 şi …/23.03.2010 ale 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în care se invocă pct. 3 şi 6 la Ordinul nr. 50/1990, se 
aprobă ca întreg personalul societăţii din activitatea industrie să beneficieze de încadrarea în grupa a 
II-a de muncă până la data de 31.12.1998. 

Astfel, prin art. 6 din Ordinul nr. 50/1990 se prevede în mod expres că nominalizarea 
persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor 
împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă 
concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii 
nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere 
sau infectare etc.). Totodată, art.2 din H.G. nr. 1223/1990 stabileşte că nominalizarea persoanelor 
care se încadrează în grupa a II-a de muncă se face de consiliile de administraţie împreună cu 
sindicatele libere din unităţi. 

Conform disp. art. 15 din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, 
activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de 
muncă în vederea pensionării dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și 
activitățile ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării se face pe baza 
înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite 
de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.  

Potrivit art. 126 alin. 1 și 2 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, adeverințele prin 
care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele și-au 
desfășurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I și/sau a II-a de muncă se întocmesc 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în 
evidențele angajatorilor sau ale deținătorilor legali de arhive. Angajatorii sau orice alți deținători 
legali de arhive sunt obligați să elibereze aceste adeverințe, în termen de 30 de zile de la data 
solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.  

Conform art. 125 din același act normativ, angajatorii sau orice alți deținători de arhive sunt 
direct răspunzători de legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor 
înscrise în adeverințele pe care le întocmesc și le eliberează.  

Prin urmare, stabilirea condițiilor și nominalizarea locurilor de muncă ce sunt încadrabile în 
grupe de muncă, precum și nominalizarea persoanelor, revine unităților angajatoare.  

Odată stabilită situația juridică, evidențierea acesteia se reflectă în carnetul de muncă sau în 
adeverința emisă de unitate, care îmbracă forma prevăzută de lege.  

Adeverințele eliberate de către angajator sunt acte tehnico-administrative care constată 
diferite situații de fapt și drept care rezultă din evidențele aparținând unității emitente și ele trebuie 
să reflecte întocmai aceste evidențe, persoanele cu atribuții în eliberarea acestora angajându-și 
răspunderea cu privire la realitatea celor atestate.  

În speță, desfășurarea activității în grupa de muncă pe perioada în discuție a fost probată de 
reclamantă așa cum prevăd dispozițiile legale sus enunțate atât cu mențiunile din carnetul de muncă, 
cât și cu adeverința nr. …/08.06.2015 emisă de fostul angajator SC [...] SA. 
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Deci, fostul angajator și-a asumat întreaga răspundere cu privire la mențiunile efectuate în 
carnetul de muncă și conținutul și veridicitatea adeverinței eliberate, așa încât nici instanța și nici 
pârâta nu au abilitatea de a cenzura aceste afirmații atâta timp cât mențiunile din carnetul de muncă, 
precum și din adeverința eliberată, nu au fost contestate în conformitate cu procedurile legale, iar 
conținutul acesteia a fost consemnat cu respectarea mențiunilor prevăzute în HG nr. 257/2011.  

Prin urmare, pentru perioada 28.10.1981 – 03.05.2014, reclamanta era îndreptățită la 
valorificarea grupei a II-a de muncă.  

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.  

Conform art.158 alin.1 din Legea nr. 263/2010, perioadele de vechime în muncă realizate în 
grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții 
deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare.  

Având în vedere data nașterii reclamantei, respectiv 03.03.1957, vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani și 8 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 30 ani şi 5 luni. 

Luându-se în considerare activitatea din perioada 28.10.1981 – 03.05.2014, prestată în grupa 
a II-a de muncă, potrivit adeverinței nr. …/28.04.2014, rezultă un stagiu de cotizare realizat în 
condiții deosebite de 17 ani 2 luni 3 zile, iar raportat la disp. art.55 alin.1 lit. a) din Legea nr. 
263/2010, reclamanta beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 3 ani și 6 luni.  

Operând reducerea mai sus menționată, reclamanta se putea pensiona la împlinirea vârstei de 
27 ani de ani şi 2 luni, în condiţiile în care vârsta standard de pensionare era de 60 ani şi 8 luni. La 
data depunerii cererii de pensionare – 21.05.2014, reclamanta avea vârsta de 57 ani și 2 luni, iar 
stagiul total de cotizare realizat era depășit.  

Ca urmare, instanţa a constatat că reclamanta întrunea la data depunerii cererii de pensionare 
ambele condiții pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, motiv pentru care s-a admis 
acţiunea, s-a anulat decizia nr. [...]/26.06.2014 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
şi a fost obligată pârâta la emiterea unei decizii de pensionare pentru limită de vârstă pe numele 
reclamantei cu luarea în calcul a menţiunilor din adeverinţa nr. …/28.04.2014 emisă de S.C. [...] 
S.A., cu data deschiderii drepturilor de pensie 21.05.2014.  

Având în vedere că prin poziţia sa procesuala pârâta a căzut în pretenţii, fiind în culpă, în 
baza art.453 Cod procedură civilă,  instanţa a obligat pârâta să plătească reclamantei suma 1000 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. 

În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de 
Pensii Constanţa, criticând-o sub următoarele aspecte: 

Prin decizia nr. [...]/26.06.2014, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, s-a respins 
cererea reclamantei de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, motivat de faptul că nu sunt 
îndeplinite prevederile art. 52, art. 53 din Legea nr. 263/2010. 

În conformitate cu art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine 
persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de 
pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege. 

Potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din acelaşi act normativ, vârsta standard de pensionare 
este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei, iar atingerea acestei vârste se realizează 
prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonărilor prevăzute în anexa nr.5. 

Se susţine că perioada 28.10.1981 - 31.12.1998 nu s-a valorificat ca stagiu de cotizare 
realizat în condiţiile grupei a II-a de muncă întrucât temeiul legal înscris în adeverinţa nr. 
2002/28.04.2014, şi anume Ordinul nr. 50/1990, anexa nr. 2, pct. 134 face referire la alte  meserii şi 
activităţi, respectiv „activitatea prestată la confecţionarea şi construcţia navelor, inclusiv montarea 
şi probarea instalaţiilor şi agregatelor: activitatea de manipulare, transport pe verticală, inclusiv 
legarea sarcinilor, activitatea de debitare, prelucrări mecanice, confecţii metalice şi instalaţii, 
reparaţii structuri, agresate şi instalaţii, activitate de montaj secţii, structuri metalice, echipamente, 
activitatea de întreţinere şi reparaţii la instalaţii, agregate, fluxurile tehnologice; activitatea de 
trasaj optic, personal care asigura funcţionarea instalaţiilor tehnologice la nave”, nicidecum la cea 
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exercitată de reclamantă, şi anume economist, responsabil coordonator navă, şef secţie 
aprovizionare şi asistent manager. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, apelanta pârâtă arată că potrivit disp. art. 451 
alin. 2 şi 3 Cod procedură civilă: „Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze 
onorariile avocaţilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor 
constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca 
îndeplinită de avocat”. 

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat, cu 
obligarea apelantei la plata către intimată a cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat). 

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.  
Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 

nefondat  pentru următoarele considerente:  
În mod corect prima instanţă a anulat decizia nr. [...]/26.06.2014 şi a obligat pârâta la 

emiterea unei decizii privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în calcul a 
menţiunilor din adeverinţa nr. …/28.04.2014 eliberată de S.C. [...] S.A. 

Din adeverinţa menţionată mai sus rezultă că reclamanta, având funcţiile de economist, 
responsabil coordonator navă, şef secţie aprovizionare şi asistent manager a fost încadrată în grupa 
a II-a de muncă conform pct. 134, Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990, în proporţie de 100% din 
programul normal de lucru, conform procesului-verbal nr. 20/11.05.1990 al Consiliului de 
administraţie, în total 17 ani, 2 luni şi 3 zile. 

La rubrica „observaţii” angajatorul a făcut menţiunea că în conformitate cu adresele nr. 
…/…/12.10.1999 şi nr. …/23.03.2010 ale Ministerului Muncii şi Protecţiei sociale, în care se 
invocă pct. 3 şi 6 din Ordinul nr. 50/1990 se aprobă ca întreg personalul societăţii din „activitatea 
industrie” să beneficieze de încadrarea în grupa a II-a de muncă până la data de 31.12.1998. 

Perioada 28.10.1981 - 31.12.1998 lucrată de reclamantă în grupa a II-a de muncă este 
menţionată de angajator şi la pct. 11, 49, 106 din carnetul de muncă, seria … nr. [...]. 

Din procesul-verbal nr. 20/11.05.1990 al Consiliului de Administraţie al [...] depus la dosar 
la solicitarea Curţii de Apel Constanţa de către fostul angajator, rezultă că s-a aprobat să beneficieze 
de încadrarea în grupele I şi II de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990, întregul personal din [...] 
„activitate industrie”. 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul 50/1990, nominalizarea persoanelor care se 
încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele 
libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară 
activitatea persoanele respective.  

În mod similar, prin art. 2 din H.G. nr. 1223/1990 se prevede că nominalizarea persoanelor 
care se încadrează în grupele de muncă se face de consiliile de administraţie împreună cu 
sindicatele libere din unităţi. 

Prin art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 se prevede că  beneficiază de încadrarea în grupele I şi II 
de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, 
subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, 
precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 

Esenţial pentru încadrarea activităţii unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu era 
numai funcţia deţinută ci şi condiţiile de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele 
respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică şi 
nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc). 

Conform art. 125 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 angajatorii sau orice alţi 
deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi 
corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le întocmesc şi eliberează. 

Dovada perioadei de activitate desfăşurate în locuri de muncă ce se încadrează în grupele I şi 
II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrărilor din carnetul de muncă sau pe baza 
scriptelor şi actelor oficiale existente la angajator. 
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Susţinerile pârâtei în sensul că adeverinţa nu a fost fructificată, întrucât funcţia reclamantei 
nu se regăseşte în temeiul legal indicat nu are relevanţă, ţinându-se seama de menţiunile din 
carnetul de muncă şi din adeverinţa nr. 2002/28.04.2014 eliberată de fostul angajator, care atestă 
desfăşurarea de către fostul salariat a activităţii pe o anumită perioadă de timp în grupa a II-a de 
muncă, în procent de 100%. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor 
care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 

Având în vedere data naşterii reclamantei, respectiv 03.03.1957, vârsta standard de 
pensionare este de 60 de ani şi 8 luni, iar stagiul de cotizare este de 30 de ani şi 5 luni. 

Pentru activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă de 17 ani, 2 luni şi 3 zile, reclamanta 
beneficiază potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 263/2010 de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 3 ani şi 6 luni. 

Operând reducerea mai sus menţionată, reclamanta se putea pensiona la împlinirea vârstei de 
57 ani şi 2 luni, ori la data depunerii cererii de pensionare (21.05.2014) reclamanta avea această 
vârstă, iar stagiul total de cotizare era depăşit.   

Prin urmare, reclamanta îndeplinea cele două condiţii prevăzute de art. 52 din Legea nr. 
263/2010 pentru ieşirea la pensie pentru limită de vârstă. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu de 
avocat, Curtea apreciază că nu sunt excesiv de mari raportat la complexitatea cauzei şi munca 
desfăşurată de avocat pentru a se impune reducerea lor. 

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

Potrivit art. 453 Cod procedură civilă, Curtea obligă apelanta la 500 lei cheltuieli de judecată 
către intimata reclamantă. 

Decizia civilă nr. 485/AS/25.10.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
33. Recalculare pensie. Inexistența obligației angajatului de a depune declarația 

rectificativă la Casa de Pensii ca urmare a recunoașterii pe cale judiciară a condițiilor 
speciale de muncă. 
 

De vreme ce cotele contribuţiei de asigurări sociale datorate de salariaţi au fost aceleaşi pentru 
condiţii normale, deosebite şi speciale, diferind doar contribuţia datorată de angajator, chestiunea de fapt a 
nedepunerii declaraţiilor nominale rectificative de către acesta din urmă, ca urmare a recunoaşterii pe cale 
judiciară a condiţiilor speciale, nu poate fi opusă fostului salariat, neimplicând vreo obligaţie din partea 
acestuia.  

Necesitatea sau nu de a depune declaraţiile nominale rectificative de către angajator, subsecvent 
recunoaşterii încadrării salariatului în condiţii speciale prin hotărâre judecătorească definitivă, este străină 
de raporturile dintre asigurat şi casa de pensii, ţinând exclusiv de relaţia dintre aceasta şi angajator. 
 

Art. 21 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 
Ordinul MMSS nr. 340/2001 

 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 111/25.01.2017, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 
neîntemeiate excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte 
capătul 2 de cerere, excepţia prematurităţii acţiunii, precum şi excepţia prescripţiei dreptului de a 
solicita depunerea declaraţiilor rectificative, a admis în parte cererea formulată la 17.10.2016 de 
reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtele Casa Judeţeană de Pensii Constanţa şi [...], a obligat 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa  la recalcularea pensiei prin valorificarea  adeverinţei  nr. 
…/09.05.2016 emisă de [...] în temeiul sentinţei civile nr. 734/09.04.2015 pronunţată în dosar nr. 
…/118/2014 de Tribunalul  Constanţa şi a respins ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei [...] 
la modificarea şi depunerea declaraţiilor nominale rectificative. 
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 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Prin sentinţa civilă nr. 734/09-04-2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa in dosarul nr. 

…/118/2014 rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 49/CM/01.02.2016 a Curţii de Apel Constanţa 
a fost obligată pârâta SC [...]  la încadrarea activităţii desfăşurate de reclamant în condiţii speciale  
de muncă pentru perioada de după 01.04.2001. 

La data de 19.05.2016 reclamantul a solicitat Casei Judeţene de Pensii Constanţa recalcularea 
pensiei pe perioada 01.03.2002 - 01.03.2012 în raport de cele stabilite de instanţă prin sentinţa 
civilă menţionată, respectiv încadrarea activităţii desfăşurate după 01.04.2001 în grupa a II - a de 
muncă. 

În dovedirea cererii de recalculare s-a depus de către reclamant adeverinţa nr. …/09.05.2016 
emisă de [...] prin care se atestă că în perioada 01.03.2002 - 01.03.2012, având meseria de maistru, a 
fost încadrat în condiţii speciale de muncă conform nominalizării efectuate prin sentinţa civilă nr. 
734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa la poziţia 58. 

Prin decizia nr. …/04.07.2016 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a fost respinsă 
cererea reclamantului, arătându-se că nu poate fi valorificată perioada  01.03.2002 - 01.03.2012 ca 
fiind lucrată în condiţii speciale de muncă deoarece nu sunt respectate dispoziţiile sentinţei civile nr. 
734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa în sensul în care chiar şi la acest moment prin respectarea 
strictă a dispoziţiilor art. 29 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 nu s-a constatat nicio modificare a 
declaraţiilor nominale depuse de angajator. 

Contestaţia formulată de reclamant împotriva acestei decizii şi înregistrată sub nr. 
…/P2619/10.08.2016  a fost respinsă prin decizia din data de 08.09.2016. 

În temeiul art. 248 C.pr.civ., instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiilor invocate 
de pârâta SC [...] SA prin întâmpinarea formulată. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a 
reclamantului, instanţa a reţinut în prealabil că, în ceea ce priveşte perioada ulterioară datei de 
1.04.2001 inclusiv, art. 166 din Legea nr. 263/2010 prevede că la determinarea punctajelor lunare se 
utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală 
a salariaţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în 
declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare socială. 

 Potrivit art. 10 din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele de după 31.03.2001, declaraţia 
nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în 
sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual şi, numai în situaţiile în care derularea 
raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în 
vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte 
doveditoare, întocmite în condiţiile legii. 

De asemenea, conform art. 7 din acelaşi act normativ: (1) Persoanele juridice sau fizice la 
care isi desfasoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite in 
continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de somaj pentru somerii 
prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru 
persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să depună in fiecare lună, la termenul 
stabilit de CNPP și casele de pensii sectoriale, declaratia nominală de asigurare. Declarația se 
transmite la casa teritorială de pensii in raza căreia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa 
de pensii sectorială. 

(2) In situaţia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), 
indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificări ale datelor pe baza carora se stabilesc 
stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice 
prevazute la alin. (1) sunt obligate să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă la 
casa teritorială de pensii, respectiv la casa de pensii sectorială unde a fost depusă şi declaraţia pe 
care o modifică.  

Reclamantul se află în posesia unei sentinţe civile, respectiv cea menţionată mai sus, care 
atestă împrejurarea că, ulterior datei de 01.04.2001, acesta şi-a desfăşurat activitatea în grupa a II - a 
de muncă. 
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Deşi, prin această sentinţă civilă i s-a recunoscut desfăşurarea activităţii în condiţii speciale, 
fiindu-i emisă de către unitatea angajatoare o adeverinţă în acest sens, Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa a refuzat a-i valorifica reclamantului activitatea prestată în aceste condiţii, invocând 
dispoziţiile legale mai sus citate, respectiv că, după data de 01.04.2001, documentul pe baza căruia 
se stabileşte  stagiul de cotizare  în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual este declaraţia 
nominală de asigurare. 

În acest context, instanţa a apreciat că reclamantul are calitate procesuală activă de a solicita 
depunerea de către [...] a declaraţiilor nominale. Ceea ce îi conferă calitate procesuală activă este 
interesul său în promovarea unei astfel de cereri. 

Pentru motivele expuse, instanţa a apreciat că reclamantul are atât calitate procesuală activă, 
cât şi în interes în formularea capătului 2 de cerere. 

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârâta [...] SA în raport de 
litigiul pe contencios administrativ invocat de reclamant, s-a reţinut netemeinicia acesteia, de vreme 
ce prezentul  litigiu nu este unul întemeiat în drept pe dispoziţiile Legii nr. 554/2004, ci pe normele 
din Legea nr. 263/2010. Or, în raport de prevederile acesteia, reclamantul a formulat în prealabil 
contestaţie împotriva deciziei nr. …/04.07.2016 a Casei Judeţene de Pensii Constanţa, conform art. 
149. 

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa a reţinut că şi 
aceasta este netemeinică, pârâta [...], în motivarea acesteia, făcând o confuzie între dreptul de a 
solicita obligarea sa la depunerea declaraţiilor nominale rectificative şi dreptul de a solicita 
obligarea sa la plata diferenţei de contribuţie rezultate ca urmare a rectificării declaraţiilor nominale. 
Acest din urmă drept este  supus unui termen de prescripţie de 5 ani, termen aplicabil creanţelor 
fiscale. 

 Cu privire la fondul cauzei, instanţa a reţinut că Legea nr. 263/2010 prevede obligaţia 
angajatorului de a depune declaraţii nominale de asigurare rectificative in situaţia constatării unor 
erori, precum si in situaţia intervenirii unor modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul 
de cotizare si punctajul mediu anual al asiguratului. 

In prezenta cauza, reclamanţii solicită a obliga angajatorul la depunerea declaraţiilor 
nominale de asigurare rectificative, însă situaţia prevăzuta de art. 7 din Legea nr. 263/2010 nu le 
este aplicabila.  

In primul rând, nu poate fi reţinută ipoteza constatării unor erori in cuprinsul declaraţiilor 
depuse iniţial de angajator, acestea reflectând situaţia salariatului la momentul întocmirii, ulterior 
recunoscându-i-se reclamantului incadrarea in grupa superioară de muncă.  

In al doilea rând, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 face referire la modificări ale datelor 
pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual al asiguratului, modificări 
care ar impune depunerea declaraţiilor nominale de asigurare rectificative. Insă modificarea trebuie 
să privească stagiul de cotizare, adica perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de 
asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie 
individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări 
sociale la sistemul public de pensii (aşa cum este definit de art. 3 alin. 1 lit. p din Legea nr. 
263/2010), sau punctajul mediu anual, respectiv numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin 
raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor 
corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării (art. 3 alin. 1 lit. n 
din Legea nr. 263/2010). 

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal – pct. 27 şi pct. 28 din partea 
313 ind. 1, pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul în care au fost acordate sume 
reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, precum şi în cazul 
în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii 
punctajului lunar prevăzut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se 
defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau 
în vigoare în acea perioadă. 
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Pentru calculul contribuţiilor sociale, altele decât cele prevăzute la pct. 27, în situaţia 
hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc obligaţii de plată a 
unor sume sau drepturi reprezentând salarii, diferenţe de salarii, venituri asimilate salariilor sau 
diferenţe de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, 
asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, precum şi în cazul în care prin astfel de 
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la 
care se referă şi se utilizează cotele de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea 
perioadă. 

Din dispoziţiile indicate s-a reţinut că declaraţiile nominale de asigurare rectificative se 
depun in situaţia in care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite 
în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie 
la data plăţii acestora, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în 
muncă a unor persoane, impunându-se restabilirea punctajului mediu lunar. 

Drept urmare, modificările care privesc stabilirea punctajului mediu anual, la care fac 
referire dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, nu pot fi decât cele ce ar rezulta din 
acordarea unor sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii 
acestora, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-ar dispune reîncadrarea în muncă a unor 
persoane. Or, in cauza, reclamantului nu i s-au acordat prin hotărâre judecătoreasca salarii, diferenţe 
salariale si nu a fost reîncadrat in munca, ci i s-a recunoscut acordarea unei grupe de munca, ceea ce 
nu se circumscrie ipotezei prevăzute de Normele metodologice de punere in aplicare a Codului 
Fiscal. 

Fata de acestea, instanţa a apreciat că angajatorul nu poate fi obligat la depunerea 
declaraţiilor nominale de asigurare rectificative raportat la dispoziţiile legale indicate, urmând ca 
solicitarea reclamantului în acest sens să fie respinsă ca nefondată. 

Referitor la cererea reclamantului de obligare a Casei Judeţene de Pensii Constanţa de a 
proceda la recalcularea pensiei sale prin valorificarea perioadei 01.03.2002-01.03.2012 ca fiind 
lucrată în grupa a II - a de muncă, astfel cum rezultă din sentinţa civilă nr. 734/09.04.2015 
pronunţată  de Tribunalul Constanţa, instanţa a reţinut că este întemeiată pentru motivele ce 
urmează a fi expuse. 

Astfel, din moment ce s-a reţinut că, în situaţia în care se regăseşte reclamantul nu este  
incidentă ipoteza prevăzută de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, cele statuate de instanţă în 
sentinţa civilă nr. 734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa trebuie să producă efecte prin  
valorificarea adeverinţei emisă de către [...] în temeiul acesteia. 

În caz contrar, s-ar ajunge la ipoteza în care, deşi printr-o hotărâre judecătorească 
reclamantului i s-a recunoscut desfăşurarea activităţii în grupa a II - a de muncă în perioada 
01.03.2001 - 01.03.2012, acest beneficiu să nu poată fi valorificat.  

Drept urmare, a fost obligată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa la recalcularea 
pensiei prin valorificarea adeverinţei nr. …/09.05.2016 emisă de [...] în temeiul sentinţei civile nr. 
734/09.04.2015 pronunţată  de Tribunalul  Constanţa. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 
solicitând schimbarea în tot a acesteia în sensul respingerii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, pârâta a arătat că [...] nu a depus declaraţiile nominale 
rectificative conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, pentru a putea fi recalculată pensia cu 
adăugarea perioadei lucrate în grupa superioară de muncă, invocând în acest sens şi art. 10 şi 166 
din aceeaşi lege. 

2. Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând 
că nu-i este imputabil că [...] nu a depus declaraţii nominale rectificative, iar instanţa a respins 
cererea sa în acest sens. 

Prin întâmpinare, pârâta [...] a adus la cunoştinţă schimbarea denumirii în [...] şi a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat. 
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3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 
noi. 

 
III. Analiza apelului: 
1. Cererea de obligare a pârâtei [...] să depună declaraţii nominale rectificative pentru 

perioada 01.03.2002 – 01.03.2012, cu privire la încadrarea activităţii reclamantului în condiţii 
speciale de muncă la recunoaşterea căreia a fost obligată prin sentinţa civilă nr. 734/09.04.2015 a 
Tribunalului Constanţa, a fost formulată de reclamant în contradictoriu cu această pârâtă, prin 
sentinţa apelată această cerere fiind respinsă ca neîntemeiată. 

Această cerere nu poate face obiectul apelului de faţă, întrucât acesta este limitat la cadrul 
procesual stabilit în faţa primei instanţe, potrivit art. 478 alin. 1 şi 3 C. proc. civ. În condiţiile în 
care cererea a fost formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta [...], care între timp şi-a 
schimbat denumirea în [...], numai una dintre aceste părţi putea critica prin cererea de apel modul în 
care a fost soluţionată. 

Apelanta pârâtă Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a fost chemată în judecată numai în 
ceea ce priveşte cererea de obligare la recalcularea pensiei cu luarea în considerare a adeverinţei 
eliberate în baza sentinţei civile nr. 734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa, astfel că putea apela 
sentinţa primei instanţe numai cu privire la acest aspect. 

De altfel, chiar dacă apelanta a cerut schimbarea în tot a sentinţei şi a menţionat că prima 
instanţă a respins cererea de obligare a [...] să depună declaraţii nominale rectificative, criticile de 
fond formulate în cuprinsul cererii de apel privesc doar obligarea apelantei la valorificarea 
adeverinţei nr. …/09.05.2016 emisă de [...] în temeiul sentinţei civile nr. 734/09.04.2015 a 
Tribunalului Constanţa. 

