
 
 

Buletinul jurisprudenţei 

Curţii de Apel Constanţa 

pe anul 2017 
DREPT COMERCIAL, CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV SI FISCAL 

Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal 
 

 

 

 

 

 

ISSN 2343 – 

8479 

ISSN–L 1584 – 

9082 

 

2017 

ANUL 2017 

Curtea de Apel Constanta 

 



2 
 

 
 

CC  UU  PP  RR  II  NN  SS  
  
  
  

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

1. Contract de credit bancar. Anulare clauze ce denotă un dezechilibru semnificativ între prestațiile 
băncii și prestațiile consumatorului. ...................................................................................................... 5 

2. Exercitarea abuzivă a unor atribuții legale. Conflict negativ de competență privind acțiunea 
având ca obiect răspundere civilă delictuală. Competența secției I civile de soluționare a cauzei. .... 18 

3. Faliment. Cerere de antrenare a răspunderii administratorului. Nesoluționarea fondului litigiului. 
Negarea dreptului de acces la justiție al unei persoane prin introducerea unui impediment 
neprevăzut de lege. ............................................................................................................................... 20 

4. Inadmisibilitate contestaţie formulată împotriva înscrierii creanţei în tabelul definitiv al 
creanţelor debitoarei. Stabilirea termenului de formulare a contestaţiei de 15 zile de la data la care 
partea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situaţia ce a determinat promovarea contestaţiei, şi 
anume viciul de consimţământ sau titlul hotărâtor. ............................................................................ 23 

5. Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu 
pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă. 28 

6. Procedura insolvenței. Contestație creanță a creditoarei ce nu mai putea face obiectul unei alte 
contestații din partea aceleiași debitoare. Respingere. ........................................................................ 31 

7. Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea provizorie a 
lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu 
cererea debitorului. .............................................................................................................................. 36 

8. Solicitare anulare acte ce nu pot fi încadrate in categoria actelor juridice civile (notă de 
constatare, proces-verbal de analiză a abaterilor, fișă de calcul a energiei). Inexistența unor elemente 
de identificare a unui raport juridic în conținutul căruia să intre vreo obligație a consumatorului. . 41 

9. Solicitare plată servicii agenturare care nu s-au realizat pe teritoriul României. Necompetența 
jurisdicției române asupra fondului litigiului. ..................................................................................... 52 

DREDREDREDREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV PT CONTENCIOS ADMINISTRATIV PT CONTENCIOS ADMINISTRATIV PT CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCALI FISCALI FISCALI FISCAL ....................................................................... 59 

10. Anulare acte administrative. Confuzia pârâtei între reducerea numărului de parteneri ca urmare 
a înlăturării sau retragerii unuia și imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre 
parteneri. Stabilirea răspunderii pentru depășirea termenului de implementare în baza contractului 
de finanțare. .......................................................................................................................................... 59 

11. Anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Inexistența intenției reclamantei de a se 
sustrage de la plata debitului ori de a ascunde sau de a risipi patrimoniul. ....................................... 65 

12. Anulare acte administrative. Încălcarea prevederilor legale referitoare la eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programe operaționale. 
Nematerializarea intenției de retragere a UAT Mangalia din proiect printr-o hotărâre a consiliului 
local. ...................................................................................................................................................... 68 

13. Anulare acte administrative. Legalitate diminuare spor pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică pentru personalul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. Acordarea sporurilor neprevăzute de lege într-un cuantum fix lăsată la 
latitudinea ordonatorului de credite. Respectarea principiului neretroactivităţii legii. ..................... 74 



3 
 

14. Anulare decizie de invalidare. Dovedirea calității de moștenitori. Respectarea principiului 
siguranței juridice. ................................................................................................................................ 88 

15. Comunicare informaţii de interes public privind proiectele care se desfășoară la nivelul instituției 
prin publicare pe site-ul acesteia. Obligativitatea precizării exprese a modului de comunicare a 
răspunsului. .......................................................................................................................................... 92 

16. Contestaţie decizie acordare stimulent de inserţie. Reducerea cu o lună a perioadei de acordare a 
stimulentului proporțional cu perioada pentru care reclamanta era îndreptățită să beneficieze de 
concediul pentru creșterea copilului. ................................................................................................... 98 

17. Contestație decizii de impunere. Respingere. Calculul pro-ratei pe baza balanțelor de verificare 
prezentate la control. .......................................................................................................................... 102 

18. Contestație decizie medicală prin care au fost evaluate starea de sănătate și aptitudinea medico-
militară a contestatorului pentru participarea la misiuni și operațiuni în afara teritoriului statului 
român. Reexaminare medicală și reintroducere în teatrul de operațiuni. Acordare daune materiale. 
Acoperirea prejudiciului moral suferit prin anularea deciziei contestate. ....................................... 107 

19. Contestație decizie de impunere a unor obligații suplimentare la plată. Neevidențierea în mod 
distinct a operațiunilor taxabile în jurnalele de vânzări și cumpărări, calculul fiind făcut pe baza 
balanțelor de verificare prezentate la control. ................................................................................... 114 

20. Inexistența unui document justificativ privitor la calamitarea culturii de soia care să permită 
exercitarea dreptului de deducere TVA. Neprobarea  motivului obiectiv de natură a împiedica 
realizarea culturii. .............................................................................................................................. 119 

21. Încheiere contract având ca obiect acordare finanţare nerambursabilă. Renunţarea la dreptul de 
a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură de către recurent. Depunere 
declaraţie rectificativă ce cuprinde obligaţii principale ce nu au fost autorizate la plată. Solicitare 
acordare scutire pentru accesoriile aferente obligaţiilor fiscale principale care au generat obligaţii 
fiscale accesorii ce au fost autorizate la plată..................................................................................... 123 

22. Necercetarea fondului. Casare hotărâre. Trimiterea cauzei spre rejudecare. ............................ 130 

23. Ordonanță președințială. Inadmisibilitate. Neatragerea casării hotărârii judecătoreşti ca urmare 
a modului oarecum sumar de argumentare al instanţei de fond. Înlăturarea prejudiciului reclamat 
pe calea altor remedii legale, aparenţa dreptului nefiind raportată numai la patrimoniul 
reclamantului, ci şi la ceea ce se urmăreşte prin măsura solicitată. .................................................. 133 

24. Reconstituire drept de proprietate. Prevalența restituirii în natură. Nelegalitatea hotărârii 
consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului a unui 
teren situat în extravilanul orașului. Inexistența inventarierii terenurilor. ...................................... 138 

25. Refuz eliberare act de identitate cu stabilirea domiciliului la o adresă pentru care reclamantul 
deține un contract de închiriere pe durată nedeterminată. Identificarea imobilului unde este situată 
cameră ca fiind un hotel. Neprezentarea acordului reprezentantului locatorului. ........................... 141 

26. Reluare plată alocație de stat pentru minorul ai cărui părinți au lucrat într-un stat UE, inclusiv 
cu plata drepturilor restante. Titularul obligației de plată a alocației. Neîmplinirea termenului 
general de prescripție prevăzut de lege. ............................................................................................. 144 

27. Respingere solicitare includere în salariul de bază a sumelor compensatorii reprezentând sporul 
pentru condiții periculoase și sporul de stres. Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul direcțiilor 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor cu cele din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură. ............................................................................................................................ 149 

28. Solicitare anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Aplicarea criteriului valoric in 
conformitate cu art. 10 din Legea nr. 554/2004. Competența materială a tribunalului. .................. 154 

29. Solicitare înmatriculare autovehicul fără plata timbrului de mediu. Neaplicarea dreptului 
comunitar de către pârâtă ca autoritate administrativă. .................................................................. 158 



4 
 

30. Solicitare neîntemeiată privind înmatricularea autoturismului second-hand fără plata timbrului 
de mediu cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente și a dobândirii dreptului de 
proprietate asupra autovehiculului. ................................................................................................... 162 

31. Solicitare plată indemnizație pentru cel de-al doilea copil născut dintr-o sarcină gemelară. 
Prescrierea dreptului. Neafectarea dreptului instanțelor de judecată de a verifica respectarea 
termenului de prescripție pentru fiecare speță în parte prin pronunțarea unui recurs în interesul 
legii. ..................................................................................................................................................... 168 

32. Suspendare executare decizie de impunere în privinţa obligaţiilor fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală până la soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare ce va fi formulată de 
societate împotriva acestui act administrativ-fiscal. Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute 
de art. 14 din Legea nr. 554/2004. ...................................................................................................... 173 

33. Suspendare soluţionare contestaţie. Neîndeplinirea cumulativă a anumitor condiţii expres 
prevăzute de lege. Excepția prematurității. ....................................................................................... 183 

FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNCCCCCCCCȚȚIIIIIIIIAAAAAAAA        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCĂĂ ......................................................................................................................... 190 

34. Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului ANSVSA, institutelor centrale și structurilor 
subordonate județene cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și, după caz, din cadrul APIA ca urmare a lipsei unei distincții din lege între 
funcțiile publice și funcțiile contractuale. .......................................................................................... 190 

35. Litigiu privind funcţionarii publici. Solicitare despăgubiri echivalente cu contravaloarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă neacordate. Respingere. .............................................................. 196 

36. Contestație evaluare funcționari publici. Anularea raportului de evaluare și a ordinului emis 
exclusiv în considerarea calificativului obținut în baza acestui raport. Reintegrarea reclamantului în 
funcția deținută. Obligarea pârâtei la plata de despăgubiri. ............................................................. 200 

AAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIȚȚIIIIIIIIIIIIIIII        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE ....................................................................................................................... 207 

37. Achiziţii publice. Îndeplinire obligaţie de efectuare a lucrărilor de reparaţii. Obligaţia legală 
principală a autorităţii publice locale de a-şi asigura resursele necesare din fondul de rezervă. 
Legalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie. Cerere completatoare având ca 
obiect nulitatea absolută a unei clauze cuprinse în contract. Respingere. ........................................ 207 

38. Achiziții publice. Respingere ofertă ca urmare a nedeclarării tuturor terților și 
subcontractanților. Nerespectarea principiului proporționalității. Admiterea plângerii și anularea în 
parte a raportului întocmit de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Continuarea 
procedurii de atribuire a contractului. .............................................................................................. 214 

39. Achiziții publice. Contestație privind anularea deciziilor prin care s-a stabilit admisibilitatea a 
două oferte și a deciziei prin care una dintre societăți a fost declarată câștigătoare. Lipsa calității de 
persoană vătămată a petentei, exclusă definitiv de la procedura de achiziție. Neatacarea soluției de 
excludere. ............................................................................................................................................ 226 

40. Achiziții publice. Respingerea ca nefondată a plângerii formulate împotriva deciziei pronunțate 
de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Lipsa de interes în formularea contestației din 
perspectiva Directivei 89/665 și, implicit, a Legii nr. 101/2016. ......................................................... 230 

 
 
 
 
 
 



5 
 

    
 

LITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONILITIGII CU PROFESIONIŞTIITIITIITII    
 
 
 

1. Contract de credit bancar. Anulare clauze ce denotă un dezechilibru 
semnificativ între prestațiile băncii și prestațiile consumatorului.  

 
În jurisprudenţa internă s-a reţinut în mod constant că prin constatarea caracterului abuziv al unei 

clauze nu se poate pretinde că se produce o gravă încălcare a libertății contractuale, câtă vreme libertatea 
contractuală nu poate fi concepută și exercitată decât în limitele prevăzute de legislația în domeniul 
protecției consumatorilor, legislație ce prezintă un caracter restrictiv tocmai ca urmare a scopului său 
specific, acela de a restabili echilibrul contractual între părți aflate pe poziții inegale.  

Or, legislația în materie prevede în sarcina comerciantului obligația formulării unor clauze 
contractuale clare, fără echivoc, precum și obligația de a nu stipula clauze abuzive în contractele încheiate 
cu consumatorii. 

Clauza care prevede dobânda majorată în cazul neplăţii la scadenţă a ratelor lunare a fost, de 
asemenea, corect stabilită ca fiind abuzivă, rezultând aceasta din faptul că limbajul folosit nu putea permite 
reclamantei, în mod real şi efectiv, să prevadă valoarea acesteia şi ulterior să identifice şi să verifice dacă o 
astfel de penalitate a fost corect calculată – „pentru sumele datorate şi neplătite la scadenţă, denumite 
generic sume restante, împrumutatul datorează o dobândă majorată ce se acumulează zilnic până în ziua în 
care se acoperă suma restantă (exclusiv această zi), prin aplicarea Ratei dobânzii majorate la valoarea 
sumei restante; Rata dobânzii majorată, conform deciziei interne a băncii, fără a putea depăşi valoarea 
rezultată din cumularea Ratei dobânzii curente în vigoare +7.5 puncte procentuale”. 

Nu faptul stipulării unei astfel de dobânzi, care are rolul de acoperire a prejudiciului suferit prin 
executarea cu întârziere a obligaţiei contractuale, este de natură să atragă caracterul abuziv al clauzei, ci 
astfel cum s-a arătat anterior, lipsa identificării, printr-un limbaj clar şi neechivoc, a modalităţii concrete de 
calcul a dobânzii penalizatoare. 
 

Directiva 93/13/CEE 
Legea nr. 193/2000 

OUG nr. 50/2010 
Cauza C-143/13, Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei împotriva Volksbank România 

 
1. Prin sentinţa civilă nr. 1455/26.04.2016, Tribunalul Constanţa a respins excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei [...] invocată prin întâmpinare de pârâta [...] Bank SA, 
ca nefondată. 

A admis în parte acţiunea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...] Bank 
SA. 

A constatat nule absolut următoarele clauze inserate în contractul de credit nr. 
[...]/12.12.2007 încheiat între părţi: clauzele prevăzute la art. 3.1 lit. b, art. 3.3, art. 3.4, art. 4.6 şi 5.9 
şi a dispus restituirea de către pârâtă a sumelor achitate de reclamantă cu titlu de dobânzi în baza 
clauzelor constatate abuzive, ce depăşesc rata anuală a dobânzii de 4,9% pe an, sume calculate  între 
data de 12.12.2007 şi 30.09.2010, plus dobânda legală aferentă acestora, calculată până la achitarea 
integrală a acestui debit. 

A respins acţiunea reclamantei având ca obiect constatarea caracterului abuziv al clauzelor 
prevăzute la art. 3.5, art. 1.1 lit. b, art. 3.6, art. 3.7, art. 8.1. din contractul de credit nr. 
[...]/12.12.2007, ca nefondată, precum şi cererea reclamantei având ca obiect  obligarea pârâtei la 
încheierea unui act adiţional prin care să se modifice clauza prevăzută la art. 4.1 din contract, în 
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sensul convertirii în RON a creditului acordat reclamantei, la cursul de schimb CHF/RON de la data 
acordării creditului. 