2. În condiţiile în care dispoziţia primei instanţe de respingere a cererii de obligare a [...] să 
depună declaraţii nominale rectificative a rămas definitivă ca urmare a neexercitării apelului de 
către pârâta în contradictoriu cu care a fost formulată, apelul de faţă tinde la lipsirea de efecte a 
sentinţei civile nr. 734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă în privinţa pârâtei 
[...] prin decizia civilă nr. 49/CM/01.02.2016 a Curţii de Apel Constanţa, sub aspectul recunoaşterii 
în favoarea reclamantului a condiţiilor speciale de muncă. 

Dreptul de a beneficia de această încadrare a intrat în patrimoniul reclamantului, ca urmare a 
recunoaşterii lui printr-o hotărâre judecătorească definitivă, acesta beneficiind de un „bun” în sensul 
art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la CEDO privind protecţia dreptului de proprietate. Or 
reclamantul nu poate fi lipsit de acest bun fără a i se încălca acest drept. 

3. Această concluzie este confirmată de împrejurarea că art. 1 alin. 5 din Legea nr. 226/2006 
a prevăzut că, pentru perioada cuprinsă între 01.04.2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi 
(16.06.2006), nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de 
angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea declarată de către acesta. 

Pe de altă parte, începând de la 01.04.2001, cotele de contribuţie de asigurări sociale 
datorate de salariaţi au fost de 11,67% până la 01.01.2003, de 9,5% de la această dată până la 
1.02.2009 şi de 10,5% după această dată, indiferent dacă aceştia îşi desfăşurau activitatea în condiţii 
normale, deosebite sau speciale, în acest sens fiind următoarele dispoziţii legale: art. 8 din Legea nr. 
191/2001, art. 31 din Legea nr. 744/2001, art. 23 din Legea nr. 632/2002 (interpretate potrivit art. 
21 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 şi Ordinului MMSS nr. 340/2001 – pct. A.I.5, în sensul stabilirii 
contribuţiei datorate de salariat, indiferent de încadrarea în condiţii normale, deosebite sau speciale, 
la nivelul unei treimi din cota de contribuţie de asigurări sociale stabilită anual pentru condiţii 
normale de muncă), art. 23 alin. 2 din Legea nr. 519/2003, art. 26 alin. 2 din Legea nr. 512/2004, 
art. 21 alin. 2 din Legea nr. 380/2005, art. 22 alin. 2 din Legea nr. 487/2006, art. 16 alin. 2 din 
Legea nr. 387/2007, art. 2 din OUG nr. 226/2008, art. 18 alin. 1 din Legea nr. 19/2009, art. 18 alin. 
1 din Legea nr. 12/2010, art. 17 alin. 1 din Legea nr. 287/2010, art. 29618 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 
571/2003, modificată prin OUG nr. 125/2011. 

De vreme ce cotele contribuţiei de asigurări sociale datorate de salariaţi au fost aceleaşi 
pentru condiţii normale, deosebite şi speciale, diferind doar contribuţia datorată de angajator, 
chestiunea de fapt a nedepunerii declaraţiilor nominale rectificative de către acesta din urmă, ca 
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urmare a recunoaşterii pe cale judiciară a condiţiilor speciale, nu poate fi opusă fostului salariat, 
neimplicând vreo obligaţie din partea acestuia. Necesitatea sau nu de a depune declaraţiile nominale 
rectificative de către angajator, subsecvent recunoaşterii încadrării salariatului în condiţii speciale 
prin hotărâre judecătorească definitivă, este străină de raporturile dintre asigurat şi casa de pensii, 
ţinând exclusv de relaţia dintre aceasta şi angajator. 

Apelanta a fost aşadar în mod corect obligată să valorifice perioada 01.03.2002 – 01.03.2012 
în condiţii speciale, astfel cum rezultă din adeverinţa eliberată în baza sentinţei civile nr. 
734/09.04.2015 a Tribunalului Constanţa. 

Constatând astfel, în limitele învestirii prin cererea de apel, că prima instanţă a stabilit corect 
situaţia de fapt şi a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, astfel 
cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., Curtea va 
respinge apelul formulat în cauză ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 336/AS/04.07.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
34. Recalculare pensie prin adăugarea veniturilor și stagiilor de cotizare nevalorificate 

la stabilirea acesteia. Acordarea sumelor rezultate începând cu luna următoare celei in care a 
fost înregistrată solicitarea. 
 

Potrivit principiului contributivităţii reglementat de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la 
sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări 
sociale plătite. 

În aplicarea acestui principiu la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate 
veniturile asupra cărora s-a calculat contribuţia asigurărilor sociale, înregistrate în carnetul de muncă sau 
evidenţiate în adeverinţele eliberate de unităţile la care asiguratul şi-as desfăşurat activitatea. 

Principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi egală stabilire şi reactualizare a pensiilor 
provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, 
astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte 
venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale 
de stat. 
 

Art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010  
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 19/2012 - RIL 

Art. 107 alin.(3)  şi (5) din Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea ȋnregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, secția I civilă, sub nr. …/118/2016, 
reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Constanța, a solicitat anularea 
deciziei nr. …/24.11.2015, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie, cu plata 
diferențelor dintre pensia ȋncasată și cea cuvenită, actualizarea sumelor cuvenite cu indicele de 
inflație până la data plății efective a drepturilor restante, cu cheltuieli de judecată. 
 Ȋn fapt, reclamantul a susținut că a depus la dosarul de pensie adeverința nr. …/24.07.2015, 
care nu i-a fost luată ȋn considerare. 
 Ȋn data de 16.02.2016 a formulat contestație ȋmpotriva deciziei emise și urma să primească 
ȋn termen de 45 de zile o hotărâre din partea Casei Naționale de Pensii Publice. 
 Reclamantul ȋnvederează că acest termen a expirat fără să primească un răspuns. 
 Pentru veniturile expuse ȋn adeverință unitatea a achitat contribuția de asigurări sociale, 
după cum reiese din cuprinsul acestui ȋnscris, iar acceptarea ipotezei că aceste venituri nu ar face 
parte din baza de calcul conduce la ȋncălcarea principiului contributivității reglementat de art. 2 lit. 
c) din Legea nr. 263/2010. 
 A susţinut reclamantul că, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1996, plata 
contribuției de asigurări sociale era datorată de către angajator, iar această contribuție se calcula 
prin raportare la venitul realizat de angajat. 
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 Reclamantul a mai arătat că trebuie avute ȋn vedere și dispozițiile art. 1 din Decretul nr. 
389/1972, conform căruia se impunea angajatorilor să verse la bugetul asigurărilor sociale o 
contribuție de 15% asupra câștigului brut realizat de personalul angajat. 

Pârâta Casa Județeană de Pensii Constanța nu a depus la dosar ȋntâmpinare, dar a anexat 
note scrise prin care a invocat ȋn prealabil două excepții și anume: excepția inadmisibilității acțiunii, 
conform art. 149 alin. 1 și 2 din Legea nr. 263/2010, respectiv excepția tardivității formulării 
acțiunii, conform art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 
 Pe fond, pârâta a susţinut că adeverința nr. …/24.07.2015 a fost avută ȋn vedere la emiterea 
deciziei nr. …/24.11.2015, necontestată de reclamant ȋn termenul legal. 
 A ȋnvederat pârâta că nu sunt ȋntrunite cerințele prevăzute de art. 107 din Legea nr. 
263/2010, care stabilește condițiile ȋn care se poate solicita recalcularea. 
 Obiectul cererii este stabilit ȋn mod neechivoc de contestator iar acțiunea tinde la 
valorificarea unei adeverințe care a fost avută ȋn vedere la stabilirea drepturilor de pensie, motiv 
pentru care aceasta nu poate justifica admiterea unei cereri de recalculare. 

Prin sentinţa civilă nr. 604/20.03.2017 Tribunalul Constanţa a  respins acţiunea formulată de 
reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamantul [...] este beneficiarul deciziei emise de pârâtă sub nr. …/24.11.2015, prin care 

s-a respins cererea de recalculare a pensiei, prin valorificarea salariilor din adeverința nr. 
…/24.07.2015, cu motivarea că acestea nu fac parte din baza de calcul a pensiei conform legislației 
anterioare datei de 01.04.2001 și contravin dispozițiilor Legii nr. 263/2010 coroborate cu H.G. nr. 
257/2011, Anexa 15. 
 Ȋmpotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestație administrativă, iar cu adresa nr. 
7453/P691/18.02.2016 pârâta a răspuns că termenul de depunere a contestației a fost depășit, iar 
decizia a rămas definitivă. 
 Instanța a respins excepțiile invocate de pârâtă prin notele scrise, față de prevederea art. 193 
alin. 2 Cod procedură civilă, ȋnsă, pe fond este ținută să acorde eficiență juridică apărării pârâtei ȋn 
sensul că, potrivit art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 decizia de pensionare necontestată ȋn 
termen este definitivă. 
 Sub acest aspect, Tribunalul a luat act că la dosar a fost depusă o confirmare de primire din 
cuprinsul căreia reiese că la data de 27.11.2015 fiul contestatorului a semnat personal de primire a 
deciziei.Această mențiunea face dovadă ȋn fața instanței până la ȋnscrierea ȋn fals. 
 La data de 18.02.2016 a fost ȋnregistrată sub nr. … contestația reclamantului ȋmpotriva 
deciziei de pensionare, iar acesta a invocat ȋn apărare O.U.G. nr. 13/2013 privind serviciile poștale, 
potrivit cu care scrisoarea recomandată se ȋnmânează doar destinatarului. 
 Conform art. 75 din H.G. nr. 257/2011, „admiterea sau respingerea cererii de pensionare se 
face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în 
termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la instituţia competentă. Decizia casei 
teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat 
pensionarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data 
emiterii”. 
 Este lipsită de relevanță raportarea reclamantului la prevederile O.U.G. nr. 13/2013 privind 
serviciile poștale, câtă vreme legea specială și normele acesteia de aplicare nu impun ca destinatarul 
să semneze personal de primire a corespondenței. 
 Ţinând seama de aceste dispoziții legale cu caracter special ȋn materie, pârâta a emis adresa 
nr. …/P691/18.03.2016, din care reiese că termenul de depunere a contestației a fost depășit, iar 
decizia necontestată ȋn termen este definitivă. 
 De altfel, ȋn cuprinsul deciziei nr. …/24.11.2015 s-a inserat mențiunea că, potrivit art. 149 
alin. 4 din Legea nr. 263/2010, decizia de pensionare necontestată ȋn termen este definitivă. 
 Prin expirarea termenului de depunere a contestației administrative, decizia emisă de pârâtă 
a dobândit caracter definitiv cu toate elementele sale, inclusiv sub aspectul nevalorificării 
adeverinței nr. 7451/24.07.2015 emise de S.C. [...] S.A. 
 Pentru motivele anterior expuse, Tribunalul Constanţa a respins acțiunea ca nefondată. 
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 În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 604/27.03.2017 a Tribunalului Constanţa a 
formulat apel reclamantul [...], considerând-o netemeinică şi nelegală. 

În motivarea apelului, reclamantul apelant arată că, aşa cum a susţinut şi pe fondul cauzei, a 
depus la dosarul de pensionare adeverinţa nr. …/24.07.2015 şi nu i-a fost luată în considerare. 

Precizează apelantul reclamant că, pe data de 16.02.2016, cu AWB …, a formulat 
contestaţie împotriva deciziei emise şi urma să primească în termen de 45 de zile de la momentul 
depunerii contestaţiei hotărâre emisă de Comisia Centrală de contestaţii. Termenul de 45 de zile 
stabilit de art. 140 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 este depăşit, neprimind nicio hotărâre până la 
acest moment. 

Reclamantul apelant consideră că soluţia primei instanţe este eronată în raport de 
următoarele: 

Conform art. 165 din Legea nr. 263/2010: 
„(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 

2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, in conformitate cu modul de înscriere a 
acestora in carnetul de munca, astfel: 

a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; 
b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; 
c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au in 

vedere si sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din 
baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise in carnetul de muncă 
sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare”. 

Conform art. 165 alin.2 din Legea nr. 263/2010 se au în vedere la determinarea cuantumului 
pensiei şi adeverinţele eliberate de către unitatea angajatoare. 

Adeverinţa despre care face vorbire este prezentă la dosarul privind stabilirea cuantumului 
pensiei şi este eliberată de unitatea unde a activat cu contract de muncă. 

Pentru cele menţionate în adeverinţă s-a plătit CAS, aspect care reiese chiar din adeverinţa 
sus-menţionată, CAS care a fost achitat în conformitate cu dispoziţiile legale în materie la acel 
moment. 

Consideră apelantul reclamant că se impune anularea deciziei sus-menţionate şi revizuirea 
drepturilor sale de pensie, precum şi plata drepturilor de pensie de care a fost lipsit. 

De asemenea, consideră că se impune actualizarea sumelor cuvenite cu indicele de inflaţie la 
momentul achitării drepturilor de pensie cuvenite. 

Intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu a formulat întâmpinare. 
Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a admis apelul ca 

fondat pentru următoarele considerente: 
Prin cererea formulată la Tribunalul Constanţa reclamantul [...] a formulat contestaţie 

împotriva deciziei nr. …/24.11.2015 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 
Potrivit art. 201 alin. (1) Cod procedură civilă pârâtul are obligaţia de a depune întâmpinare, 

sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la 
comunicarea cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 165. 

În conformitate cu prevederile art. 208 alin.(1) Cod procedură civilă, întâmpinarea este 
obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. 

Prin alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că nedepunerea întâmpinării în termenul 
prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca 
excepţii în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. 

În cauză, pârâta nu a formulat întâmpinare în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii 
de chemare în judecată deşi a fost citată cu această menţiune, sub sancţiunea decăderii. 

Decăderea poate fi invocată atât de reclamant, cât şi de instanţa de judecată din oficiu, 
deoarece interesul protejat nu este unul de ordine privată, ci unul de ordine publică şi anume buna 
desfăşurare a procesului civil. 

În cauză pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii 
prealabile şi excepţia tardivităţii acţiunii, prin note scrise, peste termenul de 25 de zile. 
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Prin încheierea din 12.12.2016 Tribunalul Constanţa respinge excepţia inadmisibilităţii şi 
excepţia tardivităţii acţiunii, reţinând faptul că pârâta nu a depus întâmpinare. 

Deşi prima instanţă respinge aceste excepţii printr-o încheiere interlocutorie asupra căreia nu 
se mai putea reveni, în loc să examineze cauza pe fond, respinge cererea ca nefondată, însă în 
considerentele hotărârii reţine că termenul de depunere a contestaţiei a fost depăşit, iar decizia 
necontestată în termen este definitivă. 

Prin cererea înregistrată sub nr. …/30.07.2015 reclamantul a solicitat recalcularea pensiei cu 
valorificarea salariilor din adeverinţa nr. …/24.07.2015. 

Prin decizia nr. …/24.11.2015 pârâta a respins cererea de recalculare a pensiei cu motivarea 
că veniturile menţionate în adeverinţă nu fac parte din baza de calcul conform legislaţiei anterioare 
datei de 01.04.2001 şi contravin prevederilor Legii nr. 263/2010 coroborată cu H.G. nr. 257/2011 
Anexa 15. 

Din adeverinţa nr. …/24.07.2015 emisă de S.C. [...] S.A. Constanţa rezultă veniturile brute 
realizate de reclamant pe perioada cât a fost angajatul acestei societăţi, menţionându-se că s-a 
achitat CAS, corespunzător legislaţiei în vigoare. 

Prin adresa nr. 569/28.02.2017 emisă de fostul angajator la solicitarea Tribunalului 
Constanţa  se precizează că sumele menţionate în adeverinţa nr. …/24.07.2015 au intrat în fondul de 
salarii iar contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia pentru pensia suplimentară au fost reţinute şi 
virate de către angajator la bugetul de stat, la valoarea brută a salariilor. 

Potrivit principiului contributivităţii reglementat de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 

În aplicarea acestui principiu la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate 
veniturile asupra cărora s-a calculat contribuţia asigurărilor sociale, înregistrate în carnetul de 
muncă sau evidenţiate în adeverinţele eliberate de unităţile la care asiguratul şi-as desfăşurat 
activitatea. 

Prin Decizia în interesul legii nr. 19/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit în 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit.c) şi art. 164 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul  public de pensii şi pct. V din Anexa la OUG nr. 4/2005 că sporurile şi alte venituri 
suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei 
anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale. 

În motivarea acestei decizii prima instanţă a reţinut că principalul element obiectiv apt să 
conducă la o justă şi egală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind cin fostul sistem de 
asigurări sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel vă la stabilirea şi 
reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură 
salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 

Deşi Legea nr. 19/2000 a fost abrogată, Legea nr. 263/2010 a preluat identic dispoziţiile art. 
2 lit.c) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, prin urmare se impune aceeaşi interpretare a 
acestor dispoziţii legale, pentru aceleaşi aspecte de principiu. 

În conformitate cu prevederile ar. 107 alin.(3)  şi (5) din Legea nr. 263/2010 pensia poate fi 
recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare prevăzute de lege, nevalorificate 
la stabilirea acesteia, iar sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost 
înregistrată solicitarea. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.(2) Cod procedură civilă Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată conform celor dispuse prin dispozitiv. 

Decizia civilă nr. 544/AS/14.19.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 



 

 219 

35. Respingere contestație decizie de pensionare pentru limită de vârstă în condițiile în 
care apelantul a solicitat prin cererea de pensionare acordarea pensiei anticipate.  
 
            În condiţiile în care prin cererea de pensionare adresată intimatei apelantul a solicitat acordarea 
pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale, astfel cum este consemnat în antetul cererii, acesta nu ar 
putea obţine, în urma contestării deciziei emise de pârâtă în soluţionarea respectivei cereri, o pensie pentru 
limită de vârstă, adică ceva ce nu a solicitat casei de pensii. 
 

Art.52 din Legea nr.263/2010 
 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 315/22.02.2017, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 
nefondată cererea formulată la 29.11.2016 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa, prin care a solicitat anularea deciziei pârâtei nr. [...]/06.10.2016 şi 
obligarea pârâtei să emită o decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă prin care să se 
valorifice în grupa a II-a de muncă perioadele 01.05.1992 – 14.09.1998 şi 21.03.1986 – 01.06.1990. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin decizia nr. [...]/06.10.2016 s-a respins cererea reclamantului de pensie anticipată 
parţială. S-a motivat că perioada 01.05.1992 - 14.09.1998 nu s-a fructificat în grupa superioară de 
muncă întrucât nu rezultă că s-au prestat activităţi de natura celor indicate la termenul legal de 
acordare, iar pentru perioada 21.03.1986 - 01.06.1990 s-a arătat că aceasta se va fructifica în grupa 
superioară de muncă în momentul prezentării unui document din care să rezulte că întreprinderea 
de reparaţii navale şi utilaje portuare a făcut parte din întreprinderea de exploatare portuară şi este 
succesoare în drepturi a acesteia. 

Din adeverinţa nr. 806/27.10.2016 emisă de [...] rezultă că întreprinderea de reparaţii 
navale şi utilaje portuare a făcut parte integrantă din întreprinderea de exploatare portuară din 
Ministerul Transportului şi Telecomunicaţiilor. 

Din menţiunile deciziei de pensionare contestate rezultă reclamantului i s-a reţinut vîrsta de 
pensionare la data formulării cererii ca fiind de 61 ani şi 5 luni şi un stagiu total de cotizare 
realizat de 32 de ani şi 4 luni, fără a se reţine vreun stagiu realizat în grupe superioare de muncă. 

Instanţa a apreciat că soluţia pârâtei de respingere a cererii de pensionare este temeinică. 
Conform art. 158 din Legea nr. 263/2010 „Perioadele de vechime în muncă realizate în 

grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii 
deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în 
activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.” 

Potrivit art. 55 din Legea nr. 263/2010 „Persoanele care au realizat stagiul complet de 
cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de 
pensionare, după cum urmează: a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au 
realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă.” 

În cauză, reclamantul a realizat un stagiu în grupa a II-a în perioada 01.05.1992 - 
14.09.1998 şi 21.03.1986 - 01.06.1990 realizând, deci, un stagiu în grupa superioară de muncă de 
10 ani şi 6 luni. 

În Tabelul nr. 1 se arată că pentru un stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite (ani 
împliniţi) reducerea vârstei standard de pensionare se face cu 2 ani. 

Astfel, vârsta sa de pensionare se poate scădea cu 2 ani faţă de vârsta standard de 
pensionare. 

Or, cum la data depunerii cererii de pensionare reclamantul avea doar vârsta de 61 de ani şi 
5 luni, iar vârsta standard de pensionare era de 65 de ani, instanţa constată că reclamantul nu 
întruneşte condiţia de vârstă minimă cerută de lege pentru a i se putea acorda pensie pentru limită 
de vârstă aşa cum solicită prin prezenta acţiune, acesta neavând vârsta de 63 de ani, aşa cum ar fi 
trebuit să aibă dacă i se aplicau dispoziţiile art. 55 mai sus citat. 

În cauză, instanţa a constatat că reclamantul nu îndeplineşte nici condiţia de stagiu total de 
cotizare necesar pentru obţinerea unei pensii anticipate parţiale. 



 

 220 

Conform art. 65 din Legea nr. 263/2010 „Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 
5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul 
complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.” 

Din textul de lege citat rezultă că reclamantul ar fi putu primi pensie anticipată parţială în 
măsura în care îndeplinea condiţia de vârstă, minim 60 de ani, şi pe cea de stagiu complet de 
cotizare de 35 de ani. 

Potrivit art 18 din acelaşi act normativ citat mai sus „Pentru perioadele ulterioare datei de 1 
aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii 
speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la 
vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: a) 3 
luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;” 

Din datele arătate mai sus rezultă că reclamantul a lucrat 10 ani împliniţi în condiţiile de 
grupa a II-a de muncă, astfel că acesta beneficiază de o suplimentare de 30 de luni, anume 2 ani şi 
6 luni, a stagiului de cotizare. 

Or, cum reclamantul a avut un stagiu de 32 de ani şi 4 luni, instanţa constată că adăugând 
stagiul suplimentar de 2 ani şi 6 luni, acesta obţine un stagiu total de 34 ani şi 10 luni. 

Cum nu se atinge stagiul de cotizare complet de 35 de ani, instanţa a apreciat că în mod 
corect pârâta a respins cererea de pensionare anticipată parţială.   
 
 II. Apelul: 
  1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea în tot a 
acesteia în sensul admiterii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, reclamantul a arătat că este îndreptăţit la valorificarea 
perioadelor 01.05.1992 – 14.09.1998 şi 21.03.1986 – 1.06.1990 în grupa a II-a de muncă şi la 
acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cu acordarea integrală a cheltuielilor de judecată. 
Vechimea în grupa a II-a de muncă este de 11 ani şi 9 luni, stagiul suplimentar este de 2 ani şi 9 
luni, stagiul total este de 35 de ani, o lună şi 24 de zile. 

2. Intimata pârâtă nu a formulat apărări cu privire la cererea de apel. 
3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 

noi. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Prin decizia nr. [...]/06.10.2016, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a respins 

cererea de acordare a pensiei anticipate parţiale, refuzându-se valorificarea perioadelor 01.05.1992 
– 14.09.1998 şi 21.03.1986 – 01.06.1990 în grupa a II-a de muncă pe motiv că activitatea 
desfăşurată nu este de natura activităţii şi condiţiilor descrise în temeiul legal invocat în carnetul de 
muncă, respectiv nu a rezultat că Întreprinderea de reparaţii navale şi utilaje portuare a făcut parte 
din Întreprinderea de exploatare portuară şi este succesoare în drepturi a acesteia. 

Prin contestaţia dedusă judecăţii, apelantul solicită obligarea pârâtei la acordarea pensiei 
pentru limită de vârstă. 

2. Pe de o parte, în condiţiile în care prin cererea de pensionare adresată intimatei apelantul a 
solicitat acordarea pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale, astfel cum este consemnat în 
antetul cererii, acesta nu ar putea obţine, în urma contestării deciziei emise de pârâtă în soluţionarea 
respectivei cereri, o pensie pentru limită de vârstă, adică ceva ce nu a solicitat casei de pensii.  

Totodată, nu ar putea obţine în cadrul procedurii de faţă nici pensia anticipată parţială, 
întrucât nu a cerut instanţei acest lucru, iar instanţa este ţinută să se pronunţe în limitele învestirii, 
potrivit art. 22 alin. 6 C. proc. civ. 

3. Pe de altă parte, prin motivele de apel se susţine un stagiu în grupa a II-a de muncă de 11 
ani şi 9 luni, pentru care art. 55 lit. a) din Legea nr. 263/2010 prevede o reducere a vârstei standard 
de pensionare cu 2 ani, adică apelantul s-ar putea pensiona la împlinirea vârstei de 63 de ani. 
Întrucât acesta avea la data depunerii cererii de pensionare vârsta de 61 de ani şi 5 luni, rezultă că 
nu îndeplinea cerinţa vârstei de pensionare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă 
cu reducerea vârstei standard de pensionare, indiferent de faptul dacă întrunea sau nu cerinţa 
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stagiului complet de cotizare (necesară pentru a beneficia de reducerea vârstei), respectiv a stagiului 
minim, acesta din urmă fiind aplicabil doar în cazurile în care nu se pune problema reducerii vârstei 
standard de pensionare. 

Constatând astfel că prima instanţă a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, astfel cum a 
rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge apelul 
formulat în cauză ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 287/AS/13.06.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
36. Revizuire decizie de pensionare pentru limită de vârstă. Luarea în considerație a 

punctajelor medii anuale stabilite prin raportul de expertiză contabilă. 
 