A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.500 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată (onorariu avocat). 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:  

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 27.02.2015 sub nr. 
…/212/2015, reclamanta [...] a solicitat constatarea ca fiind abuzive a următoarelor clauze din 
contractul de credit nr. [...] încheiat cu pârâta [...] Bank SA din data de 12.12.2007: clauza prevăzută 
de art. 3.1 b și 3.3 referitoare la dobânda revizuibilă și la revizuirea ratei, cu consecinţa derulării în 
continuare a contractului cu eliminarea acestei clauze; clauza prevăzută la pct. 3.4 referitoare la 
dobânda majorată, cu consecinţa derulării în continuare a contractului cu eliminarea acestei clauze; 
clauza prevăzută la pct. 3.5  referitoare la comisionul de procesare, cu consecinţa derulării în 
continuare a contractului cu eliminarea acestei clauze; clauza prevăzută art. 3.6 referitoare la 
comisionul de plată anticipată, cu consecinţa derulării în continuare a contractului cu eliminarea 
acestei clauze; clauza prevăzută la art. 3.7 referitoare la comisionul de administrare, cu consecinţa 
derulării în continuare a contractului cu eliminarea acestei clauze; clauzele prevăzute la art. 4.6 și 
5.9 privind debitarea conturilor bancare, a depozitelor, schimbul valutar la cursul băncii în vederea 
rambursării creditului, cu consecinţa derulării în continuare a contractului cu eliminarea acestei 
clauze; clauza prevăzută la pct. 8.1 referitoare la dreptul băncii de a declara scadent întregul credit 
anticipat şi de a lua orice măsură necesară pentru recuperarea pagubelor, cu consecinţa derulării în 
continuare a contractului cu eliminarea acestei clauze.  

Totodată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la restituirea sumelor încasate cu titlu de 
dobânzi și comisioane nelegal percepute, la plata dobânzii legale aferente sumelor plătite 
suplimentar și obligarea pârâtei  la încheierea unui act adițional prin care să se modifice clauza de la 
art. 4.1 din contract, în sensul obligării pârâtei să  convertească în RON creditul acordat în CHF, la 
cursul de schimb CHF/RON de la data acordării creditului. 

Se arată că dispoziţiile art. 4 alin. 2 din Legea 193/2000 transpun dispoziţiile art. 4 al. 2 din 
Directiva nr. 93/13, şi nu exclud de la controlul judecătoresc clauzele ce privesc obiectul 
contractului în situaţia în care acestea nu sunt exprimate în mod clar şi inteligibil, iar împrejurarea că 
o clauză a fost cunoscută încă de la momentul încheierii contractului nu este suficientă pentru a 
înlătura lipsa negocierii, în condiţiile în care părţile nu au posibilitatea influenţării respectivei 
clauze, putând doar să refuze încheierea contractului.  

În referire la clauza prevăzută la pct. 3.1 lit. b şi 3.3 din contract, se susţine că nivelul 
dobânzii a fost calculat de pârâtă după metode interne şi poate fi modificat în orice moment, deşi ar 
trebui calculată funcţie de evoluţia indicelui de referinţă LIBOR. În consecinţă, echilibrul 
contractual este afectat, oferind pârâtei dreptul de a revizui rata dobânzii curente fără a negocia noua 
rată cu reclamanta şi fără a se indica un criteriu care să permită reclamantei să verifice dacă 
majorarea era necesară, creându-se un dezechilibru semnificativ între prestaţiile reciproce ale 
părţilor. 

În referire la clauza prevăzută la art. 3.4 referitoare la dobânda majorată  de 4,9 % plus 7,5 
pp, adică 12,40 % pe an, aceasta este abuzivă, inserată în contract prin încălcarea dispoziţiilor art. 38 
al. 2 din OUG 50/2010. 

Cu privire la clauza prevăzută la art. 3.5 din contract, referitoare la comisionul de procesare, 
reclamanta arată că, potrivit dispoziţiilor art. 36 din OUG 50/2010, creditorul poate percepe numai 
comision de analiză dosar, de administrare credit, de administrare cont, pentru rambursare 
anticipată, costuri aferente asigurărilor, penalităţi, comision unic pentru serviciile prestate la cererea 
consumatorilor. În consecinţă, comisionul de procesare nu se încadrează în textul de lege menţionat. 

Cu privire la clauza prevăzută la art. 3.6 din contract, referitoare la comisionul de plată 
anticipată, potrivit dispoziţiilor art. 69 din OUG 50/2010, nu se solicită o compensaţie pentru 
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rambursarea anticipată, când rambursarea intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferentă 
creditului nu este fixă, astfel că se impune continuarea contractului cu eliminarea acestei clauze. 

În ce priveşte clauza de la pct. 3.7 din secţiunea 3 Costuri din contract - împrumutatul 
datorează băncii un comision de administrare aplicat la soldul creditului, se susţine că aceasta este 
abuzivă, întrucât pentru acordarea creditului se percep două costuri, iar în raport de valoarea acestui 
comision, s-a creat în detrimentul consumatorilor şi contrar bunei credinţe, un dezechilibru 
semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. 

În ce priveşte clauza de la art. 4.6 şi 5.9 din contract, referitoare la debitarea conturilor 
bancare în vederea rambursării creditului, aceasta încalcă dreptul de proprietate al reclamantului, 
întrucât în cazul plăţii cu întârziere a ratelor se prevede  obligaţia împrumutatului de a plăti 
penalităţi de întârziere, care ar putea fi mai mici decât pierderile suferite în cazul în care banca 
desfiinţează un depozit, lipsindu-l pe titularul împrumutului de dreptul de a încasa dobânda aferentă, 
alegerea variantei mai puţin costisitoare trebuind să aparţină debitorului. 

În ce priveşte clauza de la pct. 8.1 referitoare la dreptul băncii de a declara întregul credit 
scadent anticipat şi de a lua orice măsură considerată necesară pentru recuperarea pagubelor, este 
abuzivă, transferând orice risc contractual în sarcina consumatorului şi oferind în mod discreţionar 
băncii dreptul exclusiv de a declara scadent anticipat creditul. 

Susţine reclamanta că potrivit jurisprudenţei CJUE, sistemul de protecţie pus în aplicare de 
Directiva 93/13 are la bază ideea că, în fapt, consumatorul se află într-o situaţie de inferioritate faţă 
de vânzător-furnizor, atât raportat la puterea de negociere, cât şi la nivelul de informare, aderarea la 
condiţiile redactate în prealabil de furnizor, fiind făcută de cumpărător fără a putea exercita o 
influenţă asupra conţinutului acestora.  

Se arată, în continuare, că întrucât anterior anului 2007 cursul valutar al francului elveţian 
era de mult timp stabil, ceea ce a şi determinat acordarea împrumutului în această monedă, dobânda 
stabilită fiind relativ mică, în calitatea sa de consumator mediu şi normal informat, nu avea cum să 
prevadă modificarea dramatică a cursului de schimb valutar pentru francul elveţian. 
 Prin precizările depuse la dosar la data de 02.07.2015, reclamanta a arătat că solicită 
restituirea sumei de 9.827,25 CHF, constând în comision de procesare şi comision de administrare, 
plus diferenţa dintre dobânda plătită efectiv lunar şi dobânda calculată potrivit art. 50 şi 58 din OUG 
50/2010. 

Pârâta  [...] Bank S.A. a formulat întâmpinare şi a arătat că în luna septembrie 2010, prin 
actul adiţional acceptat tacit de reclamantă în condiţiile art. 95 al. 5 şi art. 40 al. 3 din OUG 50/2010, 
au fost modificate clauzele contractuale, principalele modificări fiind stabilirea formulei de calcul a 
ratei dobânzii conform cerinţelor OUG 50/2010, funcţie de indicele variabil LIBOR CHF 6 luni, la 
care se adaugă marja fixă de 5,71 %; datele de actualizare a dobânzii au fost stabilite la 30 iunie şi 
31 decembrie; a fost modificată clauza privind comisionul de rambursare anticipată, rambursările 
urmând a fi efectuate fără plata compensaţiei datorate creditorului. 

A invocat pârâta excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în privinţa sumelor solicitate a fi 
restituite de pârâtă, pentru sumele achitate până la 27.02.2012, în raport de dispoziţiile art.1 al. 1 şi 
art. 3 din Decretul 167/1958, în vigoare la data încheierii contractului părţilor.  

Pe fond, s-a solicitat respingerea acţiunii, întrucât clauza de la art. 3.1 lit. b din contract este 
redactată într-un limbaj uşor inteligibil, nu poate fi reţinută existenţa unui pretins dezechilibru între 
drepturile şi obligaţiile părţilor, în condiţiile în care reclamanta a fost informată în faza 
precontractuală, cât şi la semnarea contractului despre împrejurarea că, ulterior primului an de 
creditare, dobânda este variabilă.  

În ce priveşte clauza de la pct. 3.3 teza a II a din contract, banca nu avea obligaţia legală de a 
exprima o rată de dobândă variabilă în funcţie de un anumit indice de referinţă, ci doar de a arăta în 
mod clar caracterul dobânzii, cuantumul iniţial al dobânzii şi condiţiile funcţie de care urmează să 
fluctueze rata dobânzii. 
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În ce priveşte clauza prevăzută la art. 3.4 din contract, limbajul folosit a fost clar, legiuitorul 
exclude clauza de la analiza caracterului abuziv  prin prisma dispoziţiilor art. 4 al. 1 din legea 
193/2000, dobânda majorată transpune, la nivelul contractului, dispoziţiile art. 1066 şi 1069 din 
vechiul cod civil, fiind prima sancţiune pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor de plată.  

În ce priveşte clauzele prevăzute la art. 3.5, art. 3.6, art. 3.7, art. 4.6 şi art. 55.9, art. 8.1, 
pârâta solicită respingerea acţiunii ca nefondată, în raport de dispoziţiile art. 4 al. 1 din legea 
193/2000, iar în privinţa cererii de obligare a băncii la restituirea sumelor achitate cu titlul de 
dobânzi şi comisioane, pârâta solicită respingerea acţiunii faţă de caracterul accesoriu al cererii în 
raport de restul petitului acţiunii. 

În referire la cererea de obligare a pârâtei la plata dobânzii legale aferente sumelor ce se 
solicită a fi restituite, pârâta arată că în sistemul codului civil de la 1864, se prevede că daunele 
interese pentru neexecutarea obligaţiilor ce au ca obiect o sumă oarecare nu sunt debite decât din 
ziua cererii de chemare în judecată, iar în ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită obligarea 
pârâtei la încheierea unui act adiţional în sensul convertirii în lei a creditului acordat, se solicită 
respingerea acestuia, ca nefondat. 

Prin sentinţa civilă nr.8367/17.07.2015 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a 
cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa – secţia a II a civilă, prin sentința civilă nr. 
2349/23.10.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța - secția a II a civilă,  s-a dispus admiterea 
excepţiei necompetenţei materiale a instanţei şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în 
favoarea Judecătoriei Constanţa. 

Conflictul negativ ivit a fost soluţionat de Curtea de Apel Constanţa prin sentinţa civilă nr. 
41/CA/03.12.2015 pronunţată în dosarul civil nr. …/212/2015, stabilindu-se competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa – secţia a II - a civilă. 

În ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa a reţinut că sancţiunea 
potenţială ce intervine în cazul existenţei clauzelor abuzive este nulitatea absolută a acestora, ce 
poate fi constată doar prin hotărâre judecătorească, astfel că dreptul la acţiune al reclamanţilor 
pentru restituirea sumelor percepute în baza clauzelor apreciate ca fiind abuzive se naşte doar de la 
momentul la care este constată nulitatea absolută a acestora. 

Pe fondul acţiunii, prima instanţă reţine următoarele: 
Între reclamanta [...] şi pârâta [...] Bank SA s-a încheiat Contractul de credit [...]/din data de 

12.12.2007, prin care a fost acordat reclamantei, în calitate de împrumutat, un credit în valoare de 
45.958,07 CHF, pentru o perioadă de 312 luni.  

Pentru constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale, este necesară verificarea şi 
constatarea îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: 1. să nu fie negociată direct cu 
consumatorul; Legea 913/2000 cuprinde, după modelul Directivei 93/13, criterii directe şi indirecte 
de determinare a caracterului abuziv al unor clauze inserate în cadrul contractelor preformulate, 
respectiv: imposibilitatea consumatorului de a influenţa conţinutul clauzei contractuale, obligaţia de 
transparenţă contractuală, ce urmăreşte garantarea dreptului consumatorului de a înţelege 
prevederile contractului pe care îl încheie (prin inserarea unor termeni clari, lipsiţi de echivoc, 
pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate); 2. Clauza să creeze, prin ea 
însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor, partea care a redactat contractul dobândind o poziţie favorabilă, în detrimentul 
celeilalte părţi; 3. crearea dezechilibrului să fie rezultatul încălcării exigenţelor bunei-credinţe, 
urmând ca la interpretarea contractului, să se aibă în vedere evaluarea globală a unei clauze, prin 
raportare la toate circumstanţele relevante la momentul încheierii acordului de voinţe – cum ar fi 
nivelul de educaţie al consumatorului, gradul de nevoie al acestuia pentru achiziţionarea produsului 
bancar, dacă încheierea contractului a avut loc la presiunea profesionistului sau dacă consumatorul a 
avut timpul necesar pentru a conştientiza natura reală a tranzacţiei şi dacă  îi este sau nu necesară; 4. 
clauza să nu privească obiectul principal al contractului, iar aspectul considerat abuziv să nu îl 
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constituie însuşi caracterul adecvat al preţului sau contraprestaţiei, raportat la serviciile furnizate în 
schimb. 

Potrivit judecătorului fondului, pentru ca o clauză contractuală să intre sub incidenţa 
dispoziţiilor Legii 193/2000 - ce a transpus în dreptul intern directiva nr. 93/13/CE -  în sensul de a 
fi apreciată ca fiind abuzivă, se impune întrunirea în raport de acestea, a mai multor condiţii, 
stabilite în mod clar şi neechivoc prin practica CJUE în decizii de speţă, cum ar fi cauza C-484/08 şi 
în  dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, instanţa fiind îndreptăţită să analizeze caracterul 
abuziv şi al clauzelor care vizează componentele preţului contractului, în măsura în care nu sunt 
exprimate într-un limbaj inteligibil.  