Scopul revizuirii este aşadar corectarea erorilor, fie ele de fapt sau de drept, săvârşite de casele de 
pensii prin decizii rămase definitive. Este opţiunea legiuitorului, expres reglementată prin art. 107 alin. 1 
din Legea nr. 263/2010, să permită pensionarului să ceară revizuirea pensiei ulterior stabilirii acesteia. 
Această opţiune se explică nu numai prin considerente de echitate, statul neputându-se prevala pe termen 
nelimitat de beneficiul propriilor erori, cu efectul diminuării propriilor obligaţii succesive, dar şi prin 
necesitatea respectării principiului contributivităţii, potrivit căruia cuantumul pensiei are la bază 
contribuţiile de asigurări sociale. 
 

Art. 107 alin. 1 din Legea nr.263/2010 
 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 2505/13.10.2016, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a admis în 
parte cererea formulată la 05.10.2015 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană 
de Pensii Constanţa, a obligat pârâta să emită reclamantului o decizie de revizuire, începând cu data 
de 13.10.2015, cu luarea în considerare a punctajului mediu anual de 2,48701, şi să plătească 
reclamantului suma netă rezultată din aplicarea sarcinilor fiscale asupra diferenţei de drepturi de 
pensie dintre pensia cuvenită si cea încasată, de la data de 13.10.2015 până la emiterea deciziei de 
revizuire a pensiei. Totodată, tribunalul a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata 
cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite iniţial prin decizia nr. …/07.11.2006, 
începând cu data de 29.08.2006. Ulterior, drepturile de pensie au fost recalculate succesiv prin 
deciziile nr. …/21.11.2011, nr…./07.03.2016 şi nr. …/05.11.2013. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. …/27.08.2015, nesoluţionată, reclamantul a solicitat 
revizuirea pensiei deoarece drepturile sale de pensie au fost calculate cu erori. 

Adeverinţa nr. [...]/23.03.2006 emisă de [...], cuprinde veniturile brute obţinute de reclamant 
în perioada 01.02.1975 - 22.06.1992. 

Potrivit art.107 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în 
situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele 
stabilite şi/sau plătite şi cele cuvenite legal, casa teritorială de pensii operează din oficiu sau la 
solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prind decizie de revizuire. Conform art.96 alin.2 
din Legea nr.263/2010, punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda 
brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică. 

În conformitate cu prevederile art.2 lit.c) din Legea nr.263/2010 sistemul public de pensii se 
organizează şi funcţionează având ca principiu de bază principiul contributivităţii conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în 
temeiul contribuţiilor sociale plătite. Potrivit art.19, constituie stagiu de cotizare perioadele de timp 
pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de 
pensii. 
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Se reţine de asemenea şi Decizia nr. 19/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-
a stabilit că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a 
pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de 
asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în 
calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat. Astfel, condiţia esenţială pentru luarea în calcul a unor 
venituri la stabilirea punctajului lunar este plata contribuţiei de asigurări sociale.  

Însă, în cauză, în ceea ce priveşte valorificarea sumelor reprezentând venituri brute, potrivit 
menţiunilor din cuprinsul adeverinţelor, unitatea a virat CAS, fără a rezulta în mod cert că întreaga 
valoare a acestora a constituit baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale pentru a fi avută în 
vedere la calcularea pensiei. Ca urmare, în condiţiile în care nu există o atestare cu caracter expres a 
plăţii contribuţiilor de asigurări sociale în mod concret pentru veniturile brute indicate în adeverinţe, 
acestea nu pot fi avute în vedere. 

Critica reclamantului privind stagiul complet de cotizare prevăzut la data pensionării este 
întemeiată. În acest sens, instanţa a reţinut decizia nr. 4/2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - 
Completul competent sa judece recursul în interesul legii, potrivit căreia modalitatea de stabilire a 
vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea 
punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane 
ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea 
vârstei de pensionare potrivit legii, se realizează prin raportare la dispoziţiile anexei nr. 3 la Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul că 
beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare care se determină în funcţie de data 
formulării cererii de pensionare.  

Or, în cauză, potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 19/2000 în vigoare la data pensionării, 
raportat la data formulării cererii de pensionare - 28.03.2006, stagiul complet de cotizare este de 30 
de ani şi 6 luni, şi nu 32 de ani şi 4 luni astfel cum a fost reţinut de către pârâtă la stabilirea 
drepturilor de pensie ale reclamantului. 

Întrucât reclamantul a criticat atât durata stagiului complet de cotizare, cât şi modul de 
valorificare a veniturilor brute atestate de adeverinţa nr. [...]/23.03.2006, raportul de expertiză 
contabilă a prezentat două variante de calcul, cu şi fără luarea în calcul a acestor venituri, raportat la 
un stagiu complet de cotizare de 30 de ani 9 luni, respectiv de 32 de ani şi 4 luni. 

Având în vedere considerentele anterior expuse, instanţa a reţinut în cauză varianta de calcul 
efectuată de către expert, fără luarea în considerare a diferenţelor de sume care alcătuiesc totalul 
veniturilor realizate, respectiv diferenţele dintre total venit realizat şi salariul de bază şi sporuri, 
menţionate în adeverinţa nr. …/2006, în lipsa menţiunii exprese a achitării CAS-ului raportat la 
aceste venituri, şi având în vedere un stagiu complet de cotizare de 30 de ani 9 luni, cu consecinţa 
reţinerii punctajului mediu anual de 2,48701. 

Mai mult decât atât, această variantă de calcul a avut în vedere şi perioadele contributive 
aferente perioadei iunie-iulie 2008, conform adeverinţei nr. …/23.01.2013. 

Instanţa nu poate reţine adeverinţa nr. …/23.02.2016, în completarea adeverinţei nr. 
…/2006, depusă de către reclamant după administrarea probei cu expertiză contabilă, având în 
vedere faptul că aceasta nu a fost comunicată pârâtei odată cu formularea cererii de revizuire, 
adresată administrativ acesteia. Or, cererea pendinte trebuie analizată şi raportată la înscrisurile 
existente în dosarul administrativ la momentul depunerii cererii de revizuire.  

Ca urmare, constatând că există diferenţe între pensia cuvenită şi cea încasată, implicit între 
punctajul anual cuvenit şi cel recunoscut, instanţa a admis în parte cererea de chemare în judecată şi 
a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa să emită reclamantului o decizie de revizuire, 
începând cu data de 13.10.2015 (data la care expiră cele 45 de zile de la depunerea cererii de 
revizuire), cu luarea în considerare a punctajului mediu anual de 2,48701. 

Totodată, în baza art. 107 alin.2 din Legea nr. 263/2010, instanţa a obligat pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa să plătească reclamantului suma netă rezultată din aplicarea 
sarcinilor fiscale asupra diferenţei de drepturi de pensie dintre pensia cuvenită si cea încasată, de la 
data de 13.10.2015 până la emiterea deciziei de revizuire a pensiei. 



 

 223 

 Solicitarea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, 
formulată oral cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei, a fost respinsă ca neîntemeiată în 
condiţiile în care instanţa nu a fost învestită cu o astfel de solicitare prin cererea introductivă de 
instanţă ori printr-o cerere adiţională formulată în scris, în baza art. 204 alin.1 CPC şi art. 148 CPC. 
 
 II. Apelurile: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea acesteia 
în sensul admiterii cererii, respectiv al stabilirii punctajului mediu anual de 2,70513 de la 
01.07.2012 şi 2,73194 de la 01.08.2013, pentru a se valorifica şi adeverinţa nr. [...]/23.03.2006. 
 În motivarea cererii de apel, reclamantul a arătat că este îndreptăţit să fie luată în calcul şi 
adeverinţa menţionată, în baza principiului contributivităţii, pentru acele venituri plătindu-se lunar 
cotele de contribuţie pentru asigurări sociale, astfel cum rezultă din adresa angajatorului nr. 
138/23.02.2016.  
 2. Intimata pârâtă nu a formulat apărări faţă de cererea de apel. 
 3. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel şi pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 
solicitând schimbarea ei în sensul respingerii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, pârâta a arătat că a luat în considerare stagiul complet de 
cotizare de 32 de ani şi 4 luni, potrivit Anexei nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001, respectând întocmai 
prevederile Legii nr. 19/2000. Pe calea revizuirii reclamantul tinde indirect la punerea în discuţie a 
elementelor salariale avute în vedere la stabilirea punctajului mediu anual, or acesta nu poate 
solicita pe calea revizuirii reformarea unei decizii definitive. Lunile iunie şi iulie 2008 nu au fost 
valorificate întrucât, conform, adeverinţei nr. 16/12.05.2010 eliberate de SC [...], contractul de 
muncă al reclamantului a fost încheiat începând de la 15.08.2008 şi a durat până la 27.04.2010. 
 4. Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea ca nefondat a apelului 
formulat de pârâtă, invocând în ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare decizia în interesul legii 
nr. 4/2011 şi reluând susţinerile din propriul apel. 
 5. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi a fost depusă la dosar adresa nr. 
349/26.05.2016 a [...], prin lichidator [...] şi adresa nr. 379/17.05.2017 a [...], prin lichidator [...]. 
 

III. Analiza apelurilor: 
1. În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamant, curtea reţine că, potrivit adeverinţei nr. 

[...]/23.03.2006 eliberată de [...], apelantul a beneficiat de veniturile acolo menţionate în perioada 
01.02.1975 – 22.06.1992, cu menţiunea că „s-au reţinut şi virat următoarele contribuţii: pensie 
suplimentară şi CAS”. 

Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă 
salariile prevăzute la alin. 1, se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 
aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Prin decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 19/2012, obligatorie pentru instanţe, s-a stabilit că 
principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor 
provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări 
sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul 
toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
 Câtă vreme la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate 
sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia 
pentru asigurările sociale de stat, este nejustificat să se refuze valorificarea unor adeverinţe în care 
sporurile nu sunt menţionate defalcat şi devine irelevant caracterul permanent sau nepermanent al 
sporurilor, singura condiţie determinantă pentru valorificarea veniturilor salariale la stabilirea 
pensiei fiind aceea a virării contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 2. Prima instanţă a reţinut corect caracterul esenţial al menţiunii făcute de angajator privind 
calcularea asupra acestora şi virarea contribuţiei de asigurări sociale. De asemenea, instanţa a 
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apreciat corect că o menţiune în sensul că unitatea a achitat contribuţia de asigurări sociale nu ar 
constitui o afirmaţie clară în sensul că această contribuţie s-ar fi plătit asupra sumelor respective. 
Într-adevăr, o asemenea exprimare ar fi echivocă prin aceea că este ruptă sub aspect logic şi 
gramatical de menţiunea referitoare la venituri, astfel că cele două chestiuni apar ca fiind distincte: 
salariatul a obţinut venituri, iar angajatorul a plătit contribuţia de asigurări sociale conform legii, 
deci nu se arată clar dacă ea a fost calculată şi plătită pentru acele sume, care pot cuprinde şi 
componente care, în contextul interpretării legii într-un anumit mod de către angajator la vremea 
respectivă, nu au intrat în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. 
 Cu toate acestea, trebuie deosebită situaţia în care din cuprinsul unei adeverinţe lipseşte cu 
desăvârşire o menţiune privind plata contribuţiei de asigurări sociale şi cea în care o asemenea 
menţiune există, în acest caz rolul activ al instanţei în vederea aflării adevărului presupunând şi 
ordonarea şi luarea în considerare a probelor apte să aducă clarificări respectivei menţiuni. În 
condiţiile în care menţiunea privind plata contribuţiei de asigurări sociale există, instanţa nu o poate 
ignora şi, pentru interpretarea ei, este datoare să ţină cont de întregul probatoriu administrat. 
 Or întregul probatoriu administrat în cauză a înlăturat orice dubiu în legătură cu plata 
contribuţiei de asigurări sociale, din adresa nr. 379/17.05.2017 a [...], prin lichidator [...], rezultând 
cu claritate că „salariul tarifar şi toate sporurile procentuale menţionate în adeverinţa eliberată de 
societate au reprezentat venitul brut pentru care au fost calculate, reţinute şi virate către bugetul de 
stat contribuţiile datorate de societate în acord cu legislaţia în vigoare”. 

Referirea angajatorului la „contribuţiile datorate de societate în acord cu legislaţia în 
vigoare” nu conduce la altă concluzie, fraza analizată exprimând ideea că, pentru veniturile brute 
respective, a fost plătită contribuţia de asigurări sociale, precum şi că prin aceasta a fost respectată 
legea. O interpretare contrară nu ar putea fi primită, întrucât referirea la venitul brut pentru care au 
fost calculate, reţinute şi virate către bugetul de stat contribuţiile, dar de fapt nu s-au calculat, 
reţinut şi virat, nu ar avea sens.  
 Prin urmare, apelantul este îndreptăţit la valorificarea adeverinţei mai sus menţionate, 
aplicându-se principiul contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010, sentinţa 
apelată urmând să fie reformată sub acest aspect, prin valorificarea punctajelor medii anuale 
calculate de către expertul contabil prin raportul depus la dosarul primei instanţe, cu luarea în calcul 
a adeverinţei nr. [...]/23.03.2006. 

3. În ceea ce priveşte apelul formulat de pârâtă, Curtea reţine că prima instanţă a reţinut 
corect inaplicabilitatea Anexei nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 şi a aplicat pe cale de consecinţă 
stagiul complet de cotizare care rezultă din Anexa nr. 3 a Legii nr. 19/2000, act normativ cu forţă 
juridică superioară, aşa cum s-a stabilit cu titlu obligatoriu şi prin decizia în interesul legii nr. 
4/2011. 

Cu privire la veniturile aferente lunilor iunie şi iulie 2008 luate în calcul de către expert, 
curtea constată că acestea figurează în adeverinţa centralizatoare a declaraţiilor nominale de 
asigurare întocmită de pârâtă (429 lei şi 626 lei), astfel că în mod corect au fost luate în considerare 
la stabilirea pensiei, potrivit principiului contributivităţii. 

4. Cu privire la incidenţa instituţiei revizuirii, prevăzută de art. 107 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
263/2010, Curtea reţine că aceasta nu se suprapune cu contestarea deciziilor de pensie, ci constituie 
un remediu distinct pentru ipoteza tipică a neutilizării procedurii de contestare, legiuitorul 
înţelegând să sancţioneze într-o oarecare măsură, într-o asemenea situaţie, şi comportamentul 
nediligent al pensionarului, prin instituirea unui efect retroactiv limitat, iar nu total, al revizuirii. 

Scopul revizuirii este aşadar corectarea erorilor, fie ele de fapt sau de drept, săvârşite de 
casele de pensii prin decizii rămase definitive. Este opţiunea legiuitorului, expres reglementată prin 
art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, să permită pensionarului să ceară revizuirea pensiei ulterior 
stabilirii acesteia. Această opţiune se explică nu numai prin considerente de echitate, statul 
neputându-se prevala pe termen nelimitat de beneficiul propriilor erori, cu efectul diminuării 
propriilor obligaţii succesive, dar şi prin necesitatea respectării principiului contributivităţii, potrivit 
căruia cuantumul pensiei are la bază contribuţiile de asigurări sociale. 

5. Din considerentele mai sus expuse a rezultat că soluţia primei instanţe de respingere a 
acţiunii este nelegală şi netemeinică sub aspectul valorificării adeverinţei nr. [...]/23.03.2006, motiv 
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pentru care Curtea, admiţând apelul şi schimbând în parte sentinţa apelată, în baza art. 480 alin. 2 C. 
proc. civ., va obliga pârâta să emită reclamantului o decizie de revizuire a pensiei pentru limită de 
vârstă cu luarea în calcul a punctajului mediu anual de 2,70513, începând de la 01.07.2012, şi de 
2,73194 începând de la 01.08.2013, stabilite prin raportul de expertiză contabilă întocmit în faţa 
primei instanţe.  

Totodată, Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi va respinge apelul 
formulat de pârâtă ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 327/AS/27.06.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
37. Solicitare lămurire dispozitiv în sensul menționării sporului de noapte în modul de 

calcul al pensiei. Imposibilitatea adăugării la hotărârea inițială sau a modificării sensului 
acesteia. 
 
 Nemulţumirea petentului vizează neluarea în calcul a sporului de noapte aferent perioadei 
01.0.10.1990 – 01.11.2015 şi a sporului de noxe menţionate în adeverinţa din 30.10.2015 la calculul pensiei, 
petentul nefiind de acord cu soluția pronunțată de instanța de apel, soluţie care este foarte clară şi 
nesusceptibilă de nicio lămurire. 
 Pe calea lămuririi hotărârii, instanţa poate doar să aducă lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea 
sau aplicarea dispozitivului, însă în nici un caz nu poate aduce modificări dispozitivului şi să încalce astfel 
puterea lucrului judecat. 
 

Art. 443 Cod procedură civilă 
 
 Prin cererea formulată la Curtea de Apel Constanţa la data de 06.03.2017 petentul [...] a 
solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Constanţa lămurirea deciziei nr. 
536/AS/25.10.2016 în sensul de a se explicita faptul că sporul de noapte aferent perioadei 
01.01.1990 – 01.04.2001 certificat de angajator prin adeverinţa nr. [...]/[...]/30.10.2015, trebuie 
menţionat în modul de calcul al pensiei, dar el este încorporat valoric în salariul brut, bază de calcul 
a contribuţiilor sociale, iar după data de 01.04.2001 sporul de noapte va fi recunoscut potrivit 
aceleaşi adeverinţe nr.[...]/[...]/30.10.2015. 
 Instanţa a motivat înlăturarea acestui drept cu argumentarea că atâta timp cât pe anumite 
perioade s-au menţionat sumele brute în care sunt incluse toate sporurile încasate, nu se mai 
justifică să se i-a în calcul separat pe aceleaşi perioade şi sporurile de noapte şi de noxe, întrucât ar 
însemna să se dubleze aceste venituri. 
 Or, cum perioada salariului brut cuprinse în adeverinţa nr.[...]/[...]/30.10.2015 eliberată de 
[...] era 01.01.1990 – 01.04.2001 şi înlăturarea sporului de noapte trebuie să corespundă aceleiaşi 
perioade. 
 Casa de pensii la momentul punerii în aplicare a deciziei 536/AS/25.10.2016 a înlăturat în 
tot sporul de noapte, aplicând ad litteram dispozitivul deciziei civile. 
 Analizând cererea de lămurire a deciziei civile nr. 536/AS/25.10.2016 pronunţată în 
dosarul nr. …/118/2016 Curtea  a reţinut următoarele: 
 În conformitate cu prevederile art. 443 Cod procedură civilă, ori de câte ori dispozitivul unei 
hotărâri este neclar sub aspectul înţelesului, întinderii sau aplicării sale ori cuprinde dispoziţii care 
se contrazic, partea interesată poate sesiza instanţa care a pronunţat hotărârea cu o cerere de 
lămurire  a acestuia sau de înlăturare a dispoziţiilor potrivnice. 
 Această putere de interpretare recunoscută judecătorului după ce s-a  dezinvestit se justifică 
prin raţiuni de ordin de utilitate practică (fiind necesar ca actul de dezinvestire a instanţei să nu fie 
susceptibil de interpretări sau să nu ridice dificultăţi de punere în executare prin menţionarea unor 
dispoziţii contradictoriii în chiar conţinutul dispozitivului. 
 În cauză, prin sentinţa civilă nr. 945/25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
admis cererea reclamantului [...], s-a anulat decizia pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nr. 
[...]/10.12.2015 şi s-a obligat pârâta să emită reclamantului o decizie de acordare a pensiei pentru 
limită de vârstă începând cu data de 25.11.2015, cu luarea în considerare a activităţii prestate în 
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grupa II-a de muncă potrivit adeverinţelor nr.34239/23.10.2015, 4190/30.10.2015, precum şi a 
veniturilor şi sporurilor prevăzute în adeverinţele nr.[...]/30.10.2015 şi 4191/30.10.2015. 
 Prin decizia civilă nr.536/AS/25.10.2016 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a admis 
apelul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Constanţa şi s-a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul 
respingerii cererii cu luarea în considerare la emiterea noii decizii a sporului de noapte aferent 
perioadei 01.01.1990 – 01.11.2015 şi a sporului de noxe menţionate în adeverinţa 
nr.[...]/[...]/30.10l.2015 eliberată de S.C. [...], ca nefondată. 
 Dispozitivul deciziei civile nr. 536/AS/25.10.2016 pronunţate de Curtea de Apel Constanţa 
a cărei lămurire se solicită este foarte clar, nu este susceptibil de interpretări pentru a ridica 
dificultăţi la punerea în executare şi nici nu cuprinde dispoziţii contradictorii. 
 În considerentele deciziei s-a arătat referitor la adeverinţa nr.[...]/[...]/30.10.2015 emisă de 
S.C. [...] că se menţionează salariile brute încasate de reclamant în perioada ianuarie 1990 – martie 
2001 şi sporul de noapte încasat în perioada 01.01.1981 – 01.11.2015 precum şi sporul de noxe 
încasat în perioada iulie 1990 – aprilie 1992. 
 Atâta timp cât pe anumite perioade s-au menţionat sumele brute în care sunt incluse toate 
sporurile încasate, nu se mai justifică să se ia în calcul separat pe aceleaşi perioade şi sporurile de 
noapte şi de noxe, întrucât ar însemna să se dubleze anumite venituri. 
 De asemenea, s-a arătat că, în conformitate cu prevederile art.10 şi art.166 din Legea nr. 
263/2010, la determinarea punctajelor lunare pentru perioadele de după  1 aprilie 2001 se utilizează 
venitul brut lunar care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de 
asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asigurărilor 
şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 Dispoziţiile unei hotărâri judecătoreşti se întregesc cu considerentele acesteia, care au rolul 
de a releva argumentele pentru care a fost adoptată soluţia. 
 Petentul [...] solicită lămurirea deciziei nr. 536/AS/25.10.2016 în sensul de a se explicita că 
sporul de noapte aferent perioadei 01.01.1990 – 01.04.2001, certificat de angajator prin adeverinţa 
nr.[...]/[...]/30.10.2015, trebuie menţionat în modul de calcul al pensiei, iar după data de 01.04.2001 
sporul de noapte va fi recunoscut potrivit aceleaşi adeverinţe, fiind încorporat în salariile cuprinse în 
declaraţiile nominale. 
 În realitate, prin cererea formulată nu se invocă existenţa vreunei neclarităţi a dispozitivului, 
sau a unor dispoziţii potrivnice imposibil de adus la îndeplinire. 
 Nemulţumirea petentului vizează neluarea în calcul a sporului de noapte aferent perioadei 
01.0.10.1990 – 01.11.2015 şi a sporului de noxe menţionate în adeverinţa nr.[...]/[...]/30.10.2015 la 
calculul pensiei, petentul nefiind de acord cu soluția pronunțată de instanța de apel, soluţie care este 
foarte clară şi nesusceptibilă de nicio lămurire. 
 Pe calea lămuririi hotărârii, instanţa poate doar să aducă lămuriri cu privire la înţelesul, 
întinderea sau aplicarea dispozitivului, însă în nici un caz nu poate aduce modificări dispozitivului 
şi să încalce astfel puterea lucrului judecat. 
 Judecătorul nu poate, sub motiv de interpretare, să adauge la hotărârea iniţială sau să-i 
modifice sensul. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea a respins cererea de lămurire a dispozitivului 
deciziei nr. 533/AS/25.10.2016 pronunţată în dosarul nr. …/118/2016 ca nefondată. 

Încheiere civilă din 11.04.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
38. Solicitare recalculare pensie. Obligativitatea existenţei unor sporuri sau stagii 

nefructificate în decizia iniţială în vederea recalculării pensiei. 
 

Din prevederile art. 76 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 aprobate prin 
H.G. nr. 257/2001 rezultă că veniturile avute în vedere pentru determinarea punctajului mediu anual pot 
rezulta fie din carnetul de muncă, fie din adeverinţele eliberate de angajator. 

Prin Decizia în interesul legii nr. 19/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit în 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art.2 lit. e) şi art.164 al.(2) şi (3) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct.V din Anexa la O.U.G.nr.4/2005, că 
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sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la 
stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform 
legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale. 

Nu are relevanţă dacă anumite venituri sau sporuri au avut caracter permanent, ci dacă s-a reţinut 
contribuţia de asigurări sociale şi pentru acestea.  
 

Art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în interesul legii nr. 19/2012 

Art. 76 din H.G. nr. 257/2001 
Anexa nr. 15 din H.G. nr. 257/2011 

 
Prin cererea înregistrată sub nr.[...]/118/2016 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamantul 

[...] a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Constanța, să se 
procedeze la recalcularea pensiei de asigurări sociale de care beneficiază, prin emiterea unei noi 
decizii care să fructifice veniturile brute din adeverințele nr.[...]/17.12.2012 și nr.[...]/17.12.2012 
emise de SC [...] SA și plata diferențelor de drepturi de pensie de la data de 01.10.2016 și până la 
data emiterii noii decizii, cu cheltuieli de judecată.  

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că este pensionar în baza deciziei nr. [...] 
din 12.11.1997 privind acordarea pensiei pentru munca depusă și limită de vârstă, iar ulterior a 
obținut înscrisuri noi reprezentate de adeverințele nr. [...]/17.12.2012 și nr. [...]/17.12.2012 emise de 
SC [...] SA, care dovedesc veniturile brute obținute în perioadele menționate în acestea și aferent 
cărora au fost reținute și plătite contribuțiile aferente către bugetul asigurărilor sociale și pentru 
pensia suplimentară. Ca urmare a acestei situații, a formulat cerere de recalculare a pensiei 
înregistrată sub nr. …/28.09.2016, iar prin adresa nr. [...]/28.09.2016 pârâta i-a comunicat refuzul 
de a fructifica veniturile brute înscrise în aceste adeverințe.  

A mai usținut reclamantul că, raportat la dispoziţiile art. 107 alin. 3 și 5 din Legea nr. 
263/2010, art.4 alin. 3 din O.U.G. nr. 4/2005 și art. 125 din Normele de aplicare a Legii nr. 
263/2010, pârâta nu este îndreptățită să conteste sau să verifice modul de salarizare a asiguratului de 
către angajator, responsabilitatea în acest sens aparținând angajatorului, ca și responsabilitatea 
pentru corectitudinea datelor înscrise în adeverințele eliberate. 

În speță, nu poate fi neglijat principiul contributivității reglementat de art. 2 lit. c din Legea 
nr. 263/2010, potrivit cu care la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate 
veniturile asupra cărora s-a calculat contribuția de asigurări sociale, înregistrate în carnetele de 
muncă sau în adeverințele eliberate de unități.    

În drept, a invocat disp. art. 107, 149, 153 din Legea nr. 263/2010, decizia Curții 
Constituționale nr. 736/24.12.2006, deciziile ÎCCJ nr. 19/2012 și nr. 19/2011 pronunțate în recurs în 
interesul legii. 

Pârâta nu a depus întâmpinare, dar a formulat note scrise prin care și-a menținut poziția 
expusă în adresa nr.[...]/28.09.2016, arătând că reclamantul a mai formulat o cerere de recalculare în 
anul 2013, în baza aceloraşi adeverinţe.  

Cererea a fost respinsă, fiind emisă decizia nr. [...]/02.12.2013, pe care reclamantul a 
contestat-o iniţial, apoi a renunţat la contestaţie.  

Prin urmare, nu mai are dreptul de a cere recalcularea, fiind o decădere din drepturi. Simpla 
informație că salariatul a beneficiat de plata unui anumit venit nu este suficientă pentru a considera 
că acest venit a constituit în întregime baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, chiar dacă 
această contribuţie se plătea de către angajator asupra fondului de salarii.  

Pentru a se asigura respectarea principiului contributivității, mai ales dacă veniturile brute 
sau totale reprezintă valori al căror conţinut nu este explicat în detaliu în cuprinsul adeverinței, este 
necesar ca în aceasta să se indice fie că asupra tuturor sumelor menționate în cuprinsul lor s-au 
calculat și s-au plătit contribuții de asigurări sociale, fie pentru care dintre aceste sume s-au calculat 
și s-au virat aceste contribuții. Pentru sumele contributive care influențează mărimea drepturilor de 
pensie, legiuitorul reține o altă condiție, și anume aceea a contribuției individuale a pensiei 
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suplimentare, potrivit art.64 alin.1 din Legea nr.3/1977 astfel cum a fost reformulată prin Legea 
49/1992 coroborat cu art.165 alin.3 din Legea 263/2010.  

Prin sentinţa civilă nr. 179 din 31 ianuarie 2017, Tribunalul Constanţa a admis cererea 
formulată de reclamantul  [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa şi a 
obligat pârâta să emită decizie de recalculare a drepturilor de pensie, cu fructificarea datelor din 
adeverinţele nr.[...]-[...]/17.12.2012 emise de SC [...] SA, începând cu data de 01.10.2016, precum 
şi la plata diferenţelor de drepturi începând cu data de 01.10.2016, la zi. Totodată, tribunalul a 
obligat pârâta către reclamant la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
 Din adeverințele nr.[...] – [...]/17.12.2012 eliberate de SC [...] SA, rezultă că reclamantul a 

fost salariat al acestei unități în funcțiile de marinar, motorist ofițer 3 mecanic și motorist și că în 
perioada 11.05.1976 - 01.10.1997 a realizat veniturile brute menționate, specificându-se faptul că în 
perioada lucrată unitatea a reținut și virat CAS și pensie suplimentară conform legislației, precum și 
faptul că datele au fost extrase din statele de plată existente în arhiva unității. În adeverința nr. [...] 
se precizează chiar în mod expres care a fost cuantumul contribuției virate pentru pensia 
suplimentară. 

Potrivit dispoziţiilor art.107 alin.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, „pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, 
prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”.  

Faptul că reclamantul a mai formulat o cerere de recalculare în baza acelorași adeverințe în 
anul 2013, cerere ce a fost respinsă, dar care nu a fost supusă controlului instanței judecătorești, nu 
înseamnă că el a pierdut dreptul de a formula o nouă cerere de recalculare, întrucât pe de o parte, 
legea nu conține o astfel de interdicție, iar pe de altă parte, drepturile de pensie nu îi sunt acordate 
ținând cont de data cererii anterioare, refuzată de pârâtă și necontestată în instanță, ci începând cu 
luna imediat următoare formulării noii cereri care face obiectul dosarului de față.  

Dispoziţiile art. 96 alin. 2 din lege prevăd că „punctajul lunar se calculează prin raportarea 
câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza 
de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, 
comunicat de Institutul Național de Statistică”. 

În ceea ce privește determinarea punctajelor lunare pentru perioada anterioară datei de 
01.04.2001, art. 165 alin. 1 și 2 prevede că se utilizează: a). salariile brute, până la data de 1 iulie 
1977, b). salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991, c). salariile 
brute, de la data de 1 ianuarie 1991, iar în afară de acestea se au în vedere și sporurile cu caracter 
permanent care, după data de 1.04.1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform 
legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe 
eliberate de unități, conform legislației în vigoare.      

În adeverință este menționat în mod expres că în perioada lucrată unitatea a reținut și virat 
CAS și pensie suplimentară. 

În perioada în discuție, 1976 - 1997, sistemul asigurărilor de stat a fost guvernat de 
dispozițiile din Legea nr. 3/1950 (Codul muncii), Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia 
pentru asigurările sociale de stat (în vigoare până la 01.04.2001) și Legea nr. 1/1977 privind 
impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat.  

Potrivit art. 1 din Decretul nr. 389/1972, unitățile socialiste de stat, organizațiile 
cooperatiste, alte organizații obștești, orice alte persoane juridice, precum și persoanele fizice, care 
folosesc personal salariat, sunt datoare să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat, o contribuție 
de 15% asupra câștigului brut realizat de personalul lor salariat.  

Legea nr. 1/1977 a reglementat impozitul pe fondul total de atribuire, care potrivit art.12 din 
aceeași lege înglobează retribuțiile tarifare, indemnizațiile, premiile, precum și orice alte drepturi 
prevăzute de lege pentru munca depusă, iar la acest fond se aplică cotele de asigurări sociale de stat, 
potrivit art.28 din aceeaşi lege. 

Potrivit art. 2 lit.c) din Legea nr.263/2010, sistemul public de pensii se organizează și 
funcționează având ca principiu de bază principiul contributivității, conform căruia fondurile de 
asigurări sociale se constituie se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și 
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juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în 
temeiul contribuțiilor sociale plătite, constituind stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care 
asigurații datorează și/sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii, 
potrivit art.19 din aceeași lege. 

În acest sens, prin decizia ÎCCJ nr. 19/2012 pronunțată în recurs în interesul legii s-a statuat 
că principalul element obiectiv, apt să conducă la o justă și legală stabilire și reactualizare a 
pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, îl reprezintă contribuțiile de 
asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea și reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în 
calcul toate sporurile și alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul /angajatul a plătit 
contribuția pentru asigurările sociale de stat. 

De altfel, și instanța de contencios european (Curtea europeană a drepturilor omului) a 
stabilit în mod constant în jurisprudența sa că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza 
contribuțiilor de asigurări sociale plătite, constituie un bun patrimonial în sensul art.1 din Protocolul 
nr. 2 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale (Hotărârea în 
Cauza Gaygusuz contra Austriei din 16 septembrie 1996). 

În ceea ce privește realitatea și corectitudinea datelor înscrise în adeverința nr. 
…/13.01.2015 în discuție, tribunalul a reţinut că dispoziţiile art.125 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 263/2010, norme aprobate prin HG nr. 257/2011, prevăd că „angajatorii sau 
orice alți deținători de arhive sunt direct răspunzători, în condițiile legii, de legalitatea, exactitatea și 
corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deținute, 
în adeverințele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de 
pensie”. 

Așadar, responsabilitatea datelor înscrise în adeverință revine angajatorului, fiind nefondat 
refuzul pârâtei de a fructifica mențiunile respective, mai ales că în cauză sunt inserate documentele 
verificabile în baza cărora au fost emise (state de plată din arhiva unității). Soluția contrară ar 
determina încălcarea principiului contributivității și ar anihila practic aplicarea corespunzătoare a 
acestuia în vederea atingerii scopului pentru care a fost dispus. 

Pentru considerentele de fapt și de drept expuse, tribunalul a admis cererea, obligând  pârâta 
să emită decizie de recalculare a drepturilor de pensie, cu fructificarea datelor din adeverinţele nr. 
[...]-[...]/17.12.2012 emise de SC [...] SA, începând cu data de 01.10.2016, precum şi la plata 
diferenţelor de drepturi începând cu data de 01.10.2016, la zi.  

Totodată, în considerarea dispoziţiilor art. 453 alin.1 Cod procedură civilă pârâta aflată în 
culpă procesuală a fost obligată către reclamant la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată (onorariu avocat).  

Împotriva sentinţei civile nr. 179 din 31 ianuarie 2017 a Tribunalul Constanţa, în termen 
legal, a declarat apel pârâta  Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, care a criticat sentinţa sub 
următoarele aspecte:   

În mod greşit instanţa de fond a admis acţiunea reclamantului, obligând pârâta să emită 
decizie de recalculare a drepturilor de pensie, cu fructificarea datelor din adeverinţele nr. [...] - 
[...]/17.12,2012 emise de SC [...] SA, începând cu data de 01.10.2016, precum şi la plata 
diferenţelor de drepturi începând cu data de 01.10.2016, la zi. 

Cererea de chemare în judecată este nefondată faţă de art. 107 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede că: 

„(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează 
stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii. 
     (5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi (4) se acordă începând cu 
luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea”. 
 Or, reclamantul a depus cerere de recalculare la sediul casei de pensii la care a anexat 
aceleaşi adeverinţe care au stat la baza emiterii deciziei nr. [...]/02.12.2013 şi  nicidecum o altă 
adeverinţă care să conducă la modificarea punctajului. 

Pentru calculul punctajului mediu anual au fost respectate dispoziţiile art. 165 din Legea 
nr.263/2010, conform căruia:  
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„(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 
se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în 
carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la 
data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 
1991.  

(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin.(1) se au în 
vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992 au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau 
sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare”. 

Mai mult, nu sunt întrunite nici exigenţele art. 127 alin.(1) din H.G. nr. 257/2011 care 
prevăd că: „sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea 
drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art.165 alin.(2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa 
nr.15”. 

Simpla informaţie că salariatul a beneficiat de plata unui anumit venit nu este suficientă 
pentru a considera că acest venit a constituit în întregime baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale, chiar dacă această contribuţie se plătea de către angajator asupra fondului de salarii. Pentru 
a se asigura respectarea principiului contributivității, mai ales dacă veniturile brute sau totale 
reprezintă valori al căror conţinut nu este explicat în detaliu în cuprinsul adeverinţei, este necesar ca 
în aceasta să se indice fie că asupra tuturor sumelor menţionate  în cuprinsul lor s-au calculat și s-au 
plătit contribuţii de asigurări sociale, fie pentru care dintre aceste sume s-au calculat și s-au virat 
aceste contribuţii. 

Prin urmare, se impune ca angajatorul să menţioneze în mod expres dacă pentru salariul brut 
realizat înscris în adeverinţă, angajatului i s-a reţinut contribuţia de 2% şi 3% prevăzută de lege.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 451 alin. (2) şi (3) Cod 
procedură civilă: „Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, 
potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că 
sunt nepotrivit de mici sau de mari, faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat”. 

Apreciază apelanta pârâtă că instanţa de fond a acordat reclamantului cheltuielile de judecată 
cu încălcarea dispoziţiilor legale şi nu s-a raportat la valoarea pricinii şi la munca întreprinsă de 
avocat. 

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

Prin cererea înregistrată sub nr. …/28.06.2016 la Casa Teritorială de Pensii Constanţa, 
reclamantul a solicitat recalcularea pensiei în baza adeverinţelor nr. [...]-[...]/17.12.2012 eliberate de 
S.C. [...] S.A. 

Prin adresa nr. [...]/28.09.2016 pârâta i-a răspuns reclamantului că veniturile brute nu pot fi 
valorificate întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare 
datei de 01.04.2001 şi nu pot fi considerate sporuri cu caracter permanent în înţelesul anexei nr. 15 
din H.G. nr. 257/2011. Pensia poate fi recalculată numai în condiţiile existenţei unor sporuri sau 
stagii nefructificate în decizia iniţială. 

Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, „pensia 
poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, 
nevalorificate la stabilirea acesteia”. 

Nu are relevanţă faptul că reclamantul a mai formulat anterior o cerere de recalculare a 
pensiei în baza aceloraşi adeverinţe, întrucât pârâta a refuzat valorificarea acestor venituri, iar 
potrivit textului de lege invocat mai sus, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi 
stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. 

Reclamantul poate formula o nouă cerere de recalculare întrucât textul de lege nu prevede o 
astfel de interdicţie, iar drepturile de pensie recalculate îi sunt acordate începând cu luna următoare 
formulării noii cererii. 

Potrivit principiului contributivităţii reglementat de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010, 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin în 
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temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.  
În aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate 

veniturile asupra cărora s-a calculat contribuţia asigurărilor sociale, înregistrate în carnetul de 
muncă sau evidenţiate în adeverinţele eliberate de unităţile la care asiguratul şi-a desfăşurat 
activitatea. 

Din prevederile art. 76 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 aprobate 
prin H.G. nr. 257/2001 rezultă că veniturile avute în vedere pentru determinarea punctajului mediu 
anual pot rezulta fie din carnetul de muncă, fie din adeverinţele eliberate de angajator. 

Prin Decizia în interesul legii nr. 19/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit în 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art.2 lit. e) şi art.164 al.(2) şi (3) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct.V din Anexa la O.U.G.nr.4/2005, 
că sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în 
considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de 
calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele 
eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări 
sociale. 

În motivarea acestei decizii instanţa supremă a reţinut că principalul element obiectiv apt să 
conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de 
asigurări de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi 
reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură 
salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 

Prin urmare, nu are relevanţă dacă anumite venituri sau sporuri au avut caracter permanent, 
ci dacă s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale şi pentru acestea.  

Din adeverinţele nr. [...]-[...]/17.12.2012 emise S.C. [...] S.A. şi adresa nr. …/27.04.2017 
înaintată Curţii de Apel Constanţa la solicitarea acesteia rezultă că salariile brute menţionate în 
adeverinţe au intrat în fondul de salarii pentru care angajatorul a plătit contribuţia de asigurări 
sociale în procent de 15%, respectiv 20%. Pentru perioada cuprinsă în adeverinţe angajatorul a plătit 
o contribuţie pentru asigurările sociale de stat, asupra câştigului brut realizat de personalul salariat 
conform Decretului nr. 389/1972, modificat şi completat prin H.G. nr. 1109/1990, Legea nr. 
49/1992 şi O.U.G. nr. 2/1999. 

Deşi Legea nr. 19/2000 a fost abrogată, Legea nr. 263/2010 a preluat identic dispoziţiile art. 
2 lit. e) şi art.164 alin. (2) şi (3) din Legea nr.19/2000, prin urmare se impune aceeaşi interpretare a 
acestor dispoziţii legale, pentru aceleaşi aspecte de principiu. 

În conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 regula este că punctajul 
lunar se calculează prin împărţirea salariului brut care a constituit baza de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale la valoarea câştigului salarial mediu brut din luna respectivă. 

Prevederile art. 165 din acelaşi act normativ urmăresc facilizarea colectării datelor pornind 
de la realitatea că în perioada 01.07.1977 - 31.12.1990 în carnetul de muncă se atestă venitul brut. 

Acesta nu exclude, însă, posibilitatea ca, în situaţia în care există date suficiente, punctajul 
să se calculeze potrivit regulii instituite de art. 96 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin folosirea 
venitului brut realizat, acest mod de calcul nefiind de natură a denatura rezultatul calcului. Nu se  
poate reţine că prin folosirea venitului brut în formula de calcul a punctajului lunar s-ar dubla 
anumite venituri întrucât în acest caz se foloseşte doar venitul brut, fără a mai fi adăugate sporurile. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată în cuantum de 800 lei la care a fost obligată 
pârâta către reclamant la fondul cauzei, Curtea a apreciat că acestea nu sunt excesiv de mari raportat 
la complexitatea cauzei şi munca îndeplinită de avocat, pentru a se impune reducerea lor. 

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

Potrivit art. 453 Cod procedură civilă, Curtea a solicitat apelantei să plătească intimatului  
suma de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel, respectiv onorariu de avocat.  

Decizia civilă nr. 362/AS/19.09.2017 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 



 

 232 

39. Solicitare revizuire decizie de pensionare cu luarea în considerare a salariilor brute 
menționate în adeverința eliberată de angajator. Plafonarea bazei de calcul a contribuției de 
asigurări sociale. Imposibilitatea luării în calcul cu ocazia stabilirii pensiei a veniturilor care 
depășesc plafonul stabilit de lege.  
 

Plafonarea prin lege (art. 23 din Legea nr. 19/2000), la 3 şi respectiv 5 salarii medii brute lunare, a 
bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale are ca efect şi imposibilitatea luării în calcul cu ocazia 
stabilirii pensiei a veniturilor care au depăşit respectivul plafon (3, respectiv 5 salarii medii brute lunare), 
întrucât aferent acestora nu s-a calculat şi nu s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale. 
 

Art. 23 din Legea nr. 19/2000 
Art. 107 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 

Decizia Curții Constituţionale nr.151/2010 
 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 70/18.01.2017, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 
nefondată cererea formulată la 24.10.2016 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa, prin care acesta a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unei decizii 
de revizuire a pensiei cu luarea în considerare a salariilor brute menţionate în adeverinţa nr. 
[...]/05.08.2014 eliberată de [...], şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor rezultate în urma revizuirii 
începând de la 01.09.2014 şi a cheltuielilor de judecată. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamantul este pensionar pentru limită de vîrstă, drepturile de pensie ale acestuia fiind 
stabilite prin decizia nr … din 20.03.2011. 

La data de 20.08.2014 reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie în baza 
adeverinţei nr. …/1731/5.08.2014, cerere ce a fost respinsă prin decizia nr …/03.11.2014. motivul 
respingerii cererii de recalculare a fost acela că salariile brute cuprinse în adeverinţa depusă nu au 
făcut parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001. 

La data de 06.10.20116 reclamantul a formulat cerere de revizuire a punctajului mediu anual 
solicitînd ca această revizuire să se facă în baza adeverinţei nr [...]/05.08.2014. 

Prin adresa nr …/2016 pârâta a răspuns reclamantului că, întrucît nu a contestat decizia 
administrativă nr …/03.11.2014 prin care i s-a respins cererea de recalculare, aceasta a rămas 
definitivă, iar veniturile cuprinse în adeverinţă nu pot fi fructificate. 

In cauză reclamantul invocă dispoziţiile art 107 din Legea nr. 263/2010 solicitînd revizuirea 
pensiei, susţinând că s-a adresat cu cerere către pârâtă în vederea refacerii calculului pensiei, însă 
aceasta a refuzat. 

Potrivit art 107 din Legea nr. 263/2010 „In situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii 
drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, 
casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea 
pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.”  

Din textul de lege mai sus citat instanţa constată că revizuirea este o atribuţie exclusivă a 
Casei Judeţene de Pensii care poate să refacă calculul pensiei fie din oficiu, fie la cererea petentului 
pensionar, atunci cînd constată că există neconcordanţă între sumele ce trebuiau plătite şi cele 
stabilite prin decizie de pensionare. 

Operaţiunea de recalculare poate fi declanşată oricând, la cererea pensionarului, aşa cum a 
statuat şi Curtea Constituţională prin decizia nr. 151/2010. 

In soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 
19/2000, Curtea a constatat „că orice persoană poate să aducă la cunoştinţa C.N.P.A.S. orice 
problemă ridicată de calculul pensiei sale in baza dreptului la petiţionare consacrat de art. 51 din 
Constituţie. Efectul petiţiei este încunoştiinţarea organului in cauză de problema ridicată, obligaţia 
acestuia de a verifica aspectele sesizate, precum şi formularea unui răspuns persoanei in cauză. 
Rezultă că persoanele interesate se pot adresa C.N.P.A.S. cu solicitări sub forma petiţiilor, distinct 
de procedura judiciară de contestare prevăzută de art.87 din lege, in vederea sesizării”. 
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Posibilitatea valorificării procedurii de revizuire a drepturilor de pensie este reglementată în 
prezent de Legea nr. 263/2010 prin dispoziţiile art.107, dîndu-se dreptul de a solicita revizuirea şi 
pensionarului. 

Reglementând posibilitatea ca şi pensionarul să poată cere revizuirea modului de calcul al 
pensiei, intenţia legiuitorului nu a fost aceea de a stabili o cale de atac împotriva deciziei de 
pensionare paralelă cu cea a contestaţiei prevăzute în art. 106 din Legea nr. 263/2010. 

Nu poate fi acceptată ideea că beneficiarul unei pensii, care nu a contestat în termen legal o 
decizie de stabilire a drepturilor de pensie, să poată invoca aceleaşi eventuale critici pe calea unei 
acţiuni în revizuire întemeiată pe dispoziţiile art.107 din Legea 263/2010. S-ar ajunge astfel la 
eludarea procedurii expres prevăzute de lege pentru contestarea unei decizii emise de casa de pensii, 
procedură ce impune respectarea unui termen de decădere înăuntrul căruia se poate sesiza instanţa 
de judecată. Or, dispoziţiile art.106 din lege ar rămâne fără eficienţă dacă s-ar recunoaşte persoanei 
interesate dreptul de a supune analizei instanţei legalitatea şi temeinicia unei decizii de pensie după 
trecerea termenului de 30 de zile de la comunicarea deciziei. 

Prin urmare, procedura revizuirii drepturilor de pensie la cererea beneficiarului acestora nu 
poate fi asimilată cu cea a contestaţiei îndreptate împotriva deciziei de pensionare, chiar dacă, în 
esenţă, în cadrul ambelor proceduri se urmăreşte o verificare a elementelor care influenţează 
punctajul mediu anual pe baza înscrisurilor deja existente la dosarul administrativ la momentul 
emiterii deciziei. 

Cum în cauză, reclamantului i s-a emis decizia de respingere a cererii de recalculare la data 
de 03.11.2014, decizie necontestată, această decizie a devenit definitivă, astfel că nu se mai poate 
reveni asupra celor solicitate de către reclamant (anume luarea în calcul a veniturilor înscrise în 
adeverinţa nr [...]/05.08.2014) pentru că altfel s-ar încălca autoritatea deciziei din 03.11.2014 

Faţă de cele expuse, instanţa a apreciat că revizuirea drepturilor de pensie este atributul 
exclusiv al Casei Judeţene de Pensii, iar în măsura în care aceasta a respins cererea venită din partea 
titularului pensiei, respingere ce nu a fost contestată, o nouă cerere, chiar şi de revizuire, pentru 
aceleaşi motive nu se mai poate formula. 
 
 II. Apelul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea acesteia în 
sensul admiterii cererii, respectiv al valorificării veniturilor menţionate în cuprinsul adeverinţei care 
face obiectul acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, reclamantul a arătat că este îndreptăţit să fie luată în calcul 
adeverinţa menţionată, în baza principiului contributivităţii, pentru acele venituri plătindu-se lunar 
cotele de contribuţie pentru asigurări sociale. Prin hotărârea primei instanţe s-a produs o denegare 
de dreptate, fiind invocată o veritabilă excepţie de inadmisibilitate, cu încălcarea rolului activ şi prin 
refuzul aplicării legii. Faţă de refuzul valorificării adeverinţei, reclamantul a făcut cerere de 
revizuire, iar în urma nesoluţionării ei a solicitat instanţei recalcularea punctajului mediu anual. 
 Intimata pârâtă nu a formulat apărări faţă de cererea de apel. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Printr-o cerere din 04.10.2016, apelantul a solicitat intimatei revizuirea pensiei sale sub 

aspectul valorificării veniturilor brute menţionate în adeverinţa nr. [...]/05.08.2014 eliberată de [...]. 
Aceasta făcuse obiectul unei cereri de recalculare din 20.08.2014 pe care intimata a respins-o prin 
decizia nr. [...]/03.11.2014, împotriva căreia apelantul nu a formulat contestaţie în condiţiile art. 
149-151 din Legea nr. 263/2010. 

2. În ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererii de revizuire deduse judecăţii, Curtea 
constată că, deşi tribunalul a afirmat dreptul pensionarului de formula cerere de revizuire a pensiei, 
prevăzut de art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, a apreciat că legiuitorul nu a intenţionat să 
prevadă o nouă cale de atac împotriva deciziei de pensionare. De asemenea, a reţinut că revizuirea 
pensiei este „atributul exclusiv al casei judeţene de pensii” şi că, dacă aceasta a respins o cerere a 
titularului pensiei şi această „respingere” nu a fost contestată, o cerere de revizuire nu mai poate fi 
formulată. 
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Rezultă totuşi din art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 că „în situaţia în care, ulterior 
stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite 
şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din 
oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.” 