S-a apreciat ca fiind abuzive clauzele inserate la art. 3.1 lit. b şi art. 3.3 din contract, întrucât 
nivelul dobânzii practicate ulterior primului an de creditare era stabilit prin voinţa exclusivă a 
pârâtei, fără a se indica în cuprinsul clauzei contractuale elemente obiective, clar menţionate, care să 
permită împrumutatului determinarea, încă de la momentul încheierii contractului, a  nivelului 
dobânzii ce urma să fie achitată băncii. În acest sens, chiar limbajul folosit în cuprinsul clauzelor 
denotă dreptul unilateral al pârâtei de stabilire a cursului dobânzii, iar folosirea criteriului absolut 
echivoc conduce la consecinţa inserării în cuprinsul clauzelor a unui limbaj greu accesibil 
consumatorului. 

Apreciază instanţa că şi clauza de la art. 3.4 din contract, ce reglementează dobânda majorată 
ce urma a fi achitată de reclamantă urmare neplăţii la scadenţă a sumelor datorate, este abuzivă, 
nivelul dobânzii penalizatoare fiind stabilit tot prin voinţa unilaterală a pârâtei, fără a fi inserate 
elemente obiective care să permită reclamantei determinarea unui cuantum precis al respectivei 
dobânzi. 

Şi clauzele de la art. 4.6 şi 5.9 din contract, ce reglementează dreptul băncii de a debita cu 
suma corespunzătoare orice alt cont de disponibilități sau de depozit, chiar neajuns la termen, sunt 
constatate ca abuzive, fiind încălcat dreptul de proprietate al reclamantei şi creând un dezechilibru 
evident între drepturile şi obligaţiile părţilor, în condiţiile în care pârâta ar putea obţine eventuale 
sume datorate de reclamantă prin debitarea unor sume aflate în conturi ce nu au fost aduse cu titlu de 
garantare a obligaţiilor născute din contract. 

Sumele achitate de reclamantă cu titlu de dobânzi în baza clauzelor constatate abuzive, ce 
depăşesc rata anuală a dobânzii de 4,9% pe an, sume calculate  între data de 12.12.2007 şi 
30.09.2010, s-a dispus a fi restituite, la care s-a adăugat dobânda legală aferentă acestora, calculată 
până la achitarea integrală a debitului. 

Rata dobânzii a fost astfel stabilită constatându-se că rămân în vigoare dispoziţiile art.3.1 din 
contract, dobânda în cuantum fix nefiind anulată şi producând efecte în privinţa întregului contract.  

În ce priveşte momentul până la care vor fi restituite sumele, s-a avut în vedere durata dintre 
încheierea contractului de credit şi data de  30.09.2010, când între părţi a fost încheiat, în baza OUG 
50/2010, actul adiţional. 

Clauzele prevăzute la art. 3.5 – comisionul  de procesare, art. 3.6 - comisionul de plată 
anticipată, art. 3.7 – comisionul  de administrare  şi art. 8.1 – dreptul băncii de a declara scadent 
anticipat întregul credit, au fost considerate legale, astfel:  

În ceea ce priveşte comisionul de procesare şi de administrare, instanţa apreciază că acestea 
reprezintă o remuneraţie datorată Băncii cu titlu de contraprestaţie pentru serviciile prestate la 
acordare împrumutului şi ulterior, cele de monitorizare prestate pe întreaga durată de derulare a 
contractului, existând astfel o contraprestaţie a băncii, contravaloarea acestora nu este excesivă, iar 
comisionul de administrare este perceput la soldul creditului, şi nu la întreaga valoare a acestuia. 

În ce priveşte comisionul de rambursare anticipată, clauza contractuală este redactată într-un 
mod clar şi precis, permiţând oricărei persoane, fără un minimum de pregătire juridică, înţelegerea 
consecinţelor rezultate din rambursarea anticipată a creditului, fiind indicate în mod clar sumele ce 
vor fi percepute de bancă şi valoarea comisionului. 
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 În privinţa clauzei de la art. 8.1 din contract, instanţa apreciază că nu face decât să transpună 
dreptul comun în materie – respectiv art. 1066 şi urm din vechiul Cod civil, pârâta având dreptul, 
urmare neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de achitare a ratelor lunare, de a declara scadent 
anticipat întregul credit, sens în care s-a inserat această clauza penală, redactată în termeni clari şi 
neechivoci.  

Referitor la obligarea pârâtei la încheierea unui act adițional prin care să se modifice clauza 
de la art. 4.1, în sensul obligării pârâtei să  convertească în RON creditul acordat în CHF, la cursul 
de schimb CHF/RON de la data acordării creditului, instanţa a reţinut că, inserând obligaţia 
restituirii împrumutului în moneda în care acesta a fost acordat  -  CHF – pârâta nu a făcut decât să 
aplice principiul nominalismului, tradiţional consacrat în legislaţia naţională, încasând ratele lunare 
în moneda creditului, fără ca prin aceasta să stabilească în sarcina împrumutatului vreo obligaţie 
suplimentară. 

 Nu s-a reţinut nici crearea unui dezechilibru major între contraprestaţiile părţilor 
contractante, fiind evident că riscul valutar este suportat de ambele părţi, în condiţiile în care, pentru 
acordarea împrumutului în CHF, şi banca, la rândul său, a contractat creditare de pe piaţa externă 
financiară  în aceeaşi monedă în care a acordat împrumutul.  

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat apel atât reclamanta [...], cât şi 
pârâta [...] Bank SA. 

A. Apelanta reclamantă [...] a criticat soluţia instanţei de fond, pentru următoarele 
argumente: 

Instanţa de fond în mod greșit a considerat că perceperea celor doua comisioane se justifică, 
fiind o contraprestaţie băncii faptul că este lipsita de sumele de bani acordate împrumut, însă tocmai 
pentru aceasta lipsire de anumite sume de bani, banca percepe dobânda. 

Clauza privind comisionul de administrare este abuziva in sensul art. 4 alin. (1) si (6) din 
Legea nr. 193/2000 republicată, deoarece, pe de o parte, pentru acordarea creditului se percep doua 
costuri iar, pe de alta parte, faţă de valoarea comisionului de administrare pe toata durata 
contractului, s-a creat în detrimentul consumatorilor si contrar cerinţelor bunei-credinţe, un 
dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile pârtilor. 

Pct. 3.7 din Secţiunea 3 Costuri prevede că pentru monitorizarea rambursării creditului, 
împrumutatul datorează băncii un comision de administrare, aplicat la soldul creditului, din al doilea 
an de creditare banca putând renunţa la încasarea acestui comision. 

Clauza referitoare la comisionul de administrare nu poate fi considerata ca fiind negociata 
direct cu reclamanta, deoarece contractul încheiat cu aceasta a fost unul tip, preformulat cu clauze 
nenegociabile. 

Se învederează, de asemenea, că instanţa de fond a apreciat în mod greşit caracterul clar si 
inteligibil al clauzelor privind comisionul de administrare si procesare, nu a avut în vedere răspunsul 
la interogatoriu al reclamantei, iar banca nu a probat în niciun alt mod, cu toate ca avea obligaţia, 
faptul ca acest contract ar fi fost unul negociat si nu de adeziune. 

Clauzele sunt abuzive întrucât contravin Directivei 93/13/CEE din 5 aprilie 1993, dar şi 
OUG nr.50/2010, comisionul de procesare prevăzut la art. 3.5 nu se poate încadra în textul de lege, 
iar referitor la comisionul de plata anticipata prevăzut la art. 3.6, se susţine că în conformitate cu art. 
69 din OUG 50/2010 nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată când rambursarea 
anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă. 

Potrivit apelantei, reglementările din dreptul intern si din dreptul comunitar reglementează 
aceleaşi condiţii care imprimă unei clauze contractuale caracter abuziv, respectiv clauza să nu fie 
negociată individual si să creeze un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile părților, 
in detrimentul consumatorilor. 

Contrar opiniei instanţei de fond, o clauza contestata ce a putut fi cunoscuta de către 
reclamanta de la momentul încheierii contractului nu este suficient pentru a înlătura lipsa negocierii, 
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in condiţiile in care aceştia nu au posibilitatea de a influenta conţinutul respectivei clauze, putând 
doar sa refuze încheierea contractului. 

În ceea ce priveşte a doua condiţie, crearea unui dezechilibru semnificativ in detrimentul 
consumatorului, instanţa trebuie sa se raporteze la natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a 
încheiat contractul, la circumstanţele existente la momentul încheierii contractului, să analizeze 
poziţia de negociere a părților in vederea constatării daca profesionistul a acţionat corect si echitabil 
fata de consumator. 

Apreciază apelanta că în cauză nu se poate retine ca interesele legitime ale consumatorilor au 
fost luate in considerare, in condiţiile in care aceştia se află intr-o poziţie de inferioritate față de 
profesionist atât in ceea ce priveşte puterea de negociere, cât și nivelul de informare, in condiţiile 
unui contract de adeziune. 

Se solicită, aşadar, admiterea apelului, schimbarea hotărârii apelate, cu consecinţa admiterii 
capetelor de cerere 3, 4 şi 5 din cererea de chemare în judecată. 

B. Apelanta pârâtă [...] Bank SA a criticat soluţia instanţei de fond, pentru următoarele 
argumente: 

Instanţa de fond a interpretat si aplicat in mod greşit prevederile Legii nr. 193/2000 fata de 
conţinutului clauzelor criticate şi a constatat in mod greşit caracterul abuziv al acestora. 

Se susţine că instanţa a reţinut in mod greşit caracterul abuziv al clauzei privind variaţia ratei 
dobânzii curente - art. 3.1 lit. b) si art. 3.3 teza a II-a, prima fiind o clauză esenţială a contractului, 
care intra in categoria clauzelor ce fac parte din sfera obiectului principal al contractului, iar 
conform art. 4 (6) din Legea 193/2000, cu privire la acest tip de clauze instanţa trebuia sa parcurgă o 
prima etapa de cercetare a caracterului de clauza esenţiala a contractului, circumscrisa obiectului 
principal al acestuia, iar in măsură in care critica priveşte o astfel de clauza, instanţa trebuia sa 
aprecieze daca textul contractual criticat este exprimat de creditor intr-un limbaj uşor inteligibil. 

In speţa, susţine pârâta, suntem in prezenta unei clauze ce defineşte o caracteristica a 
dobânzii contractuale, dobânda fiind parte integranta din preţ - obiect principal al contractului de 
credit, alături de comisioane si alte costuri permise de lege.  

Se arată, de asemenea, că prevederile legale in vigoare prevăd că instituţiile financiar bancare 
au dreptul de a percepe o dobânda variabila pentru împrumuturile acordate, aspect  consacrat expres 
la nivel legislativ în art. 93 lit. e) din O.U.G. nr. 174/2008, fiind de notorietate, atât la nivel intern, 
cat si internaţional, ca toate băncile percep dobânda variabila pentru creditele acordate. 

Potrivit apelantei pârâte, în speţă există consimţământul ambelor părţi in sensul aplicării unei 
dobânzii variabile/revizuibile acestui împrumut, dobânda fixa fiind prevăzută cu caracter de 
excepţie, doar pentru primul an de creditare; clauza este exprimata intr-un limbaj uşor inteligibil  şi 
este exprimata in acord cu legislaţia existenta la momentul încheierii contractului de credit, dar si a 
legislaţiei ulterioare din materia drepturilor consumatorului. 

În ceea ce priveşte folosirea criteriului de variaţie a dobânzii prevăzut in contract, arată că 
actul juridic se încheie in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data încheierii lui si este 
supus acestora, conform principiului tempus regit actum. Or, la data de 12.12.2007, prin modalitatea 
de reglementare a clauzei criticate de la art. 3.3 teza a doua, banca a respectat întocmai prevederile 
Legii nr. 193/2000, pct. l lit. a) alineatul al doilea din Anexa la lege, in sensul ca a prevăzut o 
motivaţie întemeiata a variaţiei dobânzii - "evoluţia pieței financiare". 

Conţinutul clauzei 3.3 teza a doua a fost modificat începând cu iunie 2010, prin 
implementarea O.U.G. nr. 50/2010, fapt ce a dus la prevederea variaţiei ratei dobânzii potrivit 
criteriului legal impus de art. 37 din O.U.G. nr. 50/2010: variaţia valorii Ratei dobânzii curente va 
avea o periodicitate semestriala şi va fi influenţată de „fluctuaţiile indicilor de referinţa 
EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referinţa a BNR, in funcţie de valuta creditului...", în 
speţă indicele "EURIBOR 6 luni", la care se adaugă o marjă fixă. 
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Se arată că valoarea marjei (5,71%) a fost determinata scăzându-se din valoarea ratei 
dobânzii curente aplicabila contractului la data O.U.G. nr.50/2010, în speţa, 5,9% pe an, valoarea 
indicelui "LIBOR 6 Luni", respectând Scrisoarea ANPC/ARB nr. 4800/2010, document transmis 
instituţiilor de credit in august 2010, cu scopul de a se asigura o implementare corecta si unitara a 
O.U.G. nr. 50/2010 la portofoliile de credite din piaţa financiar-bancara românească. 

Potrivit apelantei pârâte, instanţa retine in mod greşit şi lipsa de negociere a clauzelor 
contractuale, inclusiv a clauzei referitoare la dobândă. 

Cererea de acordare a creditului a fost formulata de reclamantă, la solicitarea sa expresa. 
Banca nu i-a obligat pe reclamanţi sa încheie contractul de credit cu costuri clar prevăzute in rata 
lunara, aceştia putând sa refuze semnarea contractului sau sa il semneze cu obiecțiuni daca apreciau 
oferta băncii in privinţa costului creditului ca fiind abuzivă. 

Se susţine că în urma discuţiilor/negocierilor precontractuale purtate si a acceptării 
condiţiilor de creditare, asupra carora a fost informat in faza precontractuala, ştiind si acceptând ca 
pe perioada contractuala, pentru creditul acordat, va achita costurile creditului (dobânda si 
comisioane), s-a format acordul de voinţa al părţilor, prin semnarea contractului de credit. 

Pe de alta parte, arată apelanta pârâtă, nu întotdeauna lipsa negocierii anumitor clauze 
impune automat constatarea caracterului abuziv, iar caracterul standard al unei clauze nu 
echivalează cu caracterul abuziv al acesteia, legiuitorul reglementând necesitatea îndeplinirii 
cumulative a încă doua condiţii: existenta unui dezechilibru semnificativ intre drepturile şi 
obligaţiile părţilor si lipsa bunei-credinţe a unuia dintre cocontractanţi, condiţii care nu sunt 
îndeplinite în speţa dedusa judecaţii. 

Nu există un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile părţilor, respectiv o 
disproporţie evidenta si substanţiala intre drepturile băncii si obligaţiile împrumutatului, de natura a-
i vătăma interesele si a-l prejudicia. 

Costurile creditului, si mai ales dobânda - preţul esenţial al oricărui contract de împrumut, 
care sunt acceptate de părți si constituie legea părţilor, nu pot fi cenzurate/limitate de instanţa de 
judecata, întrucât nici un text de lege nu impune criterii de cuantum si conţinut in stabilirea 
costurilor ce urmează a fi percepute consumatorilor pentru produsele de credit, ci doar obligaţia de a 
specifica toate costurile datorate pentru respectivul credit, ceea ce in speţa este îndeplinit. 

Se învederează că reclamanta nu a probat un dezechilibru semnificativ suferit ca urmare a 
aplicării criteriului de variaţie a dobânzii revizuibile, iar în cauză nici nu a fost aplicat criteriul 
prevăzut la art. 3.3 din contract, astfel incat nu se poate susţine existenţa unui dezechilibru 
semnificativ între drepturile si obligaţiile părţilor, în detrimentul reclamantei. 

Dezechilibrul semnificativ exista in situaţia solicitata de reclamanta, si dispusa de instanţa de 
fond, in care banca este lipsită de dobânda aferentă perioadei 12.12.2007 - 30.09.2010, instanţa 
intervenind in contract si impunând pentru perioada menţionată o dobândă fixă, contrar celor agreate 
de părți la art. 3.1 lit. b) si art. 3.3 din contract. 

In ceea ce priveşte cerinţa de buna credinţa, apelanta pârâtă arată că prima instanţa nici nu a 
examinat îndeplinirea si a acestei condiţii sine qua non, care se desprinde din prevederile art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 193/2000, având în vedere că încheierea contractului de credit s-a realizat în urma 
discuţiilor purtate dintre părți si in baza elementelor agreate expres de către acestea, astfel că banca a 
dat dovadă de bună – credinţă. 

Potrivit apelantei, instanța de fond a constatat in mod greşit caracterul abuziv al clauzei de la 
art. 3.4 din convenţia de credit care reglementează dobânda penalizatoare, deşi clauza conţine 
criterii de determinare a cuantumului dobânzii penalizatoare, valoarea maxima a ratei dobânzii 
majorate (penalizatoare) fiind determinată după formula "Rata dobânzii curente in vigoare (+) 7,5 
puncte procentuale". 

Se apreciază că suntem in prezența unei clauze ce reglementează un cost al contractului, care 
se regăseşte în obiectul principal al acestuia, limbajul folosit la redactarea sa fiind clar și inteligibil, 
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consumatorul dispunând de toate elementele care să îi permită cunoaşterea valorii acestui cost, cât și 
condiţiile in care se percepe. 

Conform contractului de credit in cauza, exista consimţământul ambelor părţi in sensul 
aplicării unei dobânzi majorate pentru sumele restante. Dobânda majorata reprezintă prima 
sancţiune contractuala pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor de plata ale împrumutatului si 
transpune prevederile art. 1066 si ale art. 1069 din Vechiul Cod civil, iar cadrul legislativ aplicabil 
in prezent este art. 36 alin.(1) din OUG nr. 50/2010 in forma sa iniţială, conform căruia, pentru 
creditul acordat, creditorul poate percepe si dobânda penalizatoare. 

Se susţine, de asemenea, că instanţa de fond a constatat in mod greşit caracterul abuziv al 
clauzelor de la art. 4.6 si 5.9 din contract, având în vedere că scopul pentru care au fost reglementate 
aceste clauze fiind tocmai acela de a evita calcularea si perceperea unor costuri suplimentare pentru 
împrumutat și de ce nu, in ultimă instanţă, de a evita executarea silita a acestuia. 

În conţinutul acestor clauze este reglementat convenţional mecanismul prin care sunt 
executate obligaţiile de plata aflate in sarcina împrumutatului in temeiul contractului de credit, luând 
in considerare posibilităţile tehnice de gestionare de către banca a modului de executare a 
contractului, conţinutul raportului juridic de cont bancar și, nu in ultimul rând, servind chiar 
interesul împrumutatului, care este scutit astfel de a face expres un drum la banca la fiecare scadenta 
a unei obligaţii de plata, in scopul de a completa ordine de transfer a banilor din contul curent spre 
contul in care este înregistrat creditul. 

Deoarece părţile au prevăzut ca toate obligaţiile de plata pentru credit se executa ca regula cu 
sumele din contul curent al împrumutatului deschis in moneda creditului, clauzele 4.6 si 5.9 
reglementează in primul rând numirea băncii ca împuternicit pe conturile împrumutatului, având 
mandat special de a ordona plăţile scadente pentru credit, in numele si pe seama împrumutatului, pe 
care îl executa la data scadentelor sau, ulterior, la data la care conturile au sold creditor. 

Clauzele de la art. 4.6 si art. 5.9 nu sunt de natura a crea un dezechilibru intre drepturile si 
obligaţiile pârtilor, in măsură in care aplicarea acestor clauze are ca situaţie premisa doar ipoteza in 
care pana la data scadenta împrumutatul nu adopta o atitudine activa prin achitarea ratei. 

Potrivit apelantei pârâte, chiar dacă părţile ar omite să reglementeze prin contractul de credit 
debitarea automata a conturilor in vederea stingerii datoriilor pe care împrumutatul le are la un 
moment dat, legiuitorul a considerat necesar sa reglementeze el însuși acest aspect, considerând ca 
prioritara stingerea datoriilor dintre părţi. 

În faţa instanţei de apel nu au fost propuse, încuviinţate şi administrate alte probatorii. 
3. Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii apelate, sub aspectul motivelor invocate şi 

în conformitate cu prevederile art.477 alin.(1) NCPC, Curtea de apel reţine următoarele: 
A. Apelul reclamantei este fondat. 
Între reclamanta [...] şi pârâta [...] Bank SA s-a încheiat contractul de credit 

nr.[...]/12.12.2007, având ca obiect acordarea către reclamantă, în calitate de împrumutat, a unui 
credit în sumă de 44.968,07 CHF, pentru o perioadă de 312 luni, pentru achiziţionarea unei locuinţe. 

Prima instanţă, învestită în temeiul prevederilor Legii nr. 193/2000 şi OUG nr. 50/2010, a 
constatat nulitatea absolută a următoarelor clauze contractuale: clauza inserată la art.3.1 lit. b şi 
art.3.3 – dobânda curentă revizuibilă începând cu cel de-al doilea an de creditare; clauza inserată la 
art.3.4 – dobânda majorată pentru sumele datorate şi neplătite la scadenţă; clauza inserată la art.4.6 
şi art.5.9 – dreptul băncii de a debita cu suma corespunzătoare orice alt cont de disponibilităţi sau de 
depozit al împrumutatului. 

În apel, reclamanta a criticat respingerea constatării ca abuzive a clauzelor contractuale 
prevăzute la art. 3.5 şi art.1.1 lit. b – comisionul de procesare; art. 3.6 – comisionul de plată 
anticipată şi art. 3.7 – comisionul de administrare, cereri expuse la punctele 3, 4 şi 5 din cererea de 
chemare în judecată şi nu a mai susţinut caracterul abuziv al clauzei de la art.8.1 şi cererea având ca 
obiect încheierea unui act adiţional de modificare a clauzei prevăzută la art. 4.1, în sensul convertirii 
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în RON a creditului acordat reclamantei, la cursul de schimb CHF/RON de la data acordării 
creditului. 

Cu privire la clauza referitoare la comisionul de procesare, astfel cum acesta a fost 
identificat în art.1.1 lit. b şi prevăzut explicit în art.3.5 din contract, reţinem următoarele: 

Comisionul de procesare de 2,2% calculat la valoarea creditului, achitat integral, o singură 
dată, la momentul tragerii creditului, în cauza de faţă într-un cuantum prevăzut clar de 989,31 CHF, 
reprezintă suma achitată de împrumutat pentru serviciile prestate de bancă la momentul acordării 
împrumutului. 

Contraprestaţia băncii există şi rezultă din chiar parcurgerea şi finalizarea procedurii de 
acordare a creditului solicitat, comisionul este prevăzut printr-o clauză explicit formulată, în termeni 
clari, atât cu privire la modul de calcul, cuantumul final, cât şi referitor la momentul perceperii lui şi 
nu este stabilit la o valoare total inadecvată în raport cu valoarea totală a creditului acordat. 

Având în vedere că această clauză este exprimată fără echivoc şi într-un mod clar, termenii 
utilizaţi au fost inteligibili şi accesibili, conduce la concluzia că la momentul realizării acordului de 
voinţă, reclamantei, în calitate de împrumutat, nu i-a fost ascunsă inserarea comisionului de 
procesare în cuprinsul convenţiei, o astfel de clauză neputând fi considerată a fi abuzivă în 
accepţiunea Legii nr. 193/2000 şi a Directivei 2008/48/CE din 23.04.2008. 

Referitor la comisionul de rambursare anticipată prevăzut în art.3.6 din contract, se constată 
următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 67 alin.(1) din OUG nr. 50/2010, prin care s-a transpus în legislaţia 
naţională Directiva 2008/48/CE din 23.04.2008 privind contractele de credit pentru consumatori, 
„(1) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie 
echitabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea 
anticipată a creditului cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata 
dobânzii aferente creditului este fixă”. 

Conform art. 68, „Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în niciunul 
dintre următoarele cazuri: ( ... ); c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata 
dobânzii aferente creditului nu este fixă”. 

În cazul de faţă, în condiţiile existenţei în contractul de credit a clauzei referitoare la dobânda 
variabilă şi în conformitate cu prevederile OUG nr. 50/2010, s-a procedat la încheierea actului 
adiţional la contractul de credit, în cuprinsul căruia, la art. III alin.(2) s-a menţionat în mod expres 
„banca nu va percepe împrumutatului comision de rambursare anticipată”. 

O astfel de clauză inserată în actul adiţional, chiar nesemnat de reclamantă, exclude orice 
verificare a caracterului abuziv al art.3.6 din contractul iniţial. 

Dintr-o altă perspectivă însă, având în vedere că prin hotărârea apelată a fost constatat 
caracterul abuziv al clauzei privind dobânda variabilă şi s-a stabilit că întregul contract este 
caracterizat de dobânda fixă de 4,9% pe an, reţinem că dispoziţiile legislaţiei interne şi comunitare 
menţionate permit perceperea de către bancă a unui comision de rambursare anticipată a creditului, o 
astfel de plată reprezentând repararea prejudiciului creditorului lipsit de întreg beneficiul prefigurat 
la momentul încheierii contractului. 

Mai mult, astfel cum rezultă din prevederile art.67 şi 68 din O.U.G. nr. 50/2010, compensaţia 
menţionată are o valoare stabilită clar şi neechivoc, valoare care nu poate fi depăşită de către bancă 
indiferent de cuprinsul unei clauze contractuale, creditorul având obligaţia să calculeze comisionul 
într-o modalitate uşor verificabilă de către consumator. 

Nu trebuie omis nici faptul că, la fel ca şi în cazul comisionului de procesare, reclamanta a 
avut cunoştinţă despre faptul că rambursarea anticipată dă dreptul băncii la perceperea unui 
comision, prevăzut chiar de lege - art. 36 alin.(1) OUG nr.50/2010, limbajul folosit în contract în 
privinţa acestui cost fiind clar şi uşor de înţeles de către o persoană chiar fără cunoştinţe de 
specialitate în domeniul bancar. 
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În consecinţă, soluţia instanţei de fond este legală şi cu privire la acest aspect. 
Cu privire la comisionul de administrare prevăzut prin clauza de la art.3.7, reţinem 

următoarele: 
Conform prevederilor art. 36 alin.(1) şi (3) din O.U.G. nr. 50/2010, „(1) Pentru creditul 

acordat, creditorul poate percepe numai: ( ... ), comision de administrare credit sau comision de 
administrare cont curent, ( ... ). 
    (3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de 
operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În 
cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al 
creditului”. 

Potrivit clauzei prevăzute în art. 3.7, „pentru monitorizarea de către bancă a 
utilizării/rambursării creditului, precum şi a îndeplinirii oricăror alte obligaţii asumate de acesta în 
baza contractului de credit, împrumutatul datorează lunar băncii un comision de administrare  de 
0,23 % ce se calculează prin aplicarea procentului la soldul creditului. Suma de plată rezultată  
urmează a fi achitată la data scadenţei fiecărei rate lunare începând cu al doilea an de creditare. 
(…)”. 

Comisionul de administrare este, aşadar, permis de lege, iar contraprestaţia băncii rezultă din 
faptul că aceasta are obligaţia de a monitoriza creditul, procedură în cadrul căreia sunt efectuate mai 
multe activităţi: calcul dobânzi, procesare tranzacţii, verificarea periodica a respectării de către client 
a obligaţiilor asumate, a achitării obligaţiilor, verificarea periodică a garanţiilor imobiliare, inclusiv 
măsuri care se impun în caz de neîndeplinire a obligaţiilor asumate din partea clientului. 

Clauza care stabileşte un astfel de comision trebuie însă să nu creeze în detrimentul 
consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi 
obligaţiile părţilor, în sensul în care modul de determinare al comisionului dă dreptul băncii să 
beneficieze de avantaje care nu au corespondent concret în contraprestaţia sa. 

În analiza echilibrului contractual se au în vedere conținutul drepturilor sau obligațiilor 
părților, valoarea la care acestea se raportează, precum și existența clauzelor prin care nu se acordă 
aceleași drepturi ambelor părți contractante. 

Se constată că în speţă, prin modul de determinare a comisionului de administrare, într-un 
procent stabilit lunar şi achitat la data scadenţei fiecărei rate lunare (suma intrând astfel în valoarea 
totală a ratei lunare), s-a creat un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile celor două 
părţi, suma totală achitată băncii cu acest titlu în perioada 12.01.2008 – 12.07.2015 fiind, conform 
calculului reclamantei, necontestat de pârâtă, de 8838,64 CHF. 

Comisionul de administrare permis de lege trebuie să fie stabilit într-un cuantum rezonabil 
tocmai pentru ca echilibrul contractual, analizat şi din perspectiva valorii obligaţiilor 
consumatorilor, să fie respectat. 

Or, în raport cu valoarea creditului acordat, de 45.958,07 CHF, un comision de administrare 
a creditului care să conducă la o sumă semnificativă, pentru numai o perioadă de timp din perioada 
de creditare, înlătură existenţa echilibrului contractual necesar. 