În condiţiile în care legiuitorul a prevăzut expres posibilitatea pensionarului de a formula 
cerere de revizuire ulterior stabilirii drepturilor de pensie, fără a circumstanţia în niciun fel 
momentul la care sau până la care poate face acest lucru, exerciţiul dreptului de a cere revizuirea, 
care este una dintre componentele dreptului la pensie, nu ar putea fi negat altfel decât prin 
încălcarea legii. 

3. De altfel, ipoteza tipică avută în vedere de legiuitor atunci când a reglementat instituţia 
revizuirii a fost aceea a rămânerii definitive a deciziei de pensie, întrucât în cazul unei decizii 
nedefinitive încă se poate formula contestaţie şi nimeni nu ar avea nevoie, la acel moment, de 
instituţia revizuirii. Aceasta a fost reglementată, ca o garanţie a dreptului la pensie, tocmai pentru a 
nu permite perpetuarea pe tot restul vieţii pensionarului a unor erori de stabilire a pensiei, chiar dacă 
decizia prin care au fost comise a rămas definitivă.  

Aşa cum şi casa de pensii poate revizui din oficiu pensia în favoarea sau în defavoarea 
pensionarului atunci când constată erori săvârşite prin decizii definitive, la fel şi pensionarul poate 
cere şi are dreptul să obţină remedierea unor asemenea erori. 

Procedura revizuirii nu se suprapune celei a contestaţiei, de vreme ce prin revizuire nu se 
cere anularea deciziei cuprinzând erori de calcul sau de preluare a datelor ori de aplicare a legii, ci 
se tinde la emiterea unei noi decizii care să o înlocuiască pe cea care conţine astfel de erori, cu un 
efect retroactiv limitat la durata termenului general de prescripţie. 

4. Curtea constată din considerentele sentinţei apelate că, deşi prima instanţă conchide că 
revizuirea nu poate fi utilizată într-o situaţie precum cea din speţă în care pensionarul nu a contestat 
decizia prin care casa de pensii i-a respins o cerere de recalculare a pensiei, nu reiese şi când s-ar 
putea aplica totuşi procedura revizuirii, prevăzută de lege, la cererea pensionarului. 

Dacă pensionarul ar fi formulat contestaţie (administrativă şi apoi judiciară) împotriva 
deciziei de pensie, pretenţiile sale s-ar fi analizat în cadrul acelei contestaţii, hotărârea instanţei 
având putere de lucru judecat şi împiedicând orice viitoare procedură de revizuire. 

Astfel, singura logică a instituţiei revizuirii pensiei este aceea a corectării erorilor, fie ele 
de fapt sau de drept, săvârşite de casele de pensii prin decizii rămase definitive. Este opţiunea 
legiuitorului, expres reglementată prin art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, să permită 
pensionarului să ceară revizuirea pensiei ulterior stabilirii acesteia. Această opţiune se explică nu 
numai prin considerente de echitate, statul neputându-se prevala pe termen nelimitat de beneficiul 
propriilor erori, cu efectul diminuării propriilor obligaţii succesive, dar şi prin necesitatea respectării 
principiului contributivităţii, potrivit căruia cuantumul pensiei are la bază contribuţiile de asigurări 
sociale. 

Prin urmare, revizuirea pensiei nu se suprapune cu contestarea deciziilor de pensie, ci 
constituie un remediu distinct pentru ipoteza tipică a neutilizării procedurii de contestare, legiuitorul 
înţelegând să sancţioneze într-o oarecare măsură şi comportamentul nediligent al pensionarului, prin 
instituirea unui efect retroactiv limitat, iar nu total, al revizuirii. 

Reclamantul este aşadar îndreptăţit la analiza fondului cererii sale de revizuire, asupra căreia 
pârâta nu s-a pronunţat prin decizie, fiind nerelevant că nu a contestat decizia prin care intimata i-a 
respins cererea de recalculare a pensiei. 

5. Potrivit adeverinţei nr. [...]/05.08.2014 eliberată de [...], apelantul a beneficiat de 
veniturile brute acolo menţionate în perioada 15.09.1978 – 05.07.2014. 

Succesiunea în timp a actelor normative care au reglementat plata şi evidenţierea plăţii 
contribuţiei de asigurări sociale fac necesară analizarea distinctă a situaţiei de fapt dinainte şi 
respectiv începând de la 01.04.2001, când a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000. 

6. Cu privire la perioada anterioară acestei date, potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 
263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. 1, se au în vedere 
şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de 
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calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt 
dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare. 
 Prin decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 19/2012, obligatorie pentru instanţe, s-a stabilit că 
principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi reactualizare a pensiilor 
provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl reprezintă contribuţiile de asigurări 
sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul 
toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
 Câtă vreme la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate 
sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia 
pentru asigurările sociale de stat, este nejustificat să se refuze valorificarea unor adeverinţe în care 
sporurile nu sunt menţionate defalcat şi devine irelevant caracterul permanent sau nepermanent al 
sporurilor, singura condiţie determinantă pentru valorificarea veniturilor salariale la stabilirea 
pensiei fiind aceea a virării contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 În cuprinsul adeverinţei în cauză este menţionat expres că „s-a virat CAS la total fond de 
salarii”, iar prin adresa nr. …/907/19.06.2017 s-a confirmat plata de către angajator a contribuţiei de 
asigurări sociale asupra salariului brut al apelantului. 

Prin urmare, intimatul reclamant este îndreptăţit la valorificarea veniturilor brute din 
cuprinsul adeverinţei mai sus menţionate, aferente perioadei anterioare datei de 1.04.2001, 
aplicându-se principiul contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010. 
 Plata contribuţiei pentru pensia suplimentară nu condiţionează luarea în calcul la stabilirea 
pensiei a venitului brut, inclus în fondul de salarii, asupra căruia angajatorul a virat contribuţia de 
asigurări sociale, ci doar acordarea suplimentului de punctaj prevăzut de art. 168 din Legea nr. 
263/2010. 

7. Cu privire la perioada începând de la 01.04.2001, Curtea are în vedere că Legea nr. 
19/2000 a introdus o evidenţă a contribuţiilor de asigurări sociale individuale pe baza datelor 
înscrise în declaraţiile nominale de asigurare depuse lunar de către angajator. Aceste declaraţii 
cuprind date privind veniturile salariale, precum şi cu privire la baza de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale.  

Pentru respectarea principiului contributivităţii, sumele care se iau în calcul la stabilirea 
pensiilor sunt cele care reprezintă baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. Pentru perioada 
anterioară datei de 01.04.2001, această bază de calcul poate rezulta din carnetul de muncă ori din 
adeverinţe emise de foştii angajatori ori de deţinători ai arhivelor acestora, iar pentru perioada 
începând cu această dată rezultă din declaraţiile nominale de asigurare. 

8. Potrivit art. 10 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 263/2010, „pentru perioadele de după 
31.03.2001, declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia se stabileşte 
stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului 
public de pensii, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. 1 pc. I lit. c). În situaţiile în care 
derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi nedovedită prin declaraţia nominală de 
asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte 
acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.” 

În acelaşi sens, art. 166 din Legea nr. 263/2010 prevede că „la determinarea punctajelor 
lunare, pentru perioada cuprinsă între 01.04.2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi 
(1.01.2011), se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul 
a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind 
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat 
sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare socială.” 

Din analiza acestor prevederi legale rezultă că, pentru perioadele ulterioare datei de 
31.03.2001, dovedirea stagiului de cotizare se poate face cu adeverinţe eliberate de angajatori, 
numai în lipsa declaraţiilor nominale de asigurare, care însă în speţă au fost depuse la dosar. 

Imposibilitatea valorificării altor informaţii decât cele rezultând din declaraţiile nominale de 
asigurare, cu privire la veniturile obţinute de salariat, se explică prin necesitatea respectării 
principiului contributivităţii, întrucât pensia este cuvenită numai aferent sumelor care au intrat în 
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baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, or baza de calcul rezultă chiar din declaraţiile 
nominale de asigurare pe baza cărora contribuţiile de asigurări sociale au fost calculate şi reţinute. 

De aceea, plafonarea prin lege (art. 23 din Legea nr. 19/2000), la 3 şi respectiv 5 salarii 
medii brute lunare, a bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale are ca efect şi imposibilitatea 
luării în calcul cu ocazia stabilirii pensiei a veniturilor care au depăşit respectivul plafon (3, 
respectiv 5 salarii medii brute lunare), întrucât aferent acestora nu s-a calculat şi nu s-a reţinut 
contribuţia de asigurări sociale. 

9. Ca urmare, referitor la perioada începând de la 01.04.2001, se reţine că intimata pârâtă a 
luat în considerare baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale rezultând din 
declaraţiile nominale de asigurare, ale căror existenţă şi conţinut nu au fost contestate, întrucât, 
potrivit principiului contributivităţii, drepturile de pensie au la bază numai această contribuţie care 
este indisolubil legată de baza ei de calcul.  

Pentru acest motiv, soluţia de respingere a cererii de chemare în judecată sub aspectul 
valorificării adeverinţei care face obiectul cauzei pentru perioada începând de la 01.04.2001 va fi 
menţinută. 

10. Din considerentele mai sus expuse a rezultat că soluţia primei instanţe de respingere a 
acţiunii este nelegală şi netemeinică sub aspectul valorificării adeverinţei care face obiectul acţiunii 
pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, motiv pentru care Curtea, admiţând apelul şi 
schimbând în parte sentinţa apelată, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., va obliga pârâta să emită 
reclamantului o decizie de revizuire a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în considerare a 
salariilor brute aferente perioadei septembrie 1978 – martie 2001 inclusiv, menţionate în adeverinţa 
nr. [...]/05.08.2014 eliberată de [...], începând de la 01.09.2014.  

Totodată, ca efect al revizuirii, Curtea va obliga pârâta să plătească reclamantului diferenţele 
de pensie rezultate în urma emiterii noii decizii, începând de la 01.09.2014 (ţinându-se cont că 
adeverinţa în cauză a fost depusă la dosarul administrativ de pensie în susţinerea unei cereri de 
recalculare din 20.08.2014, iar art. 107 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 consacră efectele recalculării 
din luna următoare depunerii cererii).  

În baza art. 453 alin. 1 C. proc. civ., în raport cu soluţia de admitere a apelului şi de admitere 
în parte a acţiunii, Curtea va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 1.000 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanţă (onorariu de avocat), proporţional cu 
pretenţiile admise, şi va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate.  

Decizia civilă nr. 330/AS/27.06.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
40. Valorificarea în calculul pensiei a veniturilor brute care au constituit baza de calcul 

a contribuției de asigurări sociale. Necesitatea respectării plafonării punctajului anual în 
raport de plafonarea contribuţiei de asigurări sociale potrivit normelor legale incidente în 
perioada relevantă. 
 

În aplicarea principiului contributivităţii, la stabilirea punctajului mediu anual trebuie să se ţină 
cont de toate veniturile care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, în acord cu 
Decizia nr. 19/2012 pronunţată  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, aplicabilă 
şi interpretării prevederilor Legii nr. 263/2010, având în vedere şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin decizia nr.10/2015.  

La stabilirea punctajului mediu anual, însă, trebuie să se ţină seama de perioadele în care punctajul 
era plafonat de lege (3 puncte pentru perioada 01.04.2001 – 20.03.2003 şi 5 puncte pentru perioada 
20.03.2003 - 23.07.2007 conform  art.78 din Legea nr. 19/2000 în forma iniţială respectiv cu modificările 
ulterioare aduse de Legea nr. 250/2007). 

 
Decizia ICCJ nr. 19/2012 - recurs în interesul legii 

Art.78 din Legea nr. 19/2000 modificat de Legea nr. 250/2007 
Decizia ICCJ nr. 10/2015 - recurs în interesul legii 

Cauza Ana Frimu ş.a. împotriva României 
Cauza Constantin Abăluţă ş.a. împotriva României 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016 reclamantul 

[...] a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa să se dispună 
anularea deciziei nr.[...]/2.03.2016, obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de recalculare a 
pensiei prin valorificarea adeverinţelor nr [...], nr [...] şi nr [...] emise la data de 19.06.2016 şi 
adeverinţa nr. 83360/20.10.2015 şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de pensie cuvenite şi 
neachitate, actualizate cu indicele de inflaţie. 

Reclamantul a arătat că la data de 17.03.2016 cu cererea înregistrată sub nr.18600/P1086 a 
formulat contestaţie împotriva deciziei emise. 

În motivarea cererii reclamantul arată că pârâta trebuia să aibă în vedere dispoziţiile 
Ordinului nr.50/1990 şi HG nr.1223/1990. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii 263/2010, 
Pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii şi a depus dosarul 

administrativ ce a stat la baza emiterii deciziei contestate. 
A susţinut pârâta faptul că în adeverinţa nr.[...]/2013 nu se face aceeaşi menţiune nu 

înseamnă ca angajatorul nu a aplicat aceeaşi regulă cu atât mai mult cu cât creşterea sumelor 
înscrise în carnetul de muncă de la o lună la alta este considerabilă. 

Pârâta a mai arătat că în aprecierea stagiului realizat în grupe superioare de muncă au fost 
valorificate datele înscrise în adeverinţele nr.[...]/23.11.2015, nr.[...]/19.06.2013 şi nr. 
4781/13.08.2015 rezultând un stagiu de cotizare în grupa I de muncă de 3 ani şi 7 luni. 

Părţile au administrat proba cu înscrisuri, iar reclamantul a administrat şi proba cu 
expertiză contabilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 1124/24.05.2017, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa, a anulat decizia nr. [...]/02.03.2016 privind acordarea pensiei pentru limită de 
vârstă şi a obligat pârâta să emită o decizie de acordarea pensiei pentru limită de vârstă 
reclamantului în care punctajul mediu anual să fie 3,70664 puncte, începând cu data de 
23.12.2015, să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie dintre pensia 
cuvenită şi cea încasată începând cu data de 23.12.2015, drepturi actualizate cu indicele de 
inflaţie, precum şi suma de 1100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
La data de 02.03.2016 s-a emis decizia [...] prin care s-a admis cererea reclamantului 

pentru pensie pentru limita de vârstă, stabilindu-se un punctaj de  3,110042 şi o pensie de 2583 lei.  
La stabilirea drepturilor de pensie pârâta nu a fructificat datele din adeverinţele depuse de 

către reclamant la dosarul administrativ şi anume sporul de noapte şi nici salariile brute realizate în 
perioada şi evidenţiate în adeverinţele  nr.[...], nr.[...] şi nr.[...] emise la data de 19.06.2016 emisă 
de SC [...] SA. 

Din cuprinsul deciziei contestate rezultă că pârâta nu a luat în calcul sporurile şi veniturile 
arătate în adeverinţele depuse. 

Instanţa a apreciat că pârâta nu este în drept să înlăture sporul pentru munca depusă în 
timpul nopţii şi nici salariile brute realizate atâta vreme cât acestea au fost recunoscut de unitatea 
angajatoare SC [...] SA şi au fost înscrise ca atare în adeverinţele depuse. 

Faţă de situaţia de fapt confirmată prin adeverinţele arătate mai sus şi depuse la dosarul de 
pensionare, instanţa a apreciat că este inadmisibil a fi contestate la această dată aceste adeverinţe, 
angajatorul care le-a emis răspunzând, până la înscrierea în fals, de exactitatea datelor lor. 

Contribuţia la sistemul asigurărilor sociale dă naştere în patrimoniul reclamantului, potrivit 
practicii CEDO, a unui drept de proprietate, iar modul de soluţionare a cererii reclamantului  fără 
luarea în calcul a sporurilor arătate în adeverinţe, constituie o încălcare a prevederilor art. 1 din 
Protocolul nr. 1 CEDO. 

Conform art.165 alin 2 din Legea nr. 263/2010” La determinarea punctajelor anuale, pe 
lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, 
după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei 
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anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate 
de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.” 

Atâta timp cât sporurile sunt înscrise într-un act oficial ce emană de la unitatea angajatoare, 
pârâta nu are competenţa de a cenzura acordarea lor, unitatea răspunzând pentru realitatea datelor 
înscrise în actele emise până la înscrierea în fals. 

Totodată, prin Decizia in interesul legii nr. 19/2012 s-a stabilit că „în interpretarea şi 
aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din Anexa la Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare realizate 
anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor 
din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt 
înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în 
vigoare, şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.” 

Instanţa  supremă a reţinut că „principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi 
legală stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat 
îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea 
drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială 
pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat”. 

Decizia arătată este pe deplin aplicabilă şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 
întrucât prin decizia în interesul legii s-a soluţionat o problemă de drept, problema ce este aceeaşi 
şi sub actuala reglementare, principiile generale ale recalculării drepturilor de pensie rămânând 
neschimbate sub imperiul noii reglementări. 

Din adeverinţele nr. [...], nr.[...] şi nr.[...] emise la data de 19.06.2016 emise de SC [...] 
S.A., rezultă că angajatorii au achitat CAS pentru perioada lucrată potrivit legislaţiei în vigoare ( 
adică asupra câştigului brut realizat de personalul său salariat). 

Menţiunea aceasta nu înlătură principiul contributivităţii, având în vedere normele legale 
din perioada consemnată în adeverinţe, perioadă în care au fost realizate veniturile arătate în 
adeverinţe.  

Contribuţia pentru asigurările sociale de stat a fost reglementată iniţial prin Hotărârea 
Consiliului de Miniştri nr. 4.161/1953, iar ulterior prin Decretul nr. 389/1972 şi s-a stabilit în 
sarcina angajatorilor, fiind aplicată asupra câştigului brut realizat de către salariaţi.                                                        

  Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 prin care s-a abrogat Decretul nr. 
389/1972, a fost introdus  sistemul contributiv dualist, reglementat şi prin Legea nr. 263/2010, ce 
instituie obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale atât în sarcina angajatorilor cât şi a 
asiguraţilor persoane fizice încadrate pe baza de contract individual de muncă. 

Prin urmare, faptul ca pentru perioada lucrată la veniturile realizate de către reclamant a 
fost achitat CAS numai de către angajator la total fond salarii, este suficient întrucât obligaţia de 
plată a CAS era instituită doar în sarcina angajatorului.  

Instanţa a reţinut din concluziile raportului de expertiză că punctajul mediu anual cuvenit 
reclamantului faţă de actele depuse la dosarul administrativ, deci inclusiv cele arătate în 
adeverinţele nr.[...], nr.[...] şi nr.[...] emise la data de 19.06.2016 emise de SC [...] S.A. este de 
3,70664 puncte. 

Pentru toate considerentele expuse, instanţa a admis cererea. 
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii 

Constanţa, invocând în esenţă următoarele: pentru calculul punctajului mediu anual au fost 
respectate dispoziţiile art.165 din Legea nr.263/2010 şi art. 127 din Normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG 
nr.257/2011; luând în considerare dispoziţiile legale referitoare la calculul punctajelor lunare şi 
anuale, sumele primite cu titlu de salarii brute înscrise în adeverinţele nr. [...]/19.06.2013, 
[...]/19.06.2013, nu pot fi valorificate în determinarea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut 
parte din baza de calcul a pensiei conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001; în cauză au 
fost valorificate salariile tarifare din carnetul de muncă şi sporul de noapte înscris în adeverinţa 
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nr.[...]/19.06.2013 (până la data de 01.04.1992); pentru perioada 01.04.1992 – 01.04.2001 au fost 
valorificate veniturile înregistrate în carnetul de muncă întrucât salariile tarifare de încadrare 
înscrise în adeverinţa nr. [...]/19.06.2013 diferă faţă de acestea (în adeverinţă fiind înscrise şi 
sporuri care nu se regăsesc în categoria sporurilor cu caracter permanent din Anexa 15 la HG 
nr.257/2011);  practica angajatorului OMV [...] SA a fost ca începând cu data de 01.04.1992 să 
înscrie în carnetul de muncă suma globală rezultată din însumarea atât a salariului de bază, cât şi a 
sporurilor cu caracter permanent, făcându-se în majoritatea adeverinţelor eliberate precizarea: 
"Menţionăm că de la 01.04.1992, în carnetul de muncă s-a înregistrat ca sumă globală salariul şi 
sporurile permanente conform Legii nr. 49/1992 si precizărilor MMPS nr. 53948/1992, iar de la 
01.11.1994 retribuţia lunară s-a înregistrat sub formă de fracţie, brutul la numărător iar salariul de 
bază la numitor, conform precizărilor MMPS nr.54199/1994”; faptul că în adeverinţa 
nr.[...]/19.06.2013 nu se face aceeaşi menţiune, nu înseamnă că angajatorul nu a aplicat aceeaşi 
regulă, cu atât mai mult cu cât creşterea sumelor înscrise în carnetul de muncă de la o lună la alta 
este considerabilă; în aprecierea stagiului realizat în grupe superioare de muncă, au fost 
valorificate datele înscrise în adeverinţele nr. [...]/23.11.2015, [...]/19.06.2013, [...]/13.08.2015, 
rezultând un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă de 3 ani 7 luni 2 zile şi un stagiu de 
cotizare realizat în condiţii speciale de muncă de 22 ani 7 luni 1 zile, pentru care s-a acordat un 
stagiu suplimentar aferent de 13 ani; în decizia emisă la data de 02.03.2016 au fost avute în vedere 
dispoziţiile art.100 din Legea nr.263/2010, astfel că punctajele lunare realizate în perioada în care 
a desfăşurat activitate în grupa I/condiţii speciale de muncă au fost majorate cu 50%, atribuindu-se 
un punctaj suplimentar de 0.84039; pentru contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară a fost 
acordat un număr suplimentar de puncte de 5.71822, cu respectarea dispoziţiilor art.168 din Legea 
nr.263/2010; punctajul mediu anual a fost determinat prin raportarea câştigului salarial, care a 
constituit contribuţie de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut, respectând astfel 
dispoziţiile art. 95, 96, 97 din Legea nr. 263/2010; cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea 
punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie în conformitate cu precizările 
art. 94 din Legea nr.263/2010; potrivit art.19, Cap. III din Legea nr. 187 din 29 decembrie 2014, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014, în anul 2015 indicele de corecţie 
prevăzut la art. 170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, este de 1.07; asupra punctajului mediu calculat în condiţiile 
dispuse de art.95 din Legea nr. 263/2010 s-a aplicat indicele de corecţie de 1.07; respectând 
întocmai dispoziţiile legale, prin decizia nr. [...]/02.03.2016 privind acordarea pensiei pentru limita 
de vârstă, redusă în condiţiile art.55 din Legea nr.263/2010, s-a calculat începând cu data de 
23.12.2015 un punctaj mediu anual de 3.11042, drepturile restante fiind achitate în luna martie 
2016; 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, reprezentând onorariu de avocat, apelanta pârâtă 
solicită diminuarea acestora, în temeiul art.451 alin.2 Cod procedură civilă, fiind disproporţionate în 
raport cu valoarea şi complexitatea cauzei şi activitatea desfăşurată de avocat. În caz contrar s-ar 
crea un precedent care în viitor ar conduce la o prejudiciere majoră a bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 

Pentru aceste motive, se solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, cu 
schimbarea în tot a sentinţei apelate. 

Intimatul reclamant nu a formulat întâmpinare.  
În apel s-au solicitat precizări expertului contabil judiciar cu privire la raportul de 

expertiză întocmit în cauză la instanţa de fond.  
  Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 Cod pr. civilă, Curtea constată că apelul este fondat, pentru următoarele 
considerente:  
 În ceea ce privește adeverințele nr. [...], [...] şi [...]/09.10.2013 emise de [...] SA, se constată 
că acestea cuprind menţiunea că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale în mod generic, 
„conform legislaţiei în vigoare” sau nu se face nici o previzare. La solicitarea Curţii, emitentul 
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acestora a comunicat cu adresa nr. …/16.10.2017 că veniturile atestate au intrat în fondul de salarii 
iar angajatorul a achitat contribuţia de asigurări sociale la valoarea venitului brut. 

Trebuie avut în vedere că, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2001, angajaţii nu 
datorau contribuţia de asigurări sociale, aceasta fiind datorată numai de angajator. 

Astfel, din prevederile art. 160 alin.5, art.161 alin. 2 şi art. 164 din Legea nr. 19/2000 rezultă 
că veniturile care sunt avute în vedere pentru determinarea punctajului mediu anual pot rezulta fie 
din carnetul de muncă fie din adeverinţe eliberate de angajator, aceeaşi concluzie rezultând şi din 
prevederile pct.VII.28 din Secţiunea B a normelor de aplicare a Legii nr.19/2000 aprobate prin 
Ordinul 340/2001 emis de Ministerul Muncii. Este relevant în această privinţă că pensia 
reclamanţilor a fost stabilită sub imperiul Legii nr. 19/2000. 

În acelaşi sens se reţine că din prevederile art.76 din Normele de aplicare a Legii nr. 
263/2010 aprobate prin HG nr. 257/2011 rezultă că veniturile care sunt avute în vedere pentru 
determinarea punctajului mediu anual pot rezulta fie din carnetul de muncă fie din adeverinţe 
eliberate de angajator. Cerea de recalculare a pensiei a fost formulată de reclamanţi sub imperiul 
Legii nr. 263/2010. 