Faţă de argumentele menţionate, contrar constatărilor instanţei de fond, apreciem că şi clauza 
inserată în art. 3.7 referitoare la comisionul de administrare este abuzivă şi urmează a fi înlăturată, 
cu consecinţa obligării pârâtei la restituirea sumei achitată de reclamantă cu acest titlu, la care se va 
adăuga dobânda legală aferentă sumei, calculată până la achitarea integrală. 

În consecinţă, apelul formulat de reclamanta [...] va fi admis, iar sentinţa apelată va fi 
schimbată în parte, astfel cum s-a menţionat anterior. 

B. Apelul pârâtei [...] Bank SA este nefondat. 
Criticile formulate de banca pârâtă vizează soluţia instanţei de fond prin care s-a constatat 

nulitatea absolută a clauzelor inserate la art.3.1 lit. b şi art.3.3 – dobânda curentă revizuibilă 
începând cu cel de-al doilea an de creditare, la art.3.4 – dobânda majorată pentru sumele datorate şi 
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neplătite la scadenţă şi la art.4.6 şi art.5.9 – dreptul băncii de a debita cu suma corespunzătoare orice 
alt cont de disponibilităţi sau de depozit al împrumutatului. 

Cu privire la clauza referitoare la dobânda curentă revizuibilă începând cu cel de-al doilea 
an de creditare, inserată la art. 3.1 lit. b – tipul de dobândă şi art.3.3, considerăm că soluţia instanţei 
de fond este corectă, analiza făcută prin prisma dispoziţiilor art.4 alin.(6) din Legea nr.193/2000, a 
prevederilor Directivei nr.93/13/CEE din 05.04.1993 şi a jurisprudenţei CJUE fiind temeinic 
efectuată. 

Potrivit jurisprudenței CJUE stabilită în cauza C-143/13, Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei 
împotriva Volksbank România, art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul 
că termenii „obiectul (principal al) contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau remunerației, 
pe de-o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte”, nu 
acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în contracte de credit încheiate între un vânzător 
sau furnizor și consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal care permit, în anumite 
condiții, creditorului să modifice în mod unilateral rata dobânzii. 
 Potrivit Curţii, „clauzele contractuale care se circumscriu noțiunii „obiectul (principal al) 
contractului”, în sensul art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13, trebuie înțelese ca fiind cele care 
stabilesc prestațiile esențiale ale acestui contract și care, ca atare, îl caracterizează. Dimpotrivă, 
clauzele care au un caracter accesoriu în raport cu cele care definesc esența însăși a raportului 
contractual nu pot fi circumscrise noțiunii menționate de obiect principal al contractului. Revine 
instanței de trimitere sarcina să aprecieze, având în vedere natura, economia generală și prevederile 
contractului de împrumut vizat, precum și contextul juridic și factual în care se înscrie acesta, dacă 
respectiva clauză constituie un element esențial al prestației debitorului care constă în rambursarea 
sumei puse la dispoziția sa de împrumutător (Hotărârea Kásler și Káslerné Rábai, pct. 49 – 51). 

În cadrul aceleiaşi materii, CJUE a statuat că „este necesar să se considere că, în cazul în care 
instanța de trimitere va ajunge la concluzia că, clauzele vizate fac totuși parte din obiectul principal 
al contractului sau că sunt efectiv contestate pe baza caracterului adecvat al prețului sau al 
remunerației, nu este mai puțin adevărat că aceste clauze trebuie să facă în orice caz obiectul unei 
aprecieri a eventualului lor caracter abuziv, dacă ar urma să se constate, aspect a cărui verificare 
revine instanței de trimitere, că ele nu sunt redactate în mod clar și inteligibil (Hotărârea Kásler și 
Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, pct. 61). 

De asemenea, în jurisprudenţa internă s-a reţinut în mod constant că prin constatarea 
caracterului abuziv al unei clauze nu se poate pretinde că se produce o gravă încălcare a libertății 
contractuale, câtă vreme libertatea contractuală nu poate fi concepută și exercitată decât în limitele 
prevăzute de legislația în domeniul protecției consumatorilor, legislație ce prezintă un caracter 
restrictiv tocmai ca urmare a scopului său specific, acela de a restabili echilibrul contractual între 
părți aflate pe poziții inegale.  

Or, legislația în materie prevede în sarcina comerciantului obligația formulării unor clauze 
contractuale clare, fără echivoc, precum și obligația de a nu stipula clauze abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii. 

Prima instanţă s-a considerat în mod corect îndreptăţită să analizeze caracterul abuziv al 
clauzei menţionate, în condiţiile în care a reţinut că această clauză nu este exprimată într-un limbaj 
clar şi inteligibil. 

Potrivit art. 3.1 lit. b  şi art. 3.3 din contract, „pentru creditul datorat, împrumutatul datorează 
băncii…o dobândă curentă  revizuibilă începând cu cel de al doilea an de creditare. Dobânda se 
acumulează zilnic până la data rambursării integrale a sumelor datorate şi se calculează utilizând 
formula menţionată în Condiţiile Generale de Derulare a Operaţiunilor bancare  prin aplicarea ratei 
anuale a dobânzii curente la soldul creditului (…)”; „în primul an de creditare Rata anuală a 
dobânzii curente este de 4,9% pe an. Începând cu cel de al doilea an de creditare, Rata dobânzii 
curente devine revizuibilă, Banca putând modifica valoarea acesteia în funcţie de evoluţia pieţei 
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financiare sau de politica de credite a Băncii, urmând să aducă la cunoştinţa împrumutatului noua 
rată a dobânzii în condiţiile menţionate în Condiţiile Generale de Derulare a Operaţiunilor Bancare”.   

Stabilirea unei dobânzi variabile nu este contrar legii, legislaţia internă şi comunitară 
permiţând stabilirea acesteia, însă modalitatea de calcul, criteriile care sunt avute în vedere de către 
bancă, modul de percepere a dobânzii, toate acestea sunt elemente care trebuie să rezulte cu 
claritate, să fie stipulate prin clauze exprimate într-un limbaj simplu de înţeles şi să nu permită 
dezechilibrul contractual arătat anterior. 

În cauza de faţă, astfel cum rezultă din clauza citată, limbajul folosit de bancă nu este un 
limbaj simplu, comun, accesibil oricărui consumator mediu şi, mai mult decât atât, permite stabilirea 
unei dobânzi în funcţie de criterii care nu pot fi verificate de împrumutat şi nu pot fi uşor asimilate, 
nefiind raportată la indici de referinţă obiectivi verificabili şi care să ofere părţii posibilitatea de a 
înţelege mecanismul de formare al acestei dobânzi. 

Clauza care prevede dobânda majorată în cazul neplăţii la scadenţă a ratelor lunare – art.3.4 
a fost, de asemenea, corect stabilită ca fiind abuzivă, rezultând aceasta din faptul că limbajul folosit 
nu putea permite reclamantei, în mod real şi efectiv, să prevadă valoarea acesteia şi ulterior să 
identifice şi să verifice dacă o astfel de penalitate a fost corect calculată – „pentru sumele datorate şi 
neplătite la scadenţă, denumite generic sume restante, împrumutatul datorează o dobândă majorată 
ce se acumulează zilnic până în ziua în care se acoperă suma restantă ( exclusiv această zi ), prin 
aplicarea Ratei dobânzii majorate la valoarea sumei restante; Rata dobânzii majorată, conform 
deciziei interne a băncii, fără a putea depăşi valoarea rezultată din cumularea Ratei dobânzii curente 
în vigoare +7.5 puncte procentuale”. 

Nu pot fi reţinute susţinerile băncii referitoare la faptul că determinarea cuantumului acestei 
dobânzi s-a făcut prin criterii clare, în condiţiile în care este stipulată numai o valoare maximă ce nu 
poate fi depăşită, nu şi acele criterii obiective şi uşor verificabile, care permit băncii să determine 
această dobândă. 

Nu faptul stipulării unei astfel de dobânzi, care are rolul de acoperire a prejudiciului suferit 
prin executarea cu întârziere a obligaţiei contractuale, este de natură să atragă caracterul abuziv al 
clauzei, ci astfel cum s-a arătat anterior, lipsa identificării, printr-un limbaj clar şi neechivoc, a 
modalităţii concrete de calcul a dobânzii penalizatoare. 

Cu privire la clauzele inserate la art.4.6 şi art.5.9, care prevăd dreptul băncii de a debita cu 
suma corespunzătoare orice alt cont de disponibilităţi sau de depozit al împrumutatului, reafirmăm 
necesitatea ca orice clauză dintr-un contract încheiat între un profesionist şi un consumator, contract 
care nu permite o negociere reală şi în deplină cunoştinţă de cauză din partea consumatorului,  să fie 
astfel exprimată încât să fie pe deplin înţeleasă şi să nu producă un dezechilibru semnificativ între 
părţile contractante, în detrimentul consumatorului. 

Or, stabilindu-şi dreptul de a debita orice alte conturi de disponibilităţi sau depozite, chiar 
neajunse la termen, cu sume de bani necesare acoperirii ratelor bancare, banca a creat un 
dezechilibru contractual major în favoarea sa, atât pentru faptul că permite îngrădirea dreptului de 
proprietate al clientului asupra propriilor disponibilităţi băneşti, cât şi pentru faptul că stabileşte 
astfel o formă alternativă de executare silită, nepermisă de lege şi care nu poate fi contestată şi 
verificată pe cale legală. 

Se reţine, în consecinţă, că prima instanţă a dat o corectă şi legală interpretare a dispoziţiilor 
contractuale raportate atât la dispoziţiile Legii nr. 193/2000, ale OUG nr. 50/2010, cât şi ale 
Directivei 93/13/CEE, constatând faptul că aceste clauze denotă un dezechilibru semnificativ între 
prestaţiile băncii şi prestaţiile consumatorului. 

Faţă de toate aceste argumente, apelul pârâtei va fi respins ca nefondat. 
Decizia civilă nr. 159/13.03.2017 

Judecător redactor Ramona Poppa 
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2. Exercitarea abuzivă a unor atribuții legale. Conflict negativ de 
competență privind acțiunea având ca obiect răspundere civilă delictuală. 
Competența secției I civile de soluționare a cauzei. 

 
În ceea ce priveşte natura juridică a cauzei dedusă judecăţii, prevederile art. 226 alin. 1 din Legea 

nr. 71/2011 exprimă intenţia legiuitorului de a păstra în competenţa secţiilor civile rezultate din 
reorganizarea fostelor secţii comerciale a aceloraşi litigii pe care le judecau şi anterior. 

În considerentele deciziei ÎCCJ nr. 18/2017 în interesul legii s-a precizat că „interpretarea … dată 
de instanţele de judecată care au calificat litigiile nu după obiectul sau natura pricinii, ci după calitatea de 
profesionist a uneia din părţi, este fără nicio acoperire în dreptul pozitiv, contravenind practic prevederilor 
art. 122 din Codul de procedură civilă…şi dispoziţiilor art. 126 alin. 2  din Constituţia României.” 

Argumentele ÎCCJ pun astfel capăt unei controverse legate de competenţa fostelor secţii comerciale 
de a judeca orice litigii ce implică comercianţi, competenţa urmând a fi stabilită în raport de obiectul sau 
natura cauzei. Cum legiuitorul a intenţionat păstrarea în competenţa acestor secţii civile rezultate din 
reorganizarea fostelor secţii comerciale a litigiilor aflate şi anterior în competenţa lor, rezultă că şi anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011 competenţa se stabilea nu după calitatea de profesionist a uneia din 
părţi, ci după obiectul şi natura cauzei în care era implicat şi un profesionist, în acest sens fiind, de altfel, 
prevederile Codului comercial în prezent abrogat parţial.  
 

Art. 223, art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 
Decizia ÎCCJ nr. 18/2017 în interesul legii 

 
Prin cererea înregistrată  sub nr…./118/2010  pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia  

civilă  - la data de 4 ianuarie 2010,  reclamanta SC [...] SRL a chemat în judecată pe PRIMARUL 
COMUNEI [...], solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună obligarea 
pârâtului la plata echivalentului în lei la data plăţii a sumei de 1.000.000 euro reprezentând daune 
interese pentru exercitarea abuzivă a atribuţiilor legale. 

La termenul din 16.02.2010 s-a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâţi a 
Comunei [...] prin Primar, precum şi a persoanelor fizice  [...] şi [...]. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 13.04.2010 Tribunalul Constanţa a dispus 
suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea dosarelor nr. …/212/2008 şi nr. …/212/2008 aflate 
pe rolul Judecătoriei Constanţa. 

La data de 02.02.2017 reclamanta SC [...] SRL a formulat cerere de repunere a cauzei pe 
rol, arătând că nu mai subzistă motivele care au determinat suspendarea judecăţii. 

La termenul de judecată fixat la data de 15.02.2017, instanţa a invocat din oficiu excepţia 
necompetenţei funcţionale a Secţiei a I-a civilă a Tribunalului Constanţa, iar prin încheierea 
pronunţată la acelaşi termen a admis excepţia  şi a declinat cauza în favoarea Secţiei a II a Civilă. 

S-a avut în vedere că  litigiul se poartă între un comerciant şi o autoritate locală, motiv 
pentru care competenţa de soluţionare revine completelor civile specializate în cauze comerciale, 
raportul juridic dedus judecăţii fiind circumscris noţiunii de raport „dintre profesionişti şi orice alte 
subiecte de drept civil”, în sensul prevăzut în art.3 Cod civil. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei a II a Civilă la data de 23.02.2017. 
Prin sentinţa civilă nr.692 din 25.04.2017, pronunţată de Tribunalul Constanţa,  s-a 

admis excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei a II a civilă şi s-a dispus trimiterea cauzei spre 
competentă soluţionare către Secţia I a civilă a Tribunalului Constanţa; constatându-se  ivit 
conflictul negativ de competenţă a fost sesizată Secţia a II a civilă şi de Contencios administrativ a 
Curţii de Apel Constanţa în vederea soluţionării acestuia. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă - a 
constatat că prezenta acţiune este supusă dispoziţiilor vechiului cod de procedură civilă, având în 
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vedere faptul că cererea introductivă de instanţă a fost înregistrată la data de 4.01.2010, iar potrivit 
art. 3 din Legea nr. 76/2011 procesele şi cererile rămân supuse legii sub care au început.  