Ca urmare, ceea ce este important este că angajatorul, căruia îi incumbă răspunderea pentru 
veridicitatea datelor înscrise în adeverinţă conform art. 125 din Normele de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 263/2010, potrivit cu care angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct 
răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si 
informaţiilor pe care le înscriu, in baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează 
in vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie, a atestat veniturile şi virarea 
contribuţiei de asigurări sociale. 

Principiul contributivităţii, reglementat de Legea nr. 263/2010 în art.2 lit.c nu este un 
principiu nou în sistemul asigurărilor sociale, el regăsindu-se şi în Legea nr. 19/2000, art.2 lit.e) şi, 
într-o altă formulare, în art.1 alin. 2, art. 3 şi art. 21 din Legea nr. 3/1977, din perspectiva acestui 
principiu importantă fiind încasarea respectivelor venituri şi achitarea contribuţiei de asigurări 
sociale. 

Este adevărat că la pct.VI din Anexa 15 la HG nr.257/2011, ca şi la punctul VI din Anexa 1 
la OUG nr.4/2005 se face o menţiune potrivit cu care nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului 
mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare 
datei de 1 aprilie 2001 anumite venituri indicate în mod expres precum şi alte sporuri care nu au 
avut caracter permanent. 
 Dar, acest text legal nu exclude pur şi simplu anumite venituri din procesul de recalculare, 
nefiind vorba de un act discreţionar al legiuitorului, care să nu aibă nici o justificare. 
 Astfel cum arată chiar apelanta, aceste venituri sunt excluse din recalculare  pentru un 
motiv, respectiv faptul că aceste venituri nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform 
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi, pe de altă parte, nu au avut caracter permanent. 
 Astfel cum a reţinut şi prima instanţă dacă anumite venituri au fost avute în vedere de 
legislaţia anterioară  datei de 1 aprilie 2001 la calcularea pensiei şi au avut un caracter permanent, 
aceste venituri trebuie avute în vedere la stabilirea pensiei şi în conformitate cu Legea nr.263/2010, 
şi nu pot fi incluse între veniturile la care se referă menţiunea de la punctul VI din Anexa 15 la HG 
nr.257/2011, care nu sunt avute în vedere la stabilirea pensiei. 
 Într-adevăr, principiului contributivităţii consacrat de art.2 lit. c) din Legea nr.263/2010 se 
opune neluării în seamă  la stabilirea stagiului de cotizare şi implicit a punctajului mediu anual pe 
baza căruia se determină pensia a unei perioade  în care un asigurat a fost retribuit în acord global 
sau pentru munca suplimentară în condiţiile în care drepturile de asigurări sociale se cuvin în  
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. 
 Aşadar, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, în măsura în care un  anumit venit a avut 
caracter permanent şi ca urmare a constituit baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale 
acesta trebuie avut în vedere la determinarea pensiei în sistemul Legii nr. 263/2010. 
 Astfel, formele de retribuire în acord sau pentru munca suplimentară sunt indicate la pct.VI 
din Anexa 15 la HG nr. 257/2011 printre sursele unor venituri care nu sunt luate în calcul la 
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determinarea punctajului mediu anual în baza Legii nr.263/2010 întrucât  nu au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. 
 Veniturile obţinute de reclamant în acea perioadă erau venituri pentru care s-au plătit 
contribuţiile de asigurări sociale astfel cum atestă emitentul adeverinţei. 
 Mai trebuie avute în vedere şi prevederile art.2 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la 
contribuţia pentru asigurările sociale de stat, text legal care stabilea excepţiile de la plata 
contribuţiilor de asigurări sociale. 
 În aceste condiţii, reclamantul este îndreptăţit să beneficieze de calcularea punctajului mediu 
anual în concordanţă cu veniturile avute şi în special în concordanţă cu contribuţiile realizate la 
fondul asigurărilor sociale. 

Veniturile a căror valorificare o solicită reclamantul nu au avut caracter sporadic sau 
ocazional, astfel cum rezultă din cuprinsul adeverinţei prezentate. 
 În consecinţă în mod corect instanţa de fond a considerat că la determinarea punctajului 
mediu anual în vederea stabilirii cuantumului pensiei la care este îndreptăţită reclamanta trebuie 
avute în vedere şi veniturile primite în sistemul de plată în acord global şi pentru munca 
suplimentară astfel cum sunt evidenţiate de adeverinţa depusă de acesta. 
 Mai trebuie avut în vedere că  prin Decizia nr. 19/2012 pronunţată  de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a stabilit cu caracter obligatoriu că „în 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare 
realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea 
pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, 
sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în 
vigoare, şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.” 
 În considerentele acestei decizii s-au reţinut următoarele: 
  „În aceste condiţii, neluarea în considerare a unor sume pentru care s-au plătit 
contribuţiile de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivităţii, având 
drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor, astfel cum de altfel a statuat 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronunţată în recurs 
în interesul legii privind interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 78 şi art. 164 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 19/2000 şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005.  

În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa că drepturile 
de asigurări sociale cuvenite în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun 
patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de statul român prin Legea nr. 30/1994.  

Cu titlu de exemplu este de menţionat Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 
7 februarie 2012, pronunţată în Cauza Ana Frimu ş.a. împotriva României, prin care Curtea, deşi a 
respins cererea ca inadmisibilă, a reafirmat faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie 
garantează plata prestaţiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuţii la bugetul 
asigurărilor sociale (relevantă în acest sens este şi Cauza Constantin Abăluţă ş.a. împotriva 
României).  

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că drepturile de asigurări 
sociale sunt legate de plata contribuţiilor de asigurări sociale specifice, considerându-se că dreptul 
la alocaţia de urgenţă (pentru care reclamantul plătise contribuţia specifică) reprezintă un drept 
patrimonial în sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Hotărârea în Cauza Gaygusuz împotriva Austriei 
din 16 septembrie 1996.  

În concluzie, principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi 
reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă 
contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor de 
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pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care 
angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat”. 

Aceste aspecte de principiu sunt aplicabile şi interpretării prevederilor Legii nr. 263/2010, 
având în vedere şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr.10/2015 
pronunţată asupra unei sesizări cu un recurs în interesul legii, respectiv că „rămâne la aprecierea 
instanţelor de judecată ca, în condiţiile abrogării normei pe care o interpretează, dar ale 
subzistenţei în cuprinsul noii reglementări a soluţiei legislative anterioare, să aplice raţionamentul 
juridic şi argumentele care au stat la baza acestuia şi care au dus la dezlegarea dată în Decizia nr. 
19/2011, pentru identitate de raţiune, păstrându-şi valabilitatea reperele de analiză fixate prin 
decizia anterioară, în ceea ce priveşte verificarea aspectelor cu privire la aceste venituri, în raport 
cu situaţia concretă a fiecărui angajat şi cu dovezile produse, fără a putea fi impusă, cu caracter 
obligatoriu, pe calea unui recurs în interesul legii, date fiind limitările obiectului de reglementare 
al acestuia, o astfel de soluţie.” 

În cauză, astfel cum s-a arătat deja, se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru ca 
veniturile atestate de adeverinţa respectivă să fie valorificate în calculul punctajului. 

De asemenea, se are în vedere că atât potrivit art.164 din Legea nr. 19/2000 cât şi 165 alin.1 
din Legea nr. 263/2010, pentru perioada 1991 – 2007 se au în vedere salariile brute în calculul 
punctajului mediu anual. 

Oricum, potrivit art.96 alin.2 din Legea nr. 263/2010, regula este că punctajul lunar se 
calculează prin împărţirea salariului brut care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale la valoarea câştigului salarial mediu brut din luna respectivă. 

În cadrul Capitolului IX din Legea nr. 263/2010, care cuprinde dispoziţii tranzitorii, este 
cuprins şi art. 165 în care se stabileşte că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada 
01.07.1977 – 31.12.1990 se folosesc salariile nete. 

Dar, împărţirea salariului net, care are o valoare inferioară celui brut, la valoarea câştigului 
salarial mediu brut din luna respectivă ar prejudicia asiguratul, raportarea făcându-se între sume 
determinate diferit. 

Pentru acest motiv, în mod evident, în Anexa nr.7 la Legea nr. 263/2010 s-a stabilit pentru 
perioada 1938 – 1990 atât valoarea salariului anual brut cât şi a celui net, astfel încât pentru 
eventualitatea în care în calcul se are în vedere venitul net al asiguratului, raportarea să se facă la 
salariul net din perioada aceea, astfel încât asiguratul să nu fie prejudiciat prin scăderea nejustificată 
a punctajului mediu anual şi să nu fie încălcat principiul contributivităţii. 

Ca urmare, rezultă că prevederile art. 165, ca norme tranzitorii, urmăresc facilitarea 
colectării datelor, pornind de la realitatea că în perioada 01.07.1977 – 31.12.1990 în carnetul de 
muncă se atesta venitul net, pentru a evita realizarea de către casele de pensie a unui calcul invers în 
scopul determinării venitului brut astfel încât să se respecte formula de calcul prevăzută de art.96 
al.2 din Legea nr. 263/2010, punctajul calculându-se direct raportat la venitul net. 

Aceasta nu exclude, însă, posibilitatea ca, în situaţia în care există date suficiente, punctajul 
să se calculeze potrivit regulii instituite de art.96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, prin folosirea 
venitului brut realizat raportat la salariul brut din acea perioadă, acest mod de calcul nefiind de 
natură a denatura rezultatul calculului. 

Nu se poate reţine că prin folosirea venitului brut în formula de calcul a punctajului lunar 
prevăzută de art.96 al.2 din Legea nr. 263/2010, aceeaşi cu cea din 78 al.1 din Legea nr. 19/2000    
s-ar dubla anumite venituri întrucât în acest caz doar venitul brut (total) se raportează la salariul 
mediu brut lunar fără a mai fi adăugate sporurile care se evidenţiau distinct şi se adăugau la salariul 
de încadrare pentru a obţine venitul brut ca bază de calcul pentru punctajul lunar, în prima 
modalitate de calcul fiind preluate veniturile brute direct din cuprinsul adeverinţei, în timp ce în 
cazul celei de a doua modalităţi venitul brut se obţinea din adiţionarea salariului de încadrare şi a 
sporurilor obţinute. 
 Ca urmare, adeverințele nr. [...]/15.10.2013 şi nr. [...]/15.10.2013  emise de [...] SA trebuie 
valorificate la stabilirea punctajului mediu anual. 
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 În legătură cu modul de valorificare a stagiului realizat de reclamant în grupa I de muncă şi 
condiţii speciale, apelanta pârâtă nu formulează critici ci explică numai că a avut în vedere acest 
stagiu în calculul punctajului, aceste aspecte nefîăcând, de altfel, obiectul acestui litigiu. 
 Pentru verificarea modului de valorificare a veniturilor atestate de adeverinţele nr. [...], [...] 
şi [...]/09.10.2013 emise de [...] SA,, s-a dispus efectuarea unei expertize contabile. 
 În raportul de expertiză întocmit de expert [...] s-a indicat un punctaj mediu anual de 
3,70664 puncte. Apelanta pârâtă a formulat, cu o singură excepţi, critici care privesc aspecte de 
drept, respectiv posibilitatea de valorificare a anumitor venituri iar nu aspecte concrete de calcul, iar 
obiecţiunile formulate în faţa instanţei de apel au vizat plata unor diferenţe de drepturi de pensie. 
Singura critică reală privind modul de calcul al punctajului, constituind şi o problemă de drept, a 
vizat depăşirea plafonului maxim al punctajului prevăzut în lege. 

Astfel, formula de calcul a punctajului trebuie să ţină cont de perioadele în care punctajul 
era plafonat de lege (3 puncte pentru perioada 01.04.2001 – 20.03.2003 şi 5 puncte pentru perioada 
20.03.2003 - 23.07.2007 conform  art.78 din Legea nr. 19/2000 cu modificările ulterioare aduse de 
Legea nr. 250/2007). 
  La solicitarea Curţii, expertul desemnat în cauză ([...]) a întocmit un supliment la raportul de 
expertiză în care a recalculat punctajul mediu anual cu aplicarea acestor plafoane, rezultând un 
punctaj mediu anual de 3,60744 puncte care este mai mic decât cel stabilit de prima instanţă dar 
totuşi mai mare decât cel stabilit de pârâtă de 3,11042 puncte. 
 Ca urmare, în mod corect Tribunalul a anulat decizia de pensie, întrucât nu respecta 
principiul contributivităţii la care s-a făcut referire anterior, consacrat de art.2 lit.c) din Legea nr. 
263/2010, însă în mod greşit a stabilit punctajul mediu anual fără a ţine cont de perioadele în care 
acesta era plafonat în funcţie de plafonarea contribuţiilor pentru asigurări sociale. 
 Urmează aşadar a se avea în vedere, în temeiul art. 330 Cod pr.civ. noul punctaj mediu anual 
calculat de expert. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod pr.civ. se va admite apelul dar se 
va schimba numai în parte sentinţa apelată, în sensul modificării punctajului mediu anual, urmând 
a se menţine restul dispoziţiilor acesteia. 

Decizia civilă nr. 467/AS/24.10.2017 
Judecător redactor Răzvan Anghel 
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41. Conflict negativ de competență. Obligativitatea respectării regulatorului de 
competență pronunțat de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Imposibilitatea repunerii în 
discuție a problemei competenței de către instanța de trimitere, chiar analizată dintr-o altă 
perspectivă. 
 
          Potrivit art.135 alin.2 din Codul de procedură civilă: ”Nu se poate crea conflict de competență cu 
Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere”. 
            Din norma legală citată rezultă că ori de câte ori stabilirea instanței competente s-a făcut în urma 
unui regulator de competență pronunțat de către Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța de trimitere 
este obligată să țină seama de acesta, chiar dacă existau la data ivirii conflictului de competență sau au 
intervenit ulterior alte elemente de fapt sau de drept care ar fi putut avea efecte asupra competenței. Având 
în vedere că norma legală nu face distincție între tipurile de competență asupra cărora ar fi avut a se 
pronunța Înalta Curte de Casație și Justiție rezultă, prin interpretarea ubi lex non distinguit, că în această 
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situație instanța de trimitere nu poate să repună în discuție problema competenței sale, chiar analizată 
dintr-o altă perspectivă. 

 
Art.135 alin.2 din Codul de procedură civilă 

 
Prin formularul de cerere de valoare redusă înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanța la 

07.08.2015 reclamantul [...] a solicitat obligarea pârâtei [...] la plata sumei de 4.500 lei, la care se 
adaugă dobânda legală calculată asupra acestei sume de la data de 24.06.2015, cu cheltuieli de 
judecată. 

În motivarea cererii reclamantul a arătat că a plătit pârâtei suma respectivă cu titlu de avans 
pentru achiziționarea unui imobil situat în București, …, ca urmare a publicării unui anunț pe site-ul 
OLX. A susținut reclamantul că a fost indus în eroare asupra anului de edificare a construcției, 
acesta fiind 1940, în loc de 1970, motiv pentru care nu a mai dorit perfectarea vânzării convenite 
anterior. 

La data de 03.09.2015 reclamantul a arătat că dorește soluționarea cererii sale potrivit 
dreptului comun, iar la data de 11.01.2016 a depus cerere modificatoare, solicitând ca instanța să 
constate nulitatea relativă a antecontractului intervenit ȋntre părți și repunerea părților ȋn situația 
anterioară, prin restituirea de către pârâtă a sumei de 45.000 lei, cu cheltuieli de judecată. 

Prin sentinţa civilă nr. 1186/05.02.2016, Judecătoria Constanța a admis excepţia de 
necompetenţă teritorială, invocată din oficiu, trimiţând dosarul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti 
pentru soluţionare. 

Prin sentința civilă nr. 6473 din 4 mai 2016 Judecătoria Sectorului 3 București a admis 
excepția necompetenței teritoriale și a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Constanța. S-a 
constatat ivit conflict negativ de competență, cauza fiind trimisă Înaltei Curți de Casație și Justiție 
în vederea soluționării conflictului. 

Prin decizia civilă nr.1414 din 20.09.2016 ÎCCJ a stabilit competența de soluționare a cauzei 
în favoarea Judecătoriei Constanța, reținând că judecătoria a fost investită cu o acțiune în realizare, 
patrimonială, mixtă prin care se urmărește, în același timp, valorificarea unui drept real și a unui 
drept de creanță, ambele drepturi fiind efectul aceluiași act juridic, și nicidecum cu o acțiune reală 
imobiliară, situație în care, în speță, se aplică regula generală de drept comun în competența 
teritorială.  

A mai reținut ÎCCJ că dispozițiile art.107 Cod procedură civilă instituie regula generală a 
competenței de drept comun din punct de vedere teritorial pentru judecata în primă instanță, în 
sensul că în absența unei norme contrare instanța competentă este cea de la domiciliul pârâtului și a 
arătat că în raport de aceste considerente, de obiectul cererii de chemare în judecată – acțiune în 
realizare, patrimonială, mixtă – Judecătoria Constanța este instanța competentă să soluționeze 
prezenta cauză, aceasta fiind instanța în circumscripția căreia pârâta are domiciliul. 
        După pronunțarea regulatorului de competență de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
dosarul a fost reînregistrat la Judecătoria Constanța sub nr. …/212/2015*. 

La termenul de judecată din data de 16.12.2016 instanţa a invocat din oficiu excepţia de 
necompetenţă materială, iar prin sentinţa civilă nr. 15094/16.12.2016 a fost admisă această excepție 
şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa. 

Pentru a pronunţa această soluţie Judecătoria Constanța a constatat că obiectul judecății ȋl 
constituie nulitatea antecontractului intervenit ȋntre părți cu privire la vânzarea bunului imobil 
situat ȋn …, iar prețul vânzării ce urma a se realiza a fost convenit la suma de 107.000 euro. 

S-a reținut ȋn consecință incidența art. 94 pct. 1 lit. k coroborat cu art. 95 pct. 1 C. pr. civilă, 
tribunalul fiind competent să judece acțiunile evaluabile ȋn bani cu o valoare de cel puțin 200.000 
lei, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă sub acelaşi număr de 
dosar, iar la primul termen de judecată instanța a invocat din oficiu excepția necompetenței 
materiale ȋn soluționarea cererii. 

La termenul din 6 martie 2017 Tribunalul Constanța a invocat din oficiu excepția 
necompetenței materiale, excepție pe care a admis-o prin sentința civilă nr. 549 din 20 martie 2017. 
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Tribunalul a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanța și, 
constatând ivit conflict negativ de competență, a înaintat cauza Curții de Apel Constanța pentru 
soluționare. 

În considerentele hotărârii astfel pronunțate a reținut Tribunalul că prin Decizia nr. 
1414/20.09.2016 pronunțată de Ȋnalta Curte de Casație și Justiție ȋn dosarul nr. …/212/2015 a fost 
stabilită competența de soluționare a cauzei ȋn favoarea Judecătoriei Constanța și raportând situaţia 
de fapt la prevederile art. 135 alin. 4 Cod procedură civilă a apreciat că dispozitivul Deciziei civile 
nr. 1414/20.09.2016 a Ȋ.C.C.J. a stabilit în mod neechivoc competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Constanţa, în aplicarea art. 107 C. pr. civilă. 

A considerat tribunalul că nu se poate reţine argumentul că prin Decizia civilă nr. 
1414/20.09.2016 a Ȋ.C.C.J. s-au stabilit numai natura juridică a acțiunii și incidența regulii de drept 
comun ȋn materie de competență teritorială, de vreme ce scopul pronunţării regulatorului de 
competenţă este tocmai acela de a se stabili instanţa competentă general, material şi teritorial să 
soluţioneze cauza. 

Pe cale de consecinţă, s-a considerat că invocarea criteriului valoric pentru a se justifica o 
nouă declinare de competență nu este admisibilă, pentru că ar însemna ca regulatorul de 
competenţă pronunţat să fie lipsit de orice efect juridic, iar o hotărâre judecătorească definitivă 
şi irevocabilă să fie lipsită de efecte în detrimentul părţilor, care sunt îndreptăţite la soluţionarea cu 
celeritate a litigiului. 

Pentru aceste motive, în temeiul art. 131 alin. 1, art. 130 alin. 2, art. 132 alin. 3 C. pr. civilă, 
instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei 
în favoarea Judecătoriei Constanţa, secţia I civilă. 
         Curtea de Apel Constanţa, Secţia I civilă, reţinând conform dispozițiilor art. 135  alin.(1) 
din Noul Cod de procedură civilă că este competentă să soluţioneze acest conflict negativ de 
competenţă,  constată că Judecătoria Constanța este instanţa competentă să soluţioneze acţiunea 
dedusă judecăţii de către reclamantul [...], pentru următoarele considerente:  
         Conflictul negativ de competență din prezenta cauză a apărut ca urmare a reverificării de 
către Judecătoria Constanța a normelor de competență materială aplicabile, ulterior stabilirii acestei 
instanțe, de către Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță competentă din punct de vedere 
teritorial să soluționeze cauza și după calificarea acțiunii ca acțiune în realizare, patrimonială, 
mixtă.  
 Prin urmare, problema în dispută în această cauză este aceea dacă, după pronunțarea de 
către Înalta Curte de Casație și Justiție a unui regulator de competență, instanța considerată 
competentă în raport de normele care reglementează competența teritorială mai poate să  repună în 
discuție chestiunea competenței din perspectiva normelor care reglementează competența 
materială. 
          Răspunsul la această problemă se regăsește în conținutul art.135 alin.2 din Codul de 
procedură civilă potrivit căruia ”Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de 
Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței 
pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere”. 
            Din norma legală citată rezultă că ori de câte ori stabilirea instanței competente s-a făcut în 
urma unui regulator de competență pronunțat de către Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța de 
trimitere este obligată să țină seama de acesta, chiar dacă existau la data ivirii conflictului de 
competență sau au intervenit ulterior alte elemente de fapt sau de drept care ar fi putut avea efecte 
asupra competenței. Având în vedere că norma legală nu face distincție între tipurile de competență 
asupra cărora ar fi avut a se pronunța Înalta Curte de Casație și Justiție rezultă, prin interpretarea 
ubi lex non distinguit, că în această situație instanța de trimitere nu poate să repună în discuție 
problema competenței sale, chiar analizată dintr-o altă perspectivă. 
          Această soluție legislativă a fost justificată de doctrina juridică (V.M.Ciobanu, M. Nicolae –
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Ed. UJ, vol.I, pg.419) de existența unei 
autorități depline de lucru judecat a regulatorului de competență, ”privind chestiunile de fapt ori de 
drept care, deși existente la data soluționării conflictului de competență, nu au fost totuși discutate 
în cursul soluționării incidentului, de niciuna din cele (cel puțin) trei instanțe implicate”. În caz 
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contrar, a admite discutarea, din nou, a competenței, după ce aceasta a fost stabilită, ar face posibilă 
existența unor hotărâri definitive contradictorii asupra aceluiași aspect juridic - competența 
instanței în cauza respectivă – dar ar însemna să se golească în bună măsură de conținut și de 
utilitate procedura soluționării conflictului de competență, ceea ce este inacceptabil. 
           Pe de altă parte, verificarea competenței materiale a Judecătoriei Constanța, după stabilirea 
competenței de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia civilă nr.1414/20.09.2016, s-a 
realizat cu nesocotirea termenului limită prevăzut de art.131 alin.1 Cod procedură civilă, termen 
până la care prima instanță putea să facă această verificare, respectiv după primul termen de 
judecată la care părțile au fost legal citate, condițiile invocării necompetenței materiale și/sau 
teritoriale fiind îndeplinite, în cauză, la data la care în cauză s-a invocat excepția necompetenței 
teritoriale, respectiv la 5 februarie 2016. Prin urmare, după această dată, judecătoria nu mai putea 
invoca necompetența sa, chiar dacă reținea incidența în cauză a altor norme de competență și nici 
nu putea investi Tribunalul Constanța prin declinarea competenței. 
          În concluzie, pentru aceste considerente Curtea stabilește că Judecătoria Constanța este 
competentă să soluționeze cauza dedusă judecății de reclamantul [...]. 

Decizia civilă nr. 14/C/17.05.2017 
Judecător redactor Daniela Petrovici 

 
42. Conflict negativ de competență. Pretenţie formulată în baza art. 51 alin. 2 din 

Legea nr. 1/2011. Neinstituirea vreunei măsuri de protecţie specială faţă de minor. 
Competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului în soluţionarea cauzei. 
 

Art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, potrivit căruia cauzele prevăzute de prezenta lege privind 
stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului, 
coroborat cu art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, instituie competenţa funcţională specială a 
completurilor constituite în cadrul tribunalelor pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor cu minori 
şi de familie, pentru soluţionarea cauzelor „privind stabilirea măsurilor de protecţie specială”.  

Sfera acestor măsuri este conturată de art. 59 din Legea nr. 272/2004, care prevede că „măsurile 
de protecţie specială a copilului sunt: a) plasamentul; b) plasamentul în regim de urgenţă; c) 
supravegherea specializată.” 

Fiind în prezenţa unei norme speciale de competenţă, aceasta este de strictă interpretare şi 
aplicare, ea neputând fi extinsă şi în privinţa unor cauze al căror obiect excede ipotezei ei normative. 

În cauză nici nu este vorba despre o măsură de protecţie specială, adică despre plasament, 
plasament în regim de urgenţă sau supraveghere specializată, pretenţia dedusă judecăţii fiind formulată în 
baza art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, de către un copil care urmează cursurile unei unităţi de 
învăţământ de masă şi faţă de care nu reiese că s-ar fi luat sau ar urma să se ia vreuna dintre măsurile de 
protecţie specială prevăzute de lege. 