Prin urmare, s-a constatat că în mod greşit instanţa a soluţionat cauza în baza art. 200 alin.11  

din noul  Cod proc. civ., deşi erau aplicabile dispoziţiile vechiului cod de procedură civilă cu 
modificările şi completările ulterioare, care, în art. 159 alin 2 şi 3 stipulează expres limitele 
temporale până la care poate fi invocată excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale absolută, 
precum şi cea a necompetenţei teritoriale relative. În cauză fiind vorba despre o necompetenţă 
materială, instanţa o putea invoca doar la prima zi de înfăţişare, termen mult depăşit în prezenta 
cauză, dacă avem în vedere data înregistrării acţiunii, 4.01.2010 şi data invocării excepţiei, 
15.02.2017. 

Pe de altă parte, instanţa a constatat că suntem în prezenţa unui litigiu care are ca obiect 
cererea formulată de reclamanta SC [...] SRL împotriva unei unităţi administrativ teritoriale  şi a 
unor persoane fizice în vederea obligării acestora la repararea prejudiciului cauzat prin întocmirea 
unor procese verbale de contravenţie, temeiul de drept al acţiunii fiind dat de dispoziţiile art. 998 şi 
urm cod civil. 

A fost avută în vedere decizia dată în interesul legii nr. 18/2017 de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie prin care s-a admis recursul în interesul legii formulat de colegiul de conducere al 
Curţii de Apel Piteşti şi s-a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) şi 
art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare: Competenţa materială procesuală 
a tribunalelor/secţiilor specializate se determină în funcţie de obiectul sau natura litigiilor de genul 
celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art.226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Raportat şi la considerentele deciziei, s-a reţinut faptul că stabilirea competenţei plecând de 
la calitatea de profesionist a părţii încalcă prevederile legale. 

La Curtea de Apel Constanţa dosarul a fost înregistrat sub nr. …/118/2010*. 
Analizând cauza sub aspectul competenţei funcţionale, Curtea a stabilit competenţa  

Tribunalului Constanţa – secţia I civilă - pentru următoarele considerente: 
Obiectul acţiunii are la bază răspunderea civilă delictuală a Instituţiei primarului Comunei 

[...], a Comunei [...] prin Primar, precum şi a două persoane fizice, respectiv [...] şi [...], pentru 
exercitarea abuzivă a unor atribuţii ce le-au fost conferite de lege, faptele acestora aducând 
prejudicii SC [...] SRL, în opinia acestei societăţi. 

La data formulării acţiunii înregistrată pe rolul secţiei civile, 04.01.2010, art. 3 din Codul 
comercial definea faptele de comerţ iar art. 4 stabilea că „Se socotesc, afară  de acestea, ca fapte de 
comerţ, celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant, dacă nu sunt de natura civilă sau dacă 
contrariul nu rezultă din însuşi actul”. 

Faptul reclamat este străin actului de comerţ, cu atât mai mult cu cât nu ne aflăm în 
prezenţa unei fapte a comerciantului pentru a pune în discuţie prevederile art. 4 din Codul comercial 
care instituie o prezumţie relativă de comercialitate a faptelor pe care comercianţii le desfăşoară. 
Simpla calitate de comerciant a uneia din părţi nu este suficientă pentru a stabili natura comercială a 
unui litigiu, instanţele apreciind, în mod obligatoriu, şi în funcţie de obiectul cauzei. În acest sens s-a 
pronunţat ÎCCJ în numeroase decizii de speţă. 

Raportat la aceste prevederi legale, secţia civilă nu a înţeles să îşi decline competenţa în 
favoarea secţiei comerciale (astfel cum aceasta era organizată la data formulării acţiunii), ci a trecut 
la judecată, stabilind taxa de timbru, întregind cadrul procesual, suspendând judecata în temeiul art. 
244 alin. 1 punctul 1 C.pr.civ. 

 La 01.10.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 71/2011, cu excepţia articolelor expres precizate, 
această lege abrogând Codul comercial parţial. 
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Potrivit art. 225 alin. 1 din această lege: 
          „Secţiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor 
şi curţilor de apel se vor reorganiza ca secţii civile ori, după caz, vor fi unificate cu secţiile civile 
existente, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de 
conducere al instanţei”. 

Prin HCSM nr. 654/2011 – secţia pentru judecători – s-a dispus, într-adevăr, divizarea secţiei 
comerciale şi de contencios administrativ a Tribunalului Constanţa în secţia a II-a civilă şi secţia de 
contencios administrativ, aspect care nu are nicio relevanţă pentru speţa de faţă care a fost 
înregistrată pe rolul secţiei civile (secţia I civilă ca urmare a reorganizării). 

 Art. 223 din Legea nr. 71/2011 stabileşte că „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, 
procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în 
vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu 
dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite”. 

Un argument în plus în ceea ce priveşte natura juridică a cauzei dedusă judecăţii rezultă din 
prevederile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 care, aşa cum a arătat secţia I civilă, exprimă 
intenţia legiuitorului de a păstra în competenţa secţiilor civile rezultate din reorganizarea fostelor 
secţii comerciale a aceloraşi litigii pe care le judecau şi anterior. 

Ca urmare a dificultăţilor de interpretare a acestui articol, ÎCCJ a pronunţat decizia 18/2017 
în interesul legii prin care a stabilit că, în vederea stabilirii competenţei materiale procesuale a 
tribunalelor/secţiilor specializate, se va avea în vedere obiectul sau natura litigiilor de genul celor 
enumerate cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011. 

În considerentele acestei decizii s-a precizat că „interpretarea … dată de instanţele de 
judecată care au calificat litigiile nu după obiectul sau natura pricinii ci după calitatea de 
profesionist a uneia din părţi, este fără nicio acoperire în dreptul pozitiv, contravenind practic 
prevederilor art. 122 din codul de procedură civilă…şi dispoziţiilor art. 126 alin. 2  din Constituţia 
României.” 

Argumentele ÎCCJ pun astfel capăt unei controverse legate de competenţa fostelor secţii 
comerciale de a judeca orice litigii ce implică comercianţi, competenţa urmând a fi stabilită în raport 
de obiectul sau natura cauzei. Cum legiuitorul a intenţionat păstrarea în competenţa acestor secţii 
civile rezultate din reorganizarea fostelor secţii comerciale a litigiilor aflate şi anterior în competenţa 
lor, rezultă că şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011 competenţa se stabilea nu după 
calitatea de profesionist a uneia din părţi, ci după obiectul şi natura cauzei în care era implicat şi un 
profesionist, în acest sens fiind, de altfel, prevederile Codului comercial în prezent abrogat parţial.  

Faţă de toate aceste argumente a fost stabilită competenţa secţiei I civilă de soluţionare a 
cauzei ce are ca obiect răspundere civilă delictuală. 

Sentința civilă nr. 28/25.05.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
3. Faliment. Cerere de antrenare a răspunderii administratorului. 

Nesoluționarea fondului litigiului. Negarea dreptului de acces la justiție al unei 
persoane prin introducerea unui impediment neprevăzut de lege. 

 
Hotărârea tribunalului este nelegală pentru că, deşi judecătorul sindic a soluţionat cauza considerând 

cererea creditoarei ca fiind prematur formulată, în realitate argumentele pe care se sprijină hotărârea vizează 
inadmisibilitatea unei cereri de antrenare a răspunderii instituită de legiuitor prin art. 169 în situaţia în care în 
patrimoniul debitoarei există bunuri ce ar putea fi valorificate. 

Excepţia prematurităţii este clasificată ca o excepţie de fond (în legătură cu o condiţie de exercitare a 
acţiunii), peremptorie (se tinde la respingerea acţiunii) şi absolută (normele care reglementează condiţiile de 
exercitare a acţiunii având un caracter imperativ) ce operează atunci când dreptul material la acţiune, nicidecum 
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dreptul procesual, este afectat de un termen sau de o condiţie suspensivă, care nu s-au împlinit până la ridicarea 
excepţiei. 

Introducerea în cadrul unui proces în curs a unui impediment care nu este prevăzut de lege tinde să 
nege dreptul de acces la justiţie al unei persoane interesate, astfel cum este acesta reglementat de dispoziţiile art. 
21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, un drept procedural, care nu poate fi confundat cu dreptul material la acţiune şi 
nici cu dreptul subiectiv civil. 

 
   Art. 169 - 170 din Legea nr. 85/2014 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 15.09.2016 sub nr. 

…/118/2016/a1, reclamanta DGRFP GALAŢI – A.J.F.P. Constanţa, în calitate de creditor al debitoarei 
SC [...] SRL a solicitat în temeiul art.169 alin.1 lit. a, d și e din Legea nr. 85/2014 angajarea răspunderii 
asociatului și administratorului debitoarei, pârâtul [...] şi suportarea pasivului debitoarei de către acesta, în 
sumă de 2.060.789 lei. 

Prin Sentinţa civilă nr. 579/04.04.2017 Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată de 
reclamanta DGRFP Galați prin AJFP Constanța în contradictoriu cu pârâtul [...], ca prematur introdusă, 
reținând că formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului pentru intrarea în insolvență 
are drept premisă epuizarea etapei lichidării bunurilor existente în averea debitoarei, după cum rezultă și 
din situarea Secțiunii a 8-a „Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență” din Titlul II Procedura 
insolvenței al Legii 85/2014 după secțiunea a 7-a – „Falimentul și lichidarea activelor”.  

S-a apreciat că nu poate fi primită acțiunea în antrenare atâta vreme cât din actele dosarului de 
faliment rezultă existența unor bunuri ce urmează a fi valorificate și care vor îndestula măcar în parte 
creditorii, urmând ca ulterior definitivării masei pasive rămase neachitate, să poată fi supusă analizei 
acțiunea în antrenare, art. 170 din lege prevăzând un termen de prescripție îndestulător, de 3 ani, care 
începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să cunoască persoana care a contribuit la 
apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de 2 ani de la data deschiderii procedurii.  

Rămâne în sarcina reclamantei diligența de a urmări cursul procedurii de valorificare și de a 
reintroduce acțiunea în antrenare în interiorul termenului de prescripție, dar ulterior valorificării bunurilor 
debitoarei și definitivării masei pasive la acoperirea căreia solicită obligarea personală a administratorului 
debitoarei.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel D.G.R.F.P. GALAŢI prin A.J.F.P. CONSTANŢA - 
care a criticat soluţia pronunţată de instanţa de fond pentru următoarele considerente: 

Consideră că, în mod greşit, judecătorul sindic a respins cererea ca prematur formulată cât timp în 
justificarea cererii s-au avut în vedere, în principal, măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar, care deşi 
l-a notificat pe fostul administrator la adresă, acesta nu a răspuns convocărilor, deşi a primit 
corespondenţa, şi nici nu a predat evidenţa contabilă. 

Bunurile care în prezent fac obiectul valorificării nu au fost predate de administratorul statutar, ci au 
fost indisponibilizate de organele de control. 

Cererea a fost formulată urmare întocmirii raportului privind cauzele care au determinat ajungerea 
societăţii în stare de insolvenţă şi care a concluzionat fără echivoc că acesta se face vinovat de ajungerea 
societăţii în stare de insolvenţă.  

Arată că formularea cererii anterior vânzării tuturor bunurilor existente, având în vedere creanţa 
declarată şi care constituie prejudiciu la bugetul de stat, nu constituie o acţiune nepermisă, judecătorul 
sindic putând dispune suspendarea judecării acesteia după finalizarea vânzării tuturor bunurilor. 

De asemenea, consideră că trebuie avute în vedere şi dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 85/2014 în 
care se specifică termenul în care acţiunea poate fi formulată iar prin soluţia instanţei se tinde la 
prescrierea răspunderii pârâtului cât timp valorificarea bunurilor poate dura în timp şi astfel acţiunea 
poate fi paralizată. 

Faţă de cele prezentate şi în condiţiile în care acţiunea formulată este întemeiată pe dispoziţiile 
legale, solicită admiterea apelului şi modificarea în tot a sentinţei apelate, în sensul de a se dispune 
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suspendarea cererii de chemare în judecată până ulterior vânzării bunurilor aflate în patrimoniul 
debitoarei. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 85/2014 şi art. 466 şi urm. C.pr.civ.. 
Examinând apelul prin prisma criticilor aduse hotărârii, conform art. 479 alin. 1 NCPC, Curtea 

constată că este fondat pentru următoarele considerente: 
Potrivit dispoziţiilor art.169 alin.1 din Legea nr. 85/2014 
(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate 

dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, 
fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de 
membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte 
persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 

............................................................................................................................................ 
Curtea constată că hotărârea tribunalului este nelegală pentru că, deşi judecătorul sindic a soluţionat 

cauza considerând cererea creditoarei ca fiind prematur formulată, în realitate argumentele pe care se 
sprijină hotărârea vizează inadmisibilitatea unei cereri de antrenare a răspunderii instituită de legiuitor 
prin art.169  în situaţia în care în patrimoniul debitoarei există bunuri ce ar putea fi valorificate. 

Excepţia prematurităţii este clasificată ca o excepţie de fond ( în legătură cu o condiţie de exercitare 
a acţiunii), peremptorie (se tinde la respingerea acţiunii) şi absolută (normele care reglementează 
condiţiile de exercitare a acţiunii având un caracter imperativ) ce operează atunci când dreptul material 
la acţiune, nicidecum dreptul procesual, este afectat de un termen sau de o condiţie suspensiva, care nu s-
au împlinit până la ridicarea excepţiei. 

  Plecând de la această definiţie Curtea constată că legiuitorul a reglementat expres condiţiile de 
exercitare a acţiunii în răspundere a administratorului, cererea trebuind să îndeplinească condiţiile de 
admisibilitate desprinse din art.169-170 din Legea nr. 85/2014 şi prevederile art.1349 din Noul Cod Civil, 
dispoziţii care nu conţin nici o referire la vreun termen sau condiţie suspensivă în raport de care s-ar putea 
aprecia că o astfel de cerere este prematură. Dimpotrivă, legiuitorul prevede în art.170 un termen în 
interiorul căruia cererea poate fi promovată, în caz contrar dreptul la acţiune în sens material se prescrie, 
fără ca legiuitorul să prevadă că perioada în care se încearcă valorificarea bunurilor din averea debitoarei 
să constituie o cauză legală de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei. 

  Ori, introducerea în cadrul unui proces în curs a unui impediment care nu este prevăzut de lege 
tinde să nege dreptul de acces la justiţie al unei persoane interesate, astfel cum este acesta reglementat de 
dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, un drept procedural, care nu poate fi confundat cu 
dreptul material la acţiune şi nici cu dreptul subiectiv civil. 