 
Art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 

Art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 
Art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 

 
 1. Prin cererea înregistrată la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Constanţa la 16.08.2016, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Comuna [...] şi 
Consiliul Judeţean Constanţa obligarea pârâţilor la recunoaşterea şi plata contravalorii asistenţei 
sociale aferente perioadei septembrie 2013 – iulie 2015 în cazul primului pârât şi septembrie 2015 – 
februarie 2016 în cazul celui de-al doilea, asistenţa socială constând în alocaţia zilnică de hrană, 
contravaloarea rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, drepturi 
prevăzute de art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, sume ce urmează a fi actualizate. 
 În drept, reclamantul a invocat art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, text precizat ulterior ca 
fiind temeiul principal al cererii, precum şi art. 48 şi 129 din Legea nr. 272/2004, art. 6 din HG nr. 
1251/2005, art. 26 din Ordinul nr. 5574/2011, art. 26 alin. 1 din Ordinul nr. 68/2003, HG nr. 
421/2008, hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 73/2016 şi art. 8 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004. 
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 2. Prin sentinţa civilă nr. 1624/21.11.2016 a fost admisă excepţia necompetenţei 
funcţionale şi s-a dispus înaintarea cauzei spre competentă soluţionare la Secţia I civilă a 
Tribunalului Constanţa. 
 În motivarea acestei soluţii, s-a reţinut că, în conformitate cu art. 130 din Legea nr. 
272/2004, cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt 
de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului. 
 În speţă, învestirea instanţei este aferentă recunoaşterii si realizării unui drept special, 
suplimentar, pentru un minor care deja este încadrat in grad de handicap, sens in care, din economia 
acestor dispoziţii legale, se constată că instanţa competentă să soluţioneze în primă instanţă prezenta 
acţiune este Tribunalul, care va urma regulile speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 
272/2004, chiar dacă din punct de vedere normativ, dreptul invocat este prevăzut de Legea nr. 
1/2011, insa acest drept se circumscrie cadrului general tratat de Legea nr. 272/2004. 
 Legea nr. 272/2004 – art. 49 - cuprinde reglementări speciale în ce priveşte situaţia 
copilului cu handicap, modalitatea concretă de realizare a dreptului acestuia la îngrijire specială, 
precum şi obligaţiile ce revin organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
autorităţile administraţiei publice locale, acest act normativ neconţinând reglementări care să 
atribuie competenţa de soluţionare a litigiilor născute din aplicarea acestuia instanţei de contencios 
administrativ. 
 Cum cererea formulată de câtre reclamant priveşte situaţia copilului cu handicap, fiind 
vorba in speţă de valorificarea tuturor drepturilor cuvenite acestuia, respectiv se urmăreşte o măsură 
de protecţie sociala luată cu privire la un minor, competenţa de soluţionare aparţine tribunalului – 
secţia civilă - completuri specializate în materia măsurilor speciale de protecţie a minorilor. 
În sensul celor menţionate sunt şi dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr.554/2004 potrivit cărora „nu 
pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau 
desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură”.  

3. Prin sentinţa civilă nr. 1056/22.05.2017, Secţia I civilă a Tribunalului Constanţa a 
constatat natura de contencios administrativ a cauzei şi a sesizat Curtea de Apel Constanţa pentru 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă dintre cele două secţii. 

În motivarea acestei soluţii s-a reţinut că natura juridică a drepturilor şi a obligațiilor 
corelative de a finanța sistemul de asistență socială este una de drept administrativ. 

4. În soluţionarea conflictului de competenţă, curtea de apel are în vedere că instanţele de 
contencios administrativ au o competenţă specială în raport cu cele de drept comun, aceasta fiind 
conturată de sfera contenciosului administrativ, astfel cum acesta este definit de lege cu caracter 
general, cu excepţia materiilor date în competenţa altor instanţe (cum sunt conflictele de muncă în 
care calitatea de angajator revine unei autorităţi publice, litigiile de asigurări sociale, contenciosul 
contravenţional, cereri în materie de carte funciară, cereri referitoare la măsurile speciale de 
protecţie prevăzute de Legea nr. 272/2004 şi altele) şi inclusiv în privinţa acelor cauze pentru care 
competenţa instanţelor de contencios administrativ este reglementată expres de lege. 

Astfel, pe de o parte, contenciosul administrativ nu priveşte toate litigiile izvorâte din 
raporturi juridice de drept administrativ, iar pe de altă parte acesta nu se rezumă la situaţiile pentru 
care legea a prevăzut expres competenţa instanţelor specializate în acest domeniu, fiind necesar cu 
precădere că fie examinată sfera contenciosului administrativ reglementat cu caracter general. 

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ este 
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. 

Raportat la datele speţei, conflictul s-a născut din nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri referitoare la un drept de care se prevalează reclamantul, anume de a beneficia din partea 
pârâţilor de acordarea contravalorii asistenţei sociale, constând în alocaţia zilnică de hrană, 
contravaloarea rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei. În acest 
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sens, reclamantul a depus la dosar cererile sale adresate celor doi pârâţi, depuse la filele 21-28 din 
dosar. 

5. Prin acţiunea sa, reclamantul a arătat că este îndreptăţit să primească de la pârâţi o sumă 
de bani în baza art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, invocând că este încadrat în grad de handicap, 
necesită condiţii educaţionale speciale şi este şcolarizat într-o unitate de învăţământ de masă. În 
consecinţă, a invocat că are dreptul de a beneficia de asistenţă socială în cuantum egal cu cel 
prevăzut pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului. 

Astfel, reclamantul a invocat refuzul pârâţilor de soluţionare a unor cereri referitoare la un 
drept pe care aceasta îl reclamă. Potrivit art. 2 alin. 1 lit. o) din Legea nr. 554/2004, prin „drept 
vătămat” se înţelege orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se 
aduce o atingere printr-un act administrativ, iar potrivit art. 2 alin. 2 se asimilează actelor 
administrative unilaterale şi faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. 

Se constată astfel că litigiul se circumscrie sferei contenciosului administrativ prevăzută de 
art. 2 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 554/2004, întrucât pârâţii sunt autorităţi publice, iar litigiul este 
născut din nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept invocat de reclamant 
ca fiind prevăzut de lege. 

6. Art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, potrivit căruia cauzele prevăzute de prezenta 
lege privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la 
domiciliul copilului, coroborat cu art. 36 alin. 3 din legea nr. 304/2004, instituie competenţa 
funcţională specială a completurilor constituite în cadrul tribunalelor pentru soluţionarea în primă 
instanţă a cauzelor cu minori şi de familie, pentru soluţionarea cauzelor „privind stabilirea 
măsurilor de protecţie specială”.  

Sfera acestor măsuri este conturată de art. 59 din Legea nr. 272/2004, care prevede că 
„măsurile de protecţie specială a copilului sunt: a) plasamentul; b) plasamentul în regim de 
urgenţă; c) supravegherea specializată.” 

Fiind în prezenţa unei norme speciale de competenţă, aceasta este de strictă interpretare şi 
aplicare, ea neputând fi extinsă şi în privinţa unor cauze al căror obiect excede ipotezei ei 
normative. 

7. În cauză nici nu este vorba despre o măsură de protecţie specială, adică despre 
plasament, plasament în regim de urgenţă sau supraveghere specializată, pretenţia dedusă judecăţii 
fiind formulată în baza art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, de către un copil care urmează cursurile 
unei unităţi de învăţământ de masă şi faţă de care nu reiese că s-ar fi luat sau ar urma să se ia 
vreuna dintre măsurile de protecţie specială prevăzute de lege. 

Mai mult decât atât, obiectul cauzei nu este instituirea, înlocuirea sau încetarea unei 
măsuri de protecţie specială, ci constă în plata unei sume de bani. 

8. Faptul că suma solicitată cu titlu de „contravaloare a asistenţei sociale” se calculează 
prin raportare la suma alocată în folosul copiilor faţă de care s-a instituit o măsură de protecţie 
specială nu schimbă natura juridică a cererii deduse judecăţii şi nu înseamnă că reclamantul ar 
beneficia sau ar dori să beneficieze de o asemenea măsură de protecţie specială. 

De asemenea, este irelevant că Legea nr. 272/2004 cuprinde la art. 49 dispoziţii cu 
caracter general referitoare la protecţia copiilor cu handicap, întrucât art. 133 a instituit norme 
speciale de competenţă numai în privinţa cauzelor referitoare la măsuri speciale de protecţie, iar nu 
şi în privinţa altor cauze în care s-ar invoca diverse prevederi ale acestei legi.  
 9. Rezultă că Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Constanţa este competentă 
să soluţioneze cauza, având în vedere în acest sens şi distincţia făcută de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004 cu privire la nivelul autorităţii al cărui act administrativ priveşte cauza (act căruia, potrivit 
art. 2 alin. 2, i se asimilează şi faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal), respectiv cel 
local. 
 În consecinţă, în baza art. 136 alin. 1 şi 2 raportat la art. 135 alin. 1 şi 4 C. proc. civ., se va 
stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei de contencios administrativ a 
Tribunalului Constanţa. 

Sentinţa civilă nr. 22/C/05.07.2017 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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43. Conflict negativ de competență. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în 
străinătate. Delegare temporară a autorităţii părinteşti. Competența judecătoriei. 
 

Art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, potrivit căruia cauzele prevăzute de prezenta lege privind 
stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa tribunalului de la domiciliul copilului, 
coroborat cu art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, instituie competenţa funcţională specială a 
completurilor constituite în cadrul tribunalelor pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor cu minori 
şi de familie, pentru soluţionarea cauzelor „privind stabilirea măsurilor de protecţie specială”.  

 
Art. 133 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 

Art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la 6 iunie 2017 reclamanta [...] a 
solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâtul [...], pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună 
delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minora [...], născută la 04.12.2008, in 
favoarea numitei [...], pe o perioadă de  un an, de la 06.06.2017 la 05.06.2018. 

In motivarea acțiunii s-a arătat că prin sentința civilă 12339/26.10.2016, pronunțată în dosarul 
civil …/212/2015 al Judecătoriei Constanța, s-a dispus delegarea temporară a autorităţii părinteşti 
cu privire la minoră către bunica maternă şi, deoarece în continuare munceşte în străinătate, acest 
lucru asigurându-i un trai decent, solicită prelungirea delegării autorităţii, cu încă un an. 

În drept, reclamanta a invocat dispozițiile art. 104 si 105 din Legea nr. 272/2004. 
         Prin sentința civilă nr. 9832 din 18 septembrie 2017 Judecătoria Constanța  a admis  excepția 
necompetenței materiale și a declinat cauza în favoarea Tribunalului Constanța – Secția I Civilă. 
          În considerentele hotărârii pronunțate Judecătoria a reținut că obiectul cererii de chemare  în 
judecată este  delegarea temporară a autorităţii părinteşti, ca măsură de protecţie a copilului cu 
părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în baza art. 104-105 din Secţiunea 4 a Legii nr. 272 din 21 
iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, iar tribunalele sunt, ca şi 
judecătoriile, instanţe de tutelă, conform art.76 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 
legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi au plenitudine de competenţă, conform art. 
95 pct. 1 C.pr.civ. 

A mai arătat că art. 94 pct. 1 lit. a) C.pr. civ. conferă judecătoriilor competenţa de a judeca 
în primă instanţă numai cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, 
iar în speţă, cererea având ca obiect delegarea temporară a autorităţii părinteşti este reglementată de 
o lege specială, respectiv Legea nr. 272/2004.  
            În concluzie, s-a reținut că în lipsa unei dispoziţii legale exprese care să confere judecătoriei 
competenţa de a judeca astfel de cauze, devine incident principiul plenitudinii de competenţă a 
tribunalului, instituit de art. 95 pct. 1 C.pr.civ. 
 Investit prin declinarea competenței, în şedinţa publică din data de 02.10.2017 Tribunalul 
Constanța a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale, excepție pe care a admis-o prin 
sentința civilă nr.1998 din 2 octombrie 2017 și a declinat competența de soluționare a cererii în 
favoarea Judecătoriei Constanța. 
            Tribunalul a constatat ivit conflictul negativ de competență și a sesizat Curtea de Apel 
Constanța pentru pronunțarea regulatorului de competență. 
             În considerentele hotărârii pronunțate a arătat Tribunalul că posibilitatea delegării autorităţii 
părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor care pleacă în străinătate este 
reglementată în Secţiunea a 4-a cu denumirea „Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate” din Cap. VI intitulat „Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a 
oricărei forme de violenţă” din Legea 272/2004. 

Deși potrivit art.133 alin.1 din Capitolul X, denumit „Reguli speciale de procedură”, cauzele 
prevăzute de Legea 272/2004 privind stabilirea măsurilor de protecţie specială sunt de competenţa 
tribunalului de la domiciliul copilului, s-a reținut că măsurile speciale de protecţie sunt definite de 
art.59 din acelaşi act normativ special, iar acestea sunt: plasamentul, plasamentul în regim de 
urgenţă şi supravegherea specializată. 
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Astfel, conform Tribunalului, delegarea temporară a autorităţii părinteşti în cazul copilului cu 
părinţi plecaţi în străinătate nu reprezintă o măsură de protecţie specială în sensul texului mai sus 
indicat, motiv pentru care nu îi sunt aplicabile prevederile art.133 din Legea nr. 272/2004. 

In acelaşi sens, instanţa a apreciat că sunt aplicabile prevederile art.104 alin.3 din lege, potrivit 
cărora competenţa de confirmare a persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul aparţine 
instanţei de tutelă, iar din interpretarea dispoziţiilor art.94 alin.1 pct.1 lit.a C.proc.civ. rezultă că 
judecătoria este instanţa de tutelă de drept comun, aceasta fiind competentă să soluţioneze cererile, 
dacă prin lege nu se prevede în mod expres altfel. 

Având în vedere că prin Legea nr. 272/2004 nu se prevede în mod expres o altă competenţă în 
ceea ce priveşte judecarea cererilor având ca obiect delegare exerciţiu autoritate părintească, iar 
reglementarea privind măsurile de protecţie specială este de strictă interpretare şi aplicare, fiind o 
normă cu caracter special, derogator, Tribunalul a apreciat că judecătoria este competentă să 
soluţioneze cererea.  

Pe cale de consecinţă, în baza dispoziţiilor art.134 Cod procedură civilă, raportat la art.133 din 
acelaşi cod, instanţa a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a dispus înaintarea dosarului 
la Curtea de Apel Constanţa, în vederea soluţionării conflictului, în conformitate cu prevederile 
art.135 Cod procedură civilă. 

Curtea de Apel Constanţa, Secţia I civilă, reţinând conform dispozițiilor art. 135  alin. (1) din 
Codul de procedură civilă că este competentă să soluţioneze acest conflict negativ de competenţă,  
constată că Judecătoria Constanța este instanţa competentă să soluţioneze acţiunea dedusă 
judecăţii având ca obiect delegarea autorității părintești, pentru următoarele considerente:  
         Delegarea temporară a autorității părintești pentru copilul ai cărui părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate este o măsură subsidiară de ocrotire părintească, o formă de protecție 
alternativă a copilului aflat temporar în situația de a nu putea fi în grija părinților săi, reglementată 
de dispozițiile art. 104 - 108 din Legea nr.272/2004. Fiind o măsură de protecție a copilului 
prevăzută printr-o lege specială, pentru determinarea competenței instanței este necesar să se 
verifice dacă aceasta conține și norme de reglementare a competenței instanței sau competența este 
reglementată prin norme de drept comun. 
         Potrivit normelor legale menționate din legea privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, delegarea temporară a autorității părintești se face de către instanță, la cererea părintelui 
care urmează să plece la muncă în străinătate și care formulează o notificare ce trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada 
absenței părinților. 
         În Secțiunea a 4-a, intitulată ”Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate”, 
art. 105 alin.6 din Legea nr. 272/2004 prevede că cererea se soluționează în procedură 
necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă, în termen de 3 zile de la depunerea acesteia, 
iar art. 104 alin. 3 stabilește că instanța de tutelă efectuează confirmarea persoanei în întreținerea 
căreia va rămâne copilul. Rezultă astfel, printr-o interpretare sistematică și logică a normelor legale 
menționate că, în lipsa unei prevederi legale exprese care să stabilească competența de soluționare 
a cererii de delegare temporară a autorității părintești, această cerere, ca și cererea de desemnare a 
persoanei care se ocupă de întreținerea minorului, împreună cu care se judecă, este de competența 
instanței de tutelă. 
          Potrivit art.94 alin.1 lit.a din Codul de procedură civilă, judecătoriile judecă în primă instanță 
cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în 
care prin lege se prevede în mod expres altfel. Din interpretarea coroborată a acestei norme cu 
prevederile art. 107 alin.1 din Codul civil, care definesc ”instanța de tutelă” rezultă că, în materie 
de ocrotire a copilului, judecătoriile, ca instanțe de tutelă, au competența generală de soluționare a 
cererilor cu acest obiect, competența unei alte instanțe, care acționează ca instanță de tutelă, fiind 
aplicabilă numai în cazurile ”în care prin lege se prevede în mod expres altfel”. 
          Este real că Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
conține, în Capitolul X, intitulat ”Reguli speciale de procedură”, art.133 alin.1, și alte norme de 
procedură decât cele enunțate mai sus, dar acest text stabilește în competența tribunalului de la 
domiciliul copilului ”cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecție 
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specială”. Ori, măsurile de protecție specială a copilului sunt cele expres reglementate prin art.59 
din lege, respectiv plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă și supravegherea specializată. 
       Curtea observă astfel că, deși este o măsură de protecție a copilului lipsit temporar de ocrotire 
părintească și că, deși este prevăzută de actul normativ special ce reglementează protecția drepturilor 
copilului, măsura delegării temporare a autorității părintești pentru copilul al cărui părinte pleacă în 
străinătate nu se regăsește printre măsurile calificate de către legiuitor ca ”măsură de protecție 
specială”, motiv pentru care nu se poate reține aplicabilitatea, în aceste cazuri, a normelor speciale de 
competență conținute de art.133 alin.1 din lege, care atribuie tribunalului de la domiciliul copilului 
competența de soluționare, pentru că norma de atribuire a competenței, fiind prevăzută într-o normă 
specială, ea este de strictă interpretare și aplicare, neputând fi aplicată și altor situații decât cele strict 
reglementate în cuprinsul ei. Cum o atare competență, fiind ratione materiae, este de ordine publică, 
înseamnă că soluționarea oricăror altor cereri care se referă la instituirea măsurilor de protecție specială 
ce privesc copilul trebuie să aibă loc în condițiile respectării dispozițiilor referitoare la instanțele cărora 
legea le-a dat plenitudine de competență ca instanțe de tutelă, respectiv judecătoriile.          
          Ca atare, în raport de cele arătate, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. 1 și 4 C.pr.civ., Curtea va 
stabili, în soluționarea conflictului de competență, că Judecătoria Constanţa este competentă să judece 
acţiunea civilă având ca obiect delegarea temporară a autorității părintești formulată de reclamanta [...]. 

În temeiul art. 135 alin.1 Cod procedură civilă stabileşte că Judecătoria Constanţa este instanţa 
competentă să soluţioneze cererea având ca obiect delegarea temporară a autorităţii părinteşti,  

Hotărâre civilă nr. 8/FM/11.10.2017 
Judecător redactor Daniela Petrovici 

 
44. Formularea mai multor apeluri în cauză. Anularea unuia dintre apeluri ca 

netimbrat, în condiţiile în care taxa judiciară de timbru a fost achitată după admiterea 
excepţiei netimbrării, dar înainte de anularea propriu-zisă a cererii de apel, prin decizia 
finală, judecata continuând ulterior admiterii excepţiei netimbrării, în privinţa celuilalt apel. 
Casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare. 
 
 În cazul în care instanţa constată neachitarea taxei de timbru în termenul legal, va dispune anularea 
cererii, nu doar admiterea excepţiei netimbrării cererii.  
 Prin simpla admitere a excepţiei netimbrării, instanţa de apel nu s-a dezinvestit de soluţionarea 
apelului pârâtei, din moment ce nu a dat eficienţă excepţiei invocate, prin aplicarea sancţiunii anulării 
cererii la termenul la care a constatat neachitarea taxei judiciare de timbru până la termenul stabilit, astfel 
cum prevede şi art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997.  

În consecinţă, anularea cererii de apel ulterior achitării taxei judiciare de timbru, în cuantumul 
solicitat, de către recurentă, reprezintă o soluţie dată cu aplicarea greşită a legii, fiind incident motivul de 
casare prevăzut la art. 304 pct. 9 C.pr.civ.  

 
Art. 20 din Legea nr. 146/1997 

 
Prin sentinţa civilă nr. 15648/22.122015, Judecătoria Constanţa a admis în parte cererea de 

chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu 
pârâţii [...], [...][...], prin procurist [...], [...] şi [...][...]. 
 A admis în parte cererea reconvenţională, astfel cum a fost precizată, formulată de pârâtul 
reconvenient [...][...] în contradictoriu cu [...], [...], [...], [...], [...][...]. 
 A admis cererea de intervenţie principală formulată de intervenientul [...]. 
 A dispus ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în mun. Constanţa, [...], jud. 
Constanţa. 
 A fost atribuit reclamantei [...] în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în mun. 
Constanţa, [...], jud. Constanţa. 
 A fost obligată reclamanta [...] la plata următoarelor sume, cu titlu de sulte: 40058,7 lei către 
pârâta [...]; 8901,9 lei către pârâtul reconvenient [...]; 8901,9 lei către intervenientul [...] şi 8901,9 
lei către pârâtul [...]. 
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 A fost obligată reclamanta [...] şi pe pârâta [...] la plata către pârâtul reconvenient [...][...] a 
sumei de 2144,6 lei fiecare reprezentând cota de 3/8 din pasivul succesoral al  defuncţilor [...] şi 
[...],  în ceea ce priveşte bunul imobil situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa. 
 Au fost obligaţi intervenientul [...] şi pârâtul [...] la plata către pârâtul reconvenient [...][...] a 
sumei de 476,6 lei fiecare reprezentând cota de 1/12 din pasivul succesoral al  defuncţilor [...] şi 
[...],  în ceea ce priveşte bunul imobil situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa. 
 A fost dispusă ieşirea din indiviziune asupra depozitelor bancare deschise de defunctul [...] 
la datele de 21.12.2010, 28.02.2011 şi 01.03.2011 la BCR SA (în cuantum de 53825,15 lei la data 
de 19.03.2014). 
 Au fost atribuite părţilor sumele ce li se cuvin din depozitele bancare conform cotelor 
deţinute, respectiv: [...] – 3/8, [...] – 3/8, [...][...] – 1/12, [...] – 1/12, [...] – 1/12.  
 A fost dispusă ieşirea din indiviziune asupra imobilului teren în suprafaţă de 1000 mp situat 
în Cumpăna, [...], jud. Constanţa. 
 A fost atribuită reclamantei [...] în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 500 
mp delimitat în perimetrul lotului nr.2 din prima varianta de propuneri de lotizare, având 
următoarele vecinătăţi: la nord - imobilul situat în [...], proprietatea [...], la est - imobilul situat în 
[...], proprietatea [...], la sud - lotul nr. 1, la vest – strada [...], conform planului de situaţie cu 
propuneri de dezmembrare ce face parte din raportul de expertiză judiciară topografică întocmit de 
expert [...]. 
 A fost atribuită pârâtei [...] în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă de 500 mp 
delimitat în perimetrul lotului nr.1 din prima varianta de propuneri de lotizare, având următoarele 
vecinătăţi: la nord – lotul nr. 2, la est - imobilul situat în [...], proprietatea [...], şi lotul nr. 2, la sud – 
imobilul situat în [...], proprietatea moştenitorilor defunctului [...], la vest – strada [...], conform 
planului de situaţie cu propuneri de dezmembrare ce face parte din raportul de expertiză judiciară 
topografică întocmit de expert [...]. 
 A constatat că reclamanta [...] şi pârâta [...] au obligaţia de a suporta pasivul succesoral al 
defunctului [...] în suma de 3234 lei reprezentând obligaţii fiscale pentru imobilul teren situat în 
Cumpăna, [...], jud. Constanţa, conform cotei de 1/2 deţinute de fiecare, respectiv suma de 1617 lei 
fiecare. 
 Au fost obligaţi pârâta [...] la plata sumei de 525 lei,pârâţii [...][...] şi [...] şi intervenientul 
[...] la plata sumei de 116,6 lei fiecare către reclamanta [...] cu titlu de cheltuieli de judecată 
constând în onorariul parţial pentru experţii desemnaţi. 
 A fost respins ca neîntemeiat capătul cererii reconvenţionale formulate de pârâtul 
reconvenient [...][...] privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 
 Hotărârea judecătorească a fost atacată cu apel, în termen legal, de către pârâta [...] şi pârâtul 
reconvenient [...][...], criticând-o  pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
 Soluţionând pe fond cauza, Tribunalul Constanţa a pronunţat decizia civilă nr. 313 din 7 
martie 2017, prin care a anulat ca netimbrat apelul declarat de apelanta pârâtă [...] şi a respins ca 
nefondat apelul declarat de pârâtul reconvenient [...][...], prin procurist [...], în contradictoriu cu 
intimata pârâtă [...], intimata reclamantă [...], intimaţii pârâţi [...][...],  [...] şi intimatul intervenient 
[...]. 
 Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că au calitatea de moştenitori ai defunctei [...][...], 
decedată la data de 11.09.2006: [...], în calitate de soţ supravieţuitor, cu o cotă de 1/2; [...][...], [...] şi 
[...], în calitate de colaterali privilegiaţi – nepoţi de frate, fiecare cu o cotă de 1/6. 
 Masa succesorală rămasă de pe urma defunctei [...][...] se compune din:  
 - cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra bunului imobil situat în mun. Constanţa, [...], 
jud. Constanţa; 
 - cota de 1/2 din depozitele bancare deschise de [...] la datele de 21.12.2010, 28.02.2011 şi 
01.03.2011 la BCR SA (în cuantum de 53825,15 lei la data de 19.03.2014). 
 Instanţa a mai constatat că din masa succesorală a defunctei [...][...] nu face parte dreptul de 
folosinţă asupra locului de înhumare în Cimitirul Municipal atribuit lui [...] prin contractul de 
concesiune nr. …/18.09.2006, pentru motivele reţinute în încheierea de admitere în principiu. 
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 În ceea ce-l priveşte pe defunctul [...], decedat la data de 02.05.2011, s-a stabilit că 
moştenitorii acestuia sunt reclamanta [...] şi pârâta [...], în calitate de colaterali privilegiaţi - surori, 
fiecare cu o cotă de ½, şi că masa succesorală rămasă de pe urma acestuia este compusă din: 
 - cota de 3/4 din dreptul de proprietate asupra bunului imobil situat în mun. Constanţa, [...], 
jud. Constanţa;  
 - cota de 3/4 din depozitele bancare deschise de defunct la datele de 21.12.2010, 28.02.2011 
şi 01.03.2011 la BCR SA (în cuantum de 53825,15 lei la data de 19.03.2014); 
 - dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 1000 mp situat în Cumpăna, 
[...], jud. Constanţa. 
 În încheierea menţionată, s-au precizat motivele pentru care, în masa succesorală a 
defunctului, nu a fost inclusă şi construcţia situată pe terenul în suprafaţă de 1000 mp situat în 
Cumpăna, [...], jud. Constanţa. 
 În continuare, instanţa a constatat că pasivul succesoral al defuncţilor [...] şi [...],  în ceea ce 
priveşte bunul imobil situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa se compune din suma de 
5718,89 lei reprezentând impozit, utilităţi şi cheltuieli de întreţinere, şi că pasivul succesoral al 
defunctului [...] se compune din suma 3234 lei reprezentând obligaţii fiscale pentru imobilul teren 
situat în Cumpăna, [...], jud. Constanţa. 
 În drept, potrivit art. 728 C.civ. din 1864, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. 
 În temeiul art. 673 ind. 5 alin. 2 din 1865, instanţa va face împărţeala în natură, procedează 
la formarea loturilor şi atribuirea lor, iar, în cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se 
întregesc printr-o sumă de bani. 
 Conform art. 673 ind. 9 C.proc.civ., la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine 
seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor 
de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii coproprietari, înainte a se 
cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. 
 Referitor la bunul imobil situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa, instanţa a reţinut că 
reclamanta şi pârâtul-reconvenient [...][...] au solicitat, prin cererile şi precizările formulate, 
atribuirea în natură a acestui bun. 
 Instanţa a reţinut că reclamanta [...] deţine o cotă-parte mai mare decât pârâtul [...][...]. 
 Instanţa nu a dat efect împrejurării că pârâtul a locuit în acest imobil în condiţiile în care a 
ocupat abuziv apartamentul în timpul acestui litigiu, fără a avea acordul celorlalţi succesibili. 
 Reclamanta a semnalat acest aspect instanţei prin cererea depusă la data de 23.01.2014 prin 
care a solicitat evacuarea pârâtului [...][...] din imobilul menţionat, acesta intrând abuziv, spărgând 
uşa şi mutându-se în imobil împreună cu familia sa. 
 Chiar pârâtul [...][...] a formulat la data de 23.01.2014 precizări prin care a menţionat că 
înţelege să depună dovezi cu privire la îmbunătăţirile efectuate în imobil, acesta locuind efectiv în 
apartament. 
 Prin urmare, instanţa a reţinut că, neavând acordul celorlalţi succesibili care puteau pretinde 
drepturi asupra imobilului, neexistând nicio înţelegere între părţile din prezenta cauză cu privire la 
folosinţa acestui imobil şi, în condiţiile în care pârâtul [...][...] nu avea un drept de sezină asupra 
bunului succesoral, acesta a început să folosească bunul imobil prin locuirea efectivă pe riscul său. 
 Faţă de acestea, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în mun. 
Constanţa, [...], jud. Constanţa şi îi va atribui reclamantei [...] în deplină proprietate şi posesie 
imobilul situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa. 
 Conform raportului de expertiză imobiliară efectuat în cauză de expertul [...] şi ultimului 
răspuns la obiecţiunile încuviinţate, bunul imobil menţionat anterior a fost evaluat la suma de 24400 
euro, respectiv 106823,2 lei (conform cursului valutar de la data respectivă). 
  Având în vedere valoarea imobilului şi cotele celorlalte părţi, instanţa o va obliga pe 
reclamanta [...] la plata următoarelor sume, cu titlu de sulte: 40058,7 lei către pârâta [...]; 8901,9 lei 
către pârâtul reconvenient [...][...]; 8901,9 lei către intervenientul [...] şi 8901,9 lei către pârâtul [...]. 
 În condiţiile în care pasivul succesoral referitor la acest imobil a fost stabilit la cuantumul de 
5718,89 lei reprezentând impozit, utilităţi şi cheltuieli de întreţinere, potrivit celor reţinute în 
încheierea din data de 16.07.2015, şi, întrucât pârâtul [...][...] a achitat acest pasiv, conform 
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înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanţa le va obliga pe reclamanta [...] şi pe pârâta [...] la 
plata către pârâtul reconvenient [...][...] a sumei de 2144,6 lei fiecare reprezentând cota de 3/8 din 
pasivul succesoral al defuncţilor [...] şi [...], în ceea ce priveşte bunul imobil situat în mun. 
Constanţa, [...], jud. Constanţa, precum şi pe intervenientul [...] şi pe pârâtul [...] la plata către 
pârâtul reconvenient [...][...] a sumei de 476,6 lei fiecare reprezentând cota de 1/12 din acelaşi pasiv 
succesoral. 
 În continuare, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune asupra depozitelor bancare deschise 
de defunctul [...] la datele de 21.12.2010, 28.02.2011 şi 01.03.2011 la BCR SA (în cuantum de 
53825,15 lei la data de 19.03.2014). 
 În ceea ce priveşte apărarea reclamantei de a dispune partajul acestor sume de bani doar 
între reclamantă şi pârâta [...], instanţa nu a putut reţine în condiţiile în care sumele constând în 
depozitele bancare au fost incluse în masa partajabilă a celor doi defuncţi, aşa cum s-a reţinut prin 
încheierea din data de 16.07.2015, pentru motivele menţionate în încheierea respectivă. Astfel încât 
împărţirea sumelor într-o altă manieră decât cea în baza cotelor deja stabilite ar reprezenta o 
nerespectare din partea instanţei a încheierii pronunţate la data de 16.07.2015. 
 În consecinţă, instanţa a atribuit părţilor sumele ce li se cuvin din depozitele bancare 
conform cotelor deţinute, respectiv: [...] – 3/8, [...] – 3/8, [...][...] – 1/12, [...] – 1/12, [...] – 1/12.  
 Instanţa a constatat că, potrivit răspunsului BCR SA la adresa instanţei, depozitele bancare 
deschise de defunctul [...] erau în cuantum de 53825,15 lei la data de 19.03.2014, în momentul de 
faţă, suma putând diferi conform reglementărilor bancare, astfel încât părţile vor avea dreptul la 
sumele ce li se cuvin din aceste depozite bancare conform cotelor deţinute şi menţionate anterior. 
 Având în vedere masa succesorală de pe urma defunctului [...], instanţa a dispus ieşirea din 
indiviziune asupra imobilului teren în suprafaţă de 1000 mp situat în Cumpăna, [...], jud. 
Constanţa. 
 Instanţa a constatat că au fost menţionate detaliat, prin considerentele încheierii din data de 
16.07.2015, motivele pentru care s-a inclus în masa succesorală de pe urma defunctului doar bunul 
imobil constând în teren în suprafaţă de 1000 mp situat în Cumpăna, [...], jud. Constanţa, iar nu şi 
construcţia edificată pe terenul respectiv în condiţiile în care, potrivit deciziei civile nr. 
2374/28.09.1999 pronunţate în dosarul nr. [...]/1999 de Tribunalul Constanţa, rămase irevocabile 
prin decizia nr. 641/20.04.2000 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 407/2000, 
defunctului [...] i-a fost atribuit în proprietate lotul 2 compus din teren în suprafaţă de 1000 mp. 
 Conform răspunsurilor Primăriei Cumpăna la solicitările instanţei, instituţia a arătat că, în 
temeiul deciziei civile nr. 2374/28.09.1999 pronunţate în dosarul nr. [...]/1999 de Tribunalul 
Constanţa, s-au efectuat menţiunile în registrul agricol, defunctul [...] figurând în evidenţele 
registrului agricol cu suprafaţa de teren de 1000 mp situată în [...]. 
 Deşi pârâta [...] a susţinut că actele aflate la dosar cu privire la acest teren ar fi false, aceasta 
nu a făcut dovada celor susţinute şi nici a anulării acestor înscrisuri, şi, aşa cum s-a arătat şi în 
încheierea de admitere în principiu, instanţa a reţinut că defunctul [...] a dobândit dreptul de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp în temeiul deciziei civile nr. 2374/28.09.1999 
pronunţate în dosarul nr. [...]/1999 de Tribunalul Constanţa, rămase irevocabile prin decizia nr. 
641/20.04.2000 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. …/2000. 
 Cu privire la partajul acestui imobil, întrucât construcţia şi anexele situate pe terenul 
menţionat anterior nu au fost incluse în masa partajabilă, instanţa nu poate avea în considerare a 
doua varianta de lotizare efectuată de expertul topograf [...] deoarece aceasta ar implica şi partajarea 
în fapt a construcţiilor şi anexelor. 
 De asemenea, instanţa a mai avut în vedere şi faptul că aceste construcţii nu sunt delimitate 
în fapt momentan, ci există posibilitatea de a putea fi împărţite aşa cum a precizat expertul prin 
suplimentul iniţial la raportul de expertiză şi prin precizările ulterioare depuse la data de 
15.12.2015. 
 Prin urmare, instanţa a avut în vedere prima variantă de lotizare, care nu implică şi 
partajarea efectivă a construcţiilor şi anexelor, şi va atribui pârâtei [...] în deplină proprietate şi 
posesie terenul în suprafaţă de 500 mp delimitat în perimetrul lotului nr.1 din prima varianta de 
propuneri de lotizare, având următoarele vecinătăţi: la nord – lotul nr. 2, la est - imobilul situat în 
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[...], proprietatea [...], şi lotul nr. 2, la sud – imobilul situat în [...], proprietatea moştenitorilor 
defunctului [...], la vest – strada [...], conform planului de situaţie cu propuneri de dezmembrare ce 
face parte din raportul de expertiză judiciară topografică întocmit de expert [...]; acest lot fiind 
învecinat cu terenul care aparţine moştenitorilor defunctului soţ al pârâtei [...], respectiv numitul 
[...]. 
 În continuare, instanţa a atribuit reclamantei [...] în deplină proprietate şi posesie terenul în 
suprafaţă de 500 mp delimitat în perimetrul lotului nr.2 din prima varianta de propuneri de lotizare, 
având următoarele vecinătăţi: la nord - imobilul situat în [...], proprietatea [...], la est - imobilul 
situat în [...], proprietatea [...], la sud - lotul nr. 1, la vest – strada [...], conform planului de situaţie 
cu propuneri de dezmembrare ce face parte din raportul de expertiză judiciară topografică întocmit 
de expert [...]. 
 Instanţa a reţinut că părţile nu au făcut dovada achitării obligaţiilor fiscale în cuantum de 
3534 lei pentru imobilul teren situat în [...], [...], jud. Constanţa, astfel încât va constata că 
reclamanta [...] şi pârâta [...] au obligaţia de a suporta pasivul succesoral al defunctului [...] în suma 
de 3234 lei reprezentând obligaţii fiscale pentru imobilul teren situat în [...], jud. Constanţa, 
conform cotei de 1/2 deţinute de fiecare, respectiv suma de 1617 lei fiecare. 
 În ceea ce priveşte cererea reconvenţională a pârâtului [...][...], instanţa a reţinut că este 
întemeiată în parte, urmând a se constata calitatea sa de moştenitor al defunctei [...][...], alături de 
ceilalţi moştenitori, aşa cum s-a arătat anterior. 
 Cu privire la pretenţiile sale în cuantum de 5000 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare 
şi de pomenire ale defunctului [...], instanţa a reţinut că acestea nu sunt întemeiate în condiţiile în 
care suma de 5000 lei folosită pentru  cheltuielile de înmormântare ale  defunctului a provenit din 
amanetarea aurului găsit în locuinţa defunctului, din ajutorul de înmormântare, precum şi sumele 
adunate şi de la ceilalţi moştenitori, aşa cum reiese din răspunsurile pârâtului [...] la interogatoriile 
administrate de către reclamanta [...] şi de către pârâta [...]. 
 Referitor la cheltuielile pe care pârâtul le-a făcut exclusiv în legătură cu pomenirea 
defunctului, instanţa a reţinut că specificul unei pomeni este caracterul gratuit al acesteia, pomana 
reprezentând un dar care se oferă servind, potrivit credinței creștine, la iertarea păcatelor, la 
mântuirea sufletului celui decedat, astfel încât pârâtul nu este îndreptăţit la recuperarea acestor 
cheltuieli de la celelalte părţi din cauză. 
 În continuare, în ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de pârât pentru realizarea 
îmbunătăţirilor în apartamentul situat în mun. Constanţa, [...], jud. Constanţa, aşa cum s-a arătat 
anterior, pârâtul [...][...] a ocupat abuziv apartamentul în timpul acestui litigiu, fără a avea acordul 
celorlalţi succesibili. 
 Instanţa a constatat că părţile nu au dovedit că ar fi fost necesar şi urgent pentru 
administrarea şi conservarea bunului să facă anumite renovări sau îmbunătăţiri ale apartamentului 
care aparţinea defuncţilor. Reiese astfel că toate îmbunătăţirile efectuate de pârâtul-reconvenient au 
fost făcute pentru confortul său şi al familiei sale împreună cu care s-a mutat efectiv în imobilul 
respectiv. 
 Instanţa a mai reţinut că părţile au arătat că în imobilul respectiv a locuit singur defunctul 
[...] până la data decesului, pârâtul nelocuind împreună cu defunctul în acel imobil. 
 De asemenea, analizând fotografiile depuse de pârât, reiese că acesta a reamenajat 
apartamentul pentru a putea locui acolo, în condiţii mai bune, împreună cu membrii familiei sale. 
 Instanţa a ma avut în vedere şi faptul că pârâtul a ocupat în fapt apartamentul după 
momentul în care expertul imobiliar desemnat în cauză s-a prezentat şi a efectuat o cercetare la faţa 
locului pentru a stabili valoarea imobilului, acesta luând în considerare starea în care se afla 
apartamentul în acel moment (deci anterior realizării îmbunătăţirilor de către pârât). 
 Reţinând aceleaşi motive, cererea reconvenţională a pârâtului este neîntemeiată şi în ceea ce 
priveşte celelalte servicii contractate de pârât pentru renovarea apartamentului, precum şi 
cheltuielile de întreţinere ale apartamentului şi utilităţile achitate de pârât de la momentul în care 
acesta s-a mutat şi a locuit efectiv în imobilul succesoral, respectiv sfârşitul lui octombrie 2013 – 
decembrie 2013, având în vedere că aceste cheltuieli au fost făcute tocmai pentru că pârâtul a locuit 
în imobil, revenindu-i astfel şi obligaţia corelativă de a le achita. 
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 Referitor la cheltuielile de judecată, instanţa a reţinut că reclamanta [...], pârâtul 
reconvenient [...][...] şi intervenientul [...] au fost scutiţi de la plata taxei judiciare de timbru, fiind 
admise cererile acestora de acordare a ajutorului public judiciar. 
 Faţă de obiectul prezentului dosar, respectiv partajul succesoral, instanţa nu a reţinut că 
părţile pârâte au căzut în pretenţii pentru a da eficienţă dispoziţiilor art. 18 din OUG nr. 51/2008 
conform cărora cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin încuviinţarea 
ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut în pretenţiile 
sale.  
 Cu toate acestea, instanţa a constatat că reclamanta a achitat onorariile experţilor desemnaţi 
în cauză, iar probele cu expertiza imobiliară şi topografică au profitat tuturor părţilor din cauză, 
acestea având obligaţia de a contribui, conform cotelor deţinute, la cheltuielile făcute de reclamantă 
pentru administrarea probelor cu expertizele tehnice.  
 Prin urmare, instanţa i-a obligat pe pârâta [...] la plata sumei de 525 lei, pe pârâţii [...][...] şi 
[...] şi pe intervenientul [...] la plata sumei de 116,6 lei fiecare către reclamanta [...] cu titlu de 
cheltuieli de judecată constând în onorariul parţial pentru experţii desemnaţi. 

Împotriva Deciziei civile nr. 313 din 07.03.2017 pronunţate de Tribunalul Constanţa a 
formulat recurs pârâta [...], prin care a solicitat casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare instanţei de apel pentru judecarea apelului formulat de aceasta. 

În motivare, se arată că a achitat taxa judiciară de timbru aferentă cererii de apel la data de 
24.11.2016, astfel încât în mod greşit apelul formulat de către pârâtă a fost anulat ca netimbrat. 

Din analiza coroborată a actelor şi lucrărilor dosarului asupra motivelor de recurs 
formulate de pârâta [...], Curtea reţine următoarele: 
 Prin încheierea din data de 11.10.2016, Tribunalul a admis excepţia netimbrării apelului 
formulat de pârâta [...]. 
 La data de 24.11.2016, conform chitanţei depuse la dosar, apelanta a achitat contravaloarea 
taxei judiciare de timbru datorate, în cuantum de 829,26 lei. 
 Prin decizia civilă nr. 313 din 7.03.2017, apelul formulat de [...] a fost anulat ca netimbrat. 
 Curtea apreciază că în mod greşit Tribunalul a procedat în această manieră. Astfel, într-
adevăr, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea 146/1997, aplicabilă în dosar, taxele judiciare de timbru se 
plătesc anticipat. Potrivit alin. 2, dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, 
în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care 
determină o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la 
primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune 
sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără 
a se ţine seama de reducerea ulterioară. Conform alin. 3, însă, neîndeplinirea obligaţiei de plată 
până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau cererii. 
 În consecinţă, în cazul în care instanţa constată neachitarea taxei de timbru în termenul legal, 
va dispune anularea cererii, nu doar admiterea excepţiei netimbrării cererii. În cazul de faţă, 
Tribunalul a invocat excepţia netimbrării cererii de apel formulată de [...], la termenul din 
11.10.2016 şi, fără a o pune în discuţia contradictorie a părţilor, astfel cum reiese din încheierea de 
la termenul respectiv, a admis-o. Cu toate acestea, nu a dispus şi anularea cererii de apel cu acea 
ocazie, ci doar prin decizia finală, pronunţată ulterior momentului achitării taxei judiciare de timbru 
de către apelanta pârâtă. Or atâta vreme cât instanţa nu a dispus anularea cererii de apel pentru 
netimbrare, pârâta putea încă, în mod valabil, achita taxa judiciară de timbru datorată pentru cererea 
sa, ceea ce a şi făcut, la data de 24.11.2016. 
 Prin simpla admitere a excepţiei netimbrării, instanţa de apel nu s-a dezinvestit de 
soluţionarea apelului pârâtei, din moment ce nu a dat eficienţă excepţiei invocate, prin aplicarea 
sancţiunii anulării cererii la termenul la care a constatat neachitarea taxei judiciare de timbru până la 
termenul stabilit, astfel cum prevede şi art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997. În consecinţă, anularea 
cererii de apel ulterior achitării taxei judiciare de timbru, în cuantumul solicitat, de către recurentă, 
reprezintă o soluţie dată cu aplicarea greşită a legii, fiind incident motivul de casare prevăzut la art. 
304 pct. 9 C.pr.civ. Având în vedere că Tribunalul a soluţionat apelul pârâtei fără a intra în 
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cercetarea fondului, soluţia pe care o poate pronunţa Curtea este doar casarea deciziei recurate, cu 
consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare, în baza art. 312 alin. 5 C.pr.civ. 
 Având în vedere aceste considerente, Curtea va admite recursul declarat de pârâtă, va casa în 
parte decizia recurată şi va trimite spre rejudecare cât priveşte apelul formulat de către [...]. 

Decizia civilă nr. 95/C/27.11.2017 
Judecător redactor Claudia Bodean 

 
45. Inadmisibilitate apel incident formulat de apelanții reclamanți. Apelul incident – 

mijloc procedural pus doar la dispoziția intimatului. 
 

Din conținutul art. 293 alin. 1 Cod procedură civilă reiese faptul că apelul incident nu este pus la 
îndemâna apelantului principal drept o cale de atac subsidiară, generată de apărările părţii adverse din 
apel sau chiar din întâmpinare, care se referă la apelul incident ca fiind mijlocul procedural pus la 
dispoziţia intimatului (legiuitorul neavând în vedere sintagma ,,oricare dintre părţi’’), la un moment la care 
acestuia i-a expirat termenul pentru formularea propriei căi de atac (în caz contrar apelul său fiind unul 
principal), același aspect rezultând și din condiţionalitatea dedusă din art. 293 alin. 2 cod proc. civilă în 
privinţa soluţionării celor două căi de atac, una principală şi cealaltă adiţională. 
 

Art. 293 alin. 1, 2 Cod procedură civilă 
 
      Conform art. 293 alin. 1 Cod procedură civilă, intimatul este în drept, chiar după împlinirea 
termenului de apel, să adere la apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă 
la schimbarea hotărârii primei instanţe. Cererea se poate face până la prima zi de înfăţişare. 

Fără a avea o reglementare explicită de natura celei regăsite în textul art. 460 alin. 1 din noul 
Cod de procedură civilă, vechea reglementare nu a avut o altă viziune în materia exercitării căilor 
de atac,  în sensul că împotriva unei hotărâri judecătoreşti partea poate acţiona o singură dată, 
printr-o cale de atac unică. 

Împrejurarea că apelul incident nu este pus la îndemâna apelantului principal drept o cale de 
atac subsidiară, generată de apărările părţii adverse din apel sau chiar din întâmpinare,  o dovedeşte 
însuşi conţinutul normei sus-citate – care se referă la apelul incident ca fiind mijlocul procedural 
pus la dispoziţia intimatului (legiuitorul neavând în vedere sintagma ,,oricare dintre părţi’’), la un 
moment la care acestuia i-a expirat termenul pentru formularea propriei căi de atac (în caz contrar 
apelul său fiind unul principal), cât şi condiţionalitatea dedusă din art. 293 alin. 2 cod proc. civilă în 
privinţa soluţionării celor două căi de atac, una principală şi cealaltă adiţională. 

Argumentul că fiecare parte din apel este ,,intimat’’ în apelul părţii adverse nu este unul care 
să permită interpretarea duală a normei sus-citate. 

O viziune contrară interpretării reţinute în această soluţie atrage posibilitatea contestării pe 
cale indirectă, a doua oară, a aceleiaşi hotărâri judecătoreşti, cu completarea motivelor propriului 
apel principal peste termenul conferit de art. 284 alin. 1 cod proc. civilă, ceea ce nu putea însă 
reprezenta voinţa legiuitorului. 

În realitate, legea a urmărit să pună la dispoziţia intimatului şansa reformării hotărârii 
atacate doar de partea adversă, pentru care intimatul nu a înţeles să formuleze în termenul legal 
apel principal; această şansă, cât şi argumentele dezvoltate, pot genera interesul apelantului 
principal de a-şi susţine în continuare calea de atac sau dimpotrivă, de a se desista de judecata ei – 
pentru a lăsa fără efecte şi apelul incident. 

Rezultă, astfel, că apelul incident nu este pus la dispoziţia apelantului principal pentru a 
contracara excepţia tardivităţii apelului principal ori pentru a completa cu argumente neaduse în 
termenul legal, cadrul de evaluare devolutivă.  

De altfel, jurisprudenţa Curţii de Casaţie a stabilit că nu se poate repeta aceeaşi cale de atac 
în contra aceleiaşi hotărâri, chiar dacă amândouă ar fi în termen (Cas. I D 787/1940, citată în ,,Noul 
Cod de procedură civilă comentat şi adnotat’’, Vol. I, Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pag. 
1046), precum şi că partea care a făcut apel nu mai are deschisă şi calea aderării la apelul părţii 
potrivnice (Cas. I D. 54/1940 - citată în ,,Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat’’, Vol. I, 
Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pag. 1073). 
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Acest punct de vedere este susţinut şi în literatura juridică (prof. Ion Deleanu ,,Aderarea la 
apel în procesul civil’’ – Dreptul 2/2001, pag. 43). 

Faţă de toate aceste considerente, cererea reclamanţilor [...], de aderare la apelul pârâtei [...] 
S.A., formulată după depunerea tardivă a propriului apel principal, este inadmisibilă. 

Încheiere civilă din 27.12.2017 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 
 

Preşedinte Secţia I Civilă, 
RĂZVAN ANGHEL 