 Curtea reţine că principiul liberului acces la justiţie oferă oricărei persoane dreptul de a accede la 
instanţa judecătorească în vederea apărării drepturilor sale, drept care trebuie să fie asigurat, în mod 
efectiv şi eficace. 

Principiul accesului liber la justiţie implică şi adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedură 
clare, care să cuprindă cu precizie condiţiile şi termenele în care justiţiabilii îşi pot exercita drepturile lor 
procesuale, deoarece dreptul de acces liber la justiţie nu se limitează doar la posibilitatea introducerii unei 
cereri de chemare în judecată, ci include şi dreptul de a beneficia de judecarea şi tranşarea pe fond a 
litigiului existent în faţa unei instanţe. 

Curtea constată că legiuitorul nu a reglementat expres prin dispoziţiile art.169 din Legea nr.85/2014 
un termen sau o condiţie suspensivă, a căror nesocotire de către partea îndreptăţită să sesizeze instanţa şi 
drept urmare cererea să fie considerată prematur formulată. 

 În ceea ce priveşte considerentele reţinute de judecătorul sindic potrivit cărora formularea cererii 
de antrenare a răspunderii întemeiată pe dispoziţiile art.169 din Legea nr. 85/2014 „nu poate fi primită 
acțiunea în antrenare atâta vreme cât din actele dosarului de faliment rezultă existența unor bunuri ce 
urmează a fi valorificate și care vor îndestula măcar în parte creditorii, urmând ca ulterior definitivării 
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masei pasive rămase neachitate”, ceea ce înseamnă în accepţiunea judecătorului sindic că acţiunea este 
inadmisibilă, Curtea le apreciază ca fiind vădit eronate.  

 Aceasta în condiţiile în care legiuitorul a prevăzut prin art.171 că „sumele depuse potrivit 
dispoziţiilor art. 169 alin. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate, în caz de reorganizare, 
plăţii creanţelor potrivit programului de plăţi, completării fondurilor necesare continuării activităţii 
debitorului, iar in caz de faliment, acoperirii pasivului”. 

  A considera că prin vânzarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei vor fi îndestulaţi măcar 
în parte creditorii, Curtea apreciază că această concluzie reprezintă o probabilitate, nicidecum o 
certitudine, în condiţiile în care practica în materie a demonstrat că de cele mai multe ori sumele de bani 
obţinute din vânzarea bunurilor debitoarei acoperă exclusiv cheltuielile cu procedura, nicidecum 
creditorii. 

  Reţinând aceste argumente, Curtea apreciază că în mod greşit judecătorul sindic a respins cererea 
creditoarei ca fiind prematură, fără a păşi la cercetarea condiţiilor de antrenare a răspunderii materiale, 
nefiind deci soluţionat fondul litigiului, sens în care va admite apelul şi va anula hotărârea apelată, cauza 
urmând a fi trimisă spre soluţionare aceleaşi instanţe pentru a nu se încălca părţilor dreptul la exercitarea 
unei căi ordinare de atac.  

Decizia civilă nr. 450/13.09.2017 
Judecător redactor Nastasia Cuculis 

 
4. Inadmisibilitate contestaţie formulată împotriva înscrierii creanţei în 

tabelul definitiv al creanţelor debitoarei. Stabilirea termenului de formulare a 
contestaţiei de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască situaţia ce a determinat promovarea contestaţiei, şi anume viciul de 
consimţământ sau titlul hotărâtor. 

 
Contestaţia împotriva tabelului definitiv constituie o cale specială, de strictă interpretare şi aplicare, 

prin care se poate obţine înlăturarea unei creanţe din tabelul definitiv, cazurile în care poate fi utilizată o 
astfel de cale fiind excepţionale şi limitativ reglementate de lege. 
           Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 113 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 rezultă, în mod 
evident, că o astfel de contestaţie este admisibilă doar în situaţia în care, după înscrierea creanţei în tabel, se 
descoperă existenţa unui fals, dol sau unei erori esenţiale, care au determinat admiterea creanţei, ori a unor 
titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute.  
           Pentru situaţia în care viciul de consimţământ ori titlul hotărâtor erau cunoscute la momentul 
întocmirii tabelului preliminar, hotărârea judecătorească invocată - sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 a 
Judecătoriei Tulcea - devenind definitivă chiar înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, partea avea 
la îndemână remediul procesual reglementat de art. 111 din lege. 

Prin urmare, regula o constituie contestaţia la tabelul preliminar, iar excepţia este dată de 
contestaţia la tabelul definitiv, care poate fi urmată doar în cazul în care se invocă împrejurări 
„descoperite” după întocmirea tabelului. La aceeaşi concluzie duce şi interpretarea alin. 2 al art. 113, care 
stabileşte termenul de contestaţie de 15 zile de la data care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască 
situaţia ce determină promovarea contestaţiei, situaţie care se referă, în mod evident, la viciul de 
consimţământ sau la titlul hotărâtor şi în niciun caz la împrejurarea înscrierii creanţei în tabel.   

 
Art. 111, art. 113 alin. 1, 2 din Legea nr. 85/2014 

 

Prin cererea formulată la data de 23.11.2016 şi înregistrată pe rolul Tribunalul Tulcea sub nr. 
…/88/2016/a1, astfel cum a fost precizată prin cererea depusă la data de 15.03.2017, administratorul 
special [...] a formulat, în contradictoriu cu intimatul administrator judiciar CII [...], în temeiul art. 
113 din Legea nr. 85/2014, contestaţie împotriva tabelului creanţelor debitoarei [...] S.R.L. Tulcea, 
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solicitând respingerea cererii creditorului [...] S.A. Tulcea de înscriere a creanţei în cuantum de 
70.535,35 lei în tabelul  creanţelor debitoarei. 

De asemenea, prin cererea formulată la data de 16.12.2016 şi înregistrată pe rolul Tribunalul 
Tulcea sub nr. …/88/2016/a2, astfel cum a fost precizată prin cererea depusă la data de 11.04.2017, 
creditoarea [...] a formulat contestaţie la tabelul creanţelor, întemeiată pe dispoziţiile art. 113 din 
Legea nr. 85/2014, pentru înscrierea printr-o eroare esenţială a creanţei [...] la masa credală, precum 
şi cerere de înlocuire a administratorului judiciar, în temeiul art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.  

Prin Încheierea din data de 12 mai 2017 instanţa a admis excepţia de conexitate şi  a dispus 
conexarea dosarului nr. …/88/2016/a2 la dosarul nr. …/88/2016/a1, iar prin încheierea din 
19.05.2017 s-a dispus disjungerea capătului de cerere din cererea conexă privind înlocuirea 
administratorului judiciar.  

Prin Sentinţa civilă nr. 815/19.05.2017, judecătorul sindic a respins excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei împotriva tabelului preliminar ca nefondată şi a respins contestaţiile conexate 
ca inadmisibile.  

Pentru a dispune astfel, judecătorul sindic a reţinut că la data de 23.09.2016 a fost 
deschisă procedura insolvenţei în formă simplificată împotriva societăţii [...] S.R.L. Tulcea, 
stabilindu-se termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţe data de 31.10.2016; în tabelul 
preliminar al creanţelor întocmit la data de 16.07.2015 creditoarea [...] a fost înscrisă cu suma 
solicitată, de 70.535,35 lei, creanţă chirografară, conform art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014. 

Instanţa a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiilor împotriva tabelului 
preliminar ca nefondată, din analiza celor două contestaţii observând că, în ambele cereri, 
contestatorii şi-au modificat contestaţiile, arătând că nu contestă tabelul preliminar potrivit art. 111 
din Legea nr. 85/2014, ci au invocat drept temei art. 113  alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Astfel, nefiind vorba de contestaţii îndreptate împotriva tabelului preliminar, potrivit 
procedurii comune nu sunt aplicabile normele privind termenul de formulare de 7 zile de la 
publicare, ci cel de 15 zile de la data la care partea a cunoscut situaţia ce determină promovarea 
acţiunii, dar nu mai târziu de data închiderii procedurii. 

Faţă de acest ultim termen impus de art. 113  alin. 1 din Legea nr. 85/2014, s-a observat că 
cele două contestaţii sunt formulate în termen. 

În ceea ce priveşte inadmisibilitatea, judecătorul sindic a reţinut că, potrivit  art. 113  alin. 1 
din Legea nr. 85/2014, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 111 
alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva 
înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul definitiv de creanţe ori în tabelele 
actualizate, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale, care au determinat 
admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri 
hotărâtoare şi până atunci necunoscute; contestaţia se depune în termen de 15 zile de la data la care 
partea a cunoscut ar fi trebuit să cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei. 

S-a considerat astfel că respectiva contestaţie, întemeiată pe dispoziţiile art. 113 din Legea 
nr. 85/2014, are un caracter special, putându-se formula numai în cazul motivelor arătate, respectiv 
existenţa unui fals, dol sau eroare esenţială, iar pe de altă parte este necesar ca această contestaţie să 
fie promovată în cel mult 15 zile de la data cunoaşterii situaţiei invocate. 

S-a apreciat că limitarea cazurilor şi condiţiilor de introducere a contestaţiei este determinată 
de necesitatea de a eluda dispoziţiile privind termenul de introducere a contestaţiei la tabelul 
preliminar prevăzut de art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, care arată: „contestaţiile trebuie 
depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în 
procedura generală, cât şi în procedura simplificată”. 

Din analiza celor două contestaţii s-a observat că atât [...], cât şi [...], în calitate de 
administrator special al [...] S.R.L., au formulat contestaţii împotriva tabelului preliminar pentru ca, 
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ulterior, cei doi contestatori să-şi precizeze acţiunea, arătând că-şi întemeiază contestaţiile pe 
dispoziţiile art. 113 din Legea nr. 85/2014. 

În condiţiile în care ar fi fost vorba de contestaţii la tabelul preliminar, cele două contestaţii 
ar fi fost depuse cu depăşirea termenului de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, în 
timp ce contestaţia formulată în baza art. 113 din Legea nr. 85/2014 poate fi formulată până la 
momentul închiderii procedurii. 

În cauza pendinte, ceea ce contestă cei doi reclamanţi este lipsa unei creanţe din partea [...], 
iar ca motiv pentru contestaţie este eroarea gravă de interpretare a soluţiei din sentinţa civilă nr. 
465/2016 a Judecătoriei Tulcea, prin care s-a stabilit că creanţa [...] nu are caracter cert. 

S-a apreciat însă că, pentru a opera acest caz, este necesar ca cel interesat să formuleze 
contestaţia în termen de 15 zile de la descoperire erorii grave, ori din actele dosarului nu rezultă 
cazul de eroare gravă invocat de către contestatori, lichidatorul judiciar al [...] S.R.L., CII [...], 
arătând că înscrierea creanţei creditoarei [...] s-a făcut în baza documentelor contabile, din care 
rezultă existenţa creanţei.  

Pe de altă parte, s-a reţinut că nu se poate stabili că sentinţa civilă nr. 465/2016 a Judecătoriei 
Tulcea a fost descoperită ulterior termenului de contestarea a tabelului preliminar, în condiţiile în 
care contestatorii au avut cunoştinţă de aceasta în urmă cu un an, fiind părţi în respectivul dosar. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel contestatoarea [...], care a criticat soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Susţine apelanta, în legătură cu motivul referitor la înscrierea creanţei [...] în tabelul 
creanţelor, că, aşa după cum a precizat, acesta se întemeiază pe dispoziţiile art. 113 din Legea nr. 
85/2014, cererea sa fiind o contestaţie la tabel pentru înscrierea printr-o eroare esenţială a acestei 
creanţe la masa credală, în condiţiile în care exista un titlu hotărâtor, respectiv sentinţa civilă nr. 
2931/16.10.2015 din dosarul …/327/2015 al Judecătoriei Tulcea, rămasă definitivă prin respingerea 
apelului prin decizia civilă nr. 465/03.05.2016 a Tribunalului Tulcea, care a stabilit cu putere de 
lucru judecat că suma în speţă nu reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. În consecinţă, suma 
nu poate figura în tabelul creanţelor întrucât nu sunt îndeplinite exigenţele în materie, adică să fie 
vorba despre o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Solicită să se observe că aceste critici sunt 
formulate în termenul de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de înscrierea eronată a creanţei în 
tabel. 

Arată apelanta că instanţa de fond a reţinut ferm că în speţă este vorba despre o contestaţie 
întemeiată pe art. 113 alin 1 din lege. Reţinând acest aspect, a respins excepţia tardivităţii 
contestaţiei, statuând că este aplicabil termenul de 15 zile de la data la care partea a cunoscut situaţia 
ce determina promovarea acţiunii. Motivând astfel soluţia excepţiei, a stabilit şi termenul de 
contestaţie care se aplică, acela de 15 zile, dar şi momentul de la care se calculează, ca fiind 
momentul de la care partea a cunoscut situaţia ce determină promovarea acţiunii, adică momentul 
înscrierii creanţei [...] în tabelele debitoarei, mai exact data publicării tabelului preliminar în BPI. 

Însă, soluţionând excepţia inadmisibilităţii, a admis-o, ignorând total exact ceea ce statuase 
mai devreme în soluţionarea excepţiei tardivităţii. Unul din cele două motive pentru care a admis 
excepţia inadmisibilităţii constă în faptul că cei doi contestatori nu au descoperit ulterior termenului 
de contestare a tabelului sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 din dosarul …/327/2015 al Judecătoriei 
Tulcea, rămasă definitivă prin respingerea apelului, prin decizia civilă nr. 465/3.05.2016 a 
Tribunalului Tulcea, ci aveau deja cunoştinţă de aceste hotărâri judecătoreşti. 

Este evident că cel puţin [...], care era administrator, avea cunoştinţă despre aceste hotărâri 
de la data comunicării lor către societate, însă aceasta nu înseamnă că se putea formula o contestaţie 
de la momentul la care a luat cunoştinţă de hotărâri în condiţiile în care la acel moment nici 
procedura insolvenţei nu era deschisă şi nici eroarea esenţială asupra înscrierii acestei creanţe în 
pasivul societăţii nu se materializase încă într-un tabel întocmit de lichidatorul judiciar. 



26 
 

Susţine apelanta că nu se putea formula o contestaţie prezumtivă şi eventuală faţă de o 
posibilă viitoare eroare ce va apărea asupra creanţei în discuţie. Aşadar, aşa cum corect fusese 
stabilit de instanţă în motivarea soluţiei excepţiei tardivităţii, momentul de la care se declanşează 
posibilitatea formulării acestei contestaţii este momentul la care partea a cunoscut situaţia ceea ce 
determină promovarea acţiunii, adică momentul înscrierii creanţei în pasivul debitoarei, iar faptul că 
a cunoscut despre sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2016 la care raportează eroarea esenţială a înscrierii 
creanţei cu un an înainte nu reprezintă niciun moment hotărâtor în prezenta speţă.  

Admisibilitatea acestei contestaţii nu se discută în funcţie de momentul în care a fost 
cunoscută sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 a Judecătoriei Tulcea, ci în funcţie de momentul în 
care a apărut înscrierea în tabel a creanţei ce fusese stabilită ca nefondată în baza acestor hotărâri. 

 Un al doilea motiv pentru care instanţa de fond a admis excepţia inadmisibilităţii îl 
constituie faptul că din actele dosarului nu rezultă cazul de eroare gravă atât timp cât lichidatorul a 
arătat că a înscris creanţa în baza documentelor contabile. Această motivare vine după ce instanţa de 
fond reţinuse mai întâi că soluţia din sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 a stabilit doar faptul că 
această creanţă a [...] nu are caracter cert, creându-se senzaţia eronată că această hotărâre reprezintă 
o soluţie dată în procedura ordonanţei de plată. În realitate, aceasta este o sentinţă pronunţată într-un 
proces de pretenţii, motivată pe dreptul comun, respectiv pe dispoziţiile art. 1516 şi art. 2495 alin. 1 
din Codul civil, cu judecata în fond la Judecătoria Tulcea şi în apel la Tribunalul Tulcea. 

În aceste condiţii, soluţia din acest dosar reprezintă soluţionarea fondului creanţei în discuţie, 
astfel încât lichidatorul judiciar nu mai poate veni să analizeze creanţa în baza documentelor 
contabile, primând şi având autoritate de lucru judecat caracterul nefondat al creanţei, astfel cum 
fusese stabilit de către Judecătoria Tulcea, soluţie menţinută şi de către Tribunalul Tulcea. 

Pe de altă parte, consideră că se pune problema în baza căror acte contabile a efectuat 
lichidatorul aceasta înscriere, respectiv dacă doar în baza actelor contabile emise de [...], neasumate 
şi neînregistrate în contabilitatea debitoarei.  

Aşadar, rezultă că în speţă nu se poate vorbi despre o inadmisibilitate a acestei contestaţii, 
întemeiată pe o eroare gravă şi esenţială asupra înscrierii creanţei invocate de Scut S.A. în pasivul 
debitoarei, aceasta din punctul său de vedere fiind admisibilă, iar Tribunalul Tulcea putea ca, 
judecând fondul, să decidă dacă eroare esenţială sesizată exista sau nu, lucru pe care însă nu l-a 
făcut. 

Având în vedere aceste argumente, solicită ca instanţa de apel, observând netemeinicia 
soluţiei pe această excepţie, să admită apelul, să constate că acţiunea este admisibila şi să reţină spre 
judecare evocând fondul, adică să stabilească dacă în speţă, luând în calcul sentinţa civilă nr. 
2931/16.10.2015 a Judecătoriei Tulcea, creanţa invocată de [...] trebuie să figureze sau nu în pasivul 
debitoarei.  

În drept au fost invocate dispoziţiile art.466 şi următoarele NCPC.  
Prin întâmpinare, intimata – creditoare [...] – în reorganizare, prin administrator 

judiciar CII [...], a solicitat respingerea apelului ca nefondat.  
 
Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că apelul este 

nefondat. 
Creditoarea [...] a formulat, în baza art. 113 din Legea nr. 85/2014, contestaţie împotriva 

înscrierii creanţei [...], în valoare de 70.535,35 lei, în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei [...] 
SRL, invocând descoperirea unei erori esenţiale care a determinat admiterea creanţei. 

Astfel, contestatoarea a susţinut că suma afirmată de [...] nu poate să figureze în tabelul 
creanţelor debitoarei întrucât nu reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, aspect reţinut cu 
putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 pronunţată de Judecătoria Tulcea în 
dosarul nr. …/327/2015, rămasă definitivă prin respingerea apelului prin decizia civilă nr. 
465/3.05.2016 a Tribunalului Tulcea. 
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Curtea reţine că, într-adevăr, astfel cum corect a reţinut şi judecătorul sindic, contestaţia 
împotriva tabelului definitiv constituie o cale specială, de strictă interpretare şi aplicare, prin care se 
poate obţine înlăturarea unei creanţe din tabelul definitiv, cazurile în care poate fi utilizată o astfel 
de cale fiind excepţionale şi limitativ reglementate de lege. 
            Potrivit art. 113 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „După expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor, prevăzut la art. 111 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată 
poate face contestaţie împotriva înscrierii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă în tabelul 
definitiv de creanţe ori în tabelele actualizate, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei 
erori esenţiale, care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în 
cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. (2) Contestaţia se depune în 
termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situaţia ce 
determină promovarea contestaţiei.” 
           Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor menţionate rezultă, în mod evident, că o astfel de 
contestaţie este admisibilă doar în situaţia în care, după înscrierea creanţei în tabel, se descoperă 
existenţa unui fals, dol sau unei erori esenţiale, care au determinat admiterea creanţei, ori a unor 
titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. O altă interpretare nu poate fi primită deoarece, în 
cazul în care viciul de consimţământ sau titlul hotărâtor erau cunoscute încă dinaintea întocmirii 
tabelului, partea avea la dispoziţie contestaţia reglementată de art. 111 din Legea nr. 85/2014, 
respectiv contestaţia împotriva tabelului preliminar, care se poate exercita în termenul prevăzut la 
alin. 2, acela de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI.  
           Ori, ceea ce invocă apelanta creditoare este tocmai un titlu hotărâtor – sentinţa civilă nr. 
2931/16.10.2015 a Judecătoriei Tulcea – despre care nu se poate susţine că îi era până atunci 
necunoscut, aspect pe care de altfel apelanta nu îl contestă. 
           Curtea constată că apărările susţinute de apelantă se referă la faptul că nu ar fi putut formula 
o contestaţie de la momentul la care a luat cunoştinţă de hotărârile invocate în condiţiile în care la 
acel moment nici procedura insolvenţei nu era deschisă şi nici eroarea esenţială asupra înscrierii 
acestei creanţe în pasivul societăţii nu se materializase încă într-un tabel întocmit de lichidatorul 
judiciar. 
           Ori, această apărare vine să întărească ideea că pentru situaţia în care viciul de consimţământ 
ori titlul hotărâtor erau cunoscute la momentul întocmirii tabelului preliminar, hotărârea 
judecătorească invocată devenind definitivă chiar înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, 
partea avea la îndemână remediul procesual reglementat de art. 111 din lege. 

Prin urmare, regula o constituie contestaţia la tabelul preliminar, iar excepţia este dată de 
contestaţia la tabelul definitiv, care poate fi urmată doar în cazul în care se invocă împrejurări 
„descoperite” după întocmirea tabelului. La aceeaşi concluzie duce şi interpretarea alin. 2 al art. 113, 
care stabileşte termenul de contestaţie de 15 zile de la data care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei, situaţie care se referă, în mod evident, la 
viciul de consimţământ sau la titlul hotărâtor şi în niciun caz la împrejurarea înscrierii creanţei în 
tabel.   

Curtea constată astfel total nefondată şi lipsită de temei legal aserţiunea apelantei potrivit cu 
care admisibilitatea acestei contestaţii nu se discută în funcţie de momentul în care a fost cunoscută 
sentinţa civilă nr. 2931/16.10.2015 a Judecătoriei Tulcea, ci în funcţie de momentul în care a apărut 
înscrierea în tabel a creanţei ce fusese stabilită ca nefondată în baza acestei hotărâri. Cunoaşterea 
înscrierii creanţei în tabel s-a făcut la momentul publicării acestuia în BPI, astfel că, mergând pe 
raţionamentul propus de apelantă, orice contestaţie la tabelul definitiv ar trebui să fie formulată în 
termen de 15 zile de la publicarea tabelului în BPI, situaţie neurmărită şi neacceptată de legiuitor.  

În egală măsură, Curtea constată că nu există nicio contradicţie între modul în care 
judecătorul sindic a soluţionat excepţia tardivităţii contestaţiei, excepţie care a fost invocată în raport 
de cererea iniţială, respectiv în raport de contestaţia întemeiată pe art. 111 din Legea nr. 85/2014, şi 
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dezlegarea dată inadmisibilităţii contestaţiei, care vizează un alt aspect, acela al momentului la care 
s-a descoperit situaţia ce a determinat promovarea contestaţiei. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de apelantă sunt nefondate, 
urmează a respinge apelul ca atare, în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă.  

Decizia civilă nr. 721/15.11.2017 
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 

 
5. Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. 

Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul 
procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă. 

 
Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.85/2014 „Dispunând omologarea, judecătorul-

sindic suspendă toate procedurile de executare silită”. 
Conform art. 32 alin.(1), „Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul 

procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte 
modalităţi prevăzute de lege”. 

Rezultă cu evidenţă că suspendarea procedurilor de executare silită la momentul omologării 
concordatului presupune existenţa unei proceduri execuţionale asupra debitorului, în caz contrar neavând ce 
procedură să se suspende, textul art.32 având tocmai scopul de a reglementa situaţia creditorilor care obţin 
titluri executorii după momentul omologării concordatului. 

În consecinţă, s-a făcut aplicarea legală a dispoziţiilor art.32 din Legea nr. 85/2014, titlul executoriu 
pentru care s-a cerut urmărirea silită fiind obţinut în cursul procedurii, indiferent că această creanţă 
provenea din activitatea societăţii anterioară deschiderii procedurii concordatului. 

Potrivit art. 30 alin. (2) din lege, „La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării 
de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai 
concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în 
care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli aferente creanţelor. ( ... ).” 

 
Art.30 alin.(1) din Legea nr.85/2014 

Art. 32 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
 

1. Prin Încheierea nr.622 din 04.08.2017, pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. …/118/2016, s-a respins cererea formulată de [...] – administrator concordatar 
al debitoarei [...], având ca obiect suspendarea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 
…/2017 al BEJ [...], ca nefondată. 

Prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată în dosarul civil nr. …/118/2016 al Tribunalului Constanța, având ca 

obiect procedura concordatului preventiv aplicată debitorului [...], administratorul concordatar [...] al 
debitoarei a solicitat instanței să dispună, în principal, suspendarea executării silite inițiate de 
creditorul [...] SRL, ce face obiectul dosarului de executare nr. …/2017 înregistrat la BEJ [...] în 
raport de dispozițiile art.30 alin.1 din Legea 85/2014 și, în subsidiar, amânarea scadenței creanței 
creditorului cu un termen de 18 luni, conform art.30 alin.2 din Legea nr. 85/2014. 

Prezenta acţiune a fost întemeiată de petenta administrator concordatar, în principal, pe 
dispoziţiile art. 30 al. 1 din legea 85/2016, potrivit cărora, dispunând omologarea, judecătorul sindic 
suspendă toate procedurile de executare silită. 

A apreciat  instanţa că dispoziţiile legale vizează, în mod evident, creditorii ale căror creanţe 
se aflau deja în procedura de executare silită în momentul omologării concordatului preventiv. Într-
adevăr, faţă de opozabilitatea concordatului omologat tuturor creditorilor recunoscuţi anterior de 
debitor prin oferta de concordat, se suspendă ope legis, potrivit dispoziţiilor legale, toate executările 
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silite aflate în curs de desfăşurare la momentul pronunţării hotărârii de omologare, indiferent de 
împrejurarea că respectivul creditor a semnat sau nu înţelegerea de concordat. 

Potrivit instanţei, această situaţie premisă nu se regăseşte în cauză, în condiţiile în care 
executarea silită la cererea creditorului  [...] SRL a fost solicitată în luna iunie  2017, ulterior deci 
pronunţării hotărârii prin care s-a dispus omologarea concordatului nr. 983/14.12.2016. În 
consecinţă, dispoziţiile legale ale art. 30 al. 1 din Legea nr. 85/2014 nu sunt incidente în cauză, sub 
acest aspect acţiunea nefiind fondată. 

În subsidiar, petenta [...] a solicitat amânarea scadenţei creanţei cu un termen de 18 luni, în 
condiţiile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „La cererea administratorului 
concordatar, sub condiţia acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic 
poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de 
amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice 
alte cheltuieli aferente creanţelor. Prevederile referitoare la amânarea scadenţei creanţei nu sunt 
aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală 
în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală”. 

Textul legal vizează situaţia creditorilor recunoscuţi prin proiectul de concordat, deci 
creditori care deţineau creanţe certe, lichide şi exigibile anterior omologării contractului, 
necontestate de debitor,  şi  care nu au votat concordatul preventiv, exprimând fie un vot negativ, fie 
unul condiţionat.  

Pentru creditorii care nu deţineau creanţe recunoscute de debitor la întocmirea concordatului, 
sunt aplicabile, în opinia instanţei, dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora, „Orice 
creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii poate formula cerere 
de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de 
lege”. 

S-a constatat că deşi creditorul [...] SRL a fost inclus la poziţia 128 din lista creditorilor avută 
în vedere la întocmirea ofertei de concordat preventiv, creanţa înscrisă în listă este în valoare de doar 
36.151,07 lei, făcându-se menţiunea că acest creditor nu are drept de vot. 

Apreciază instanţa că în condiţiile în care creanţa certă deţinută de [...] SRL a fost stabilită 
prin hotărâre judecătorească ca având valoarea mult superioară valorii recunoscute de debitor prin 
lista creditorilor (115.542,492 lei ), raportat la împrejurarea că acestui creditor nu i-a fost notificată 
oferta de concordat, lipsind dovada de notificare făcută de administratorul concordatar acestuia şi 
nici nu şi-a exprimat votul de nicio manieră, precum şi în raport de momentul la care creditorul [...] 
SRL a obţinut un titlu executoriu prin care i se recunoaşte creanţa, apreciat de instanţă ca fiind data 
pronunţării deciziei civile a Tribunalului Constanţa nr. 31/13.01.2017, hotărârile pronunţate în fond 
în cadrul litigiilor dintre profesionişti nemaiavând caracter executoriu faţă de dispoziţiile noului Cod 
de procedură civilă, acestui creditor nu îi este opozabil concordatul omologat de judecătorul sindic 
prin încheierea civilă nr. 983/14.12.2016, iar incidente în cauză sunt dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 
85/2014. 

În consecinţă, potrivit instanţei, creditorul [...] SRL are posibilitatea fie a aderării la 
concordat, fie recuperării creanţei prin orice mod, inclusiv prin executare silită, ceea ce atrage 
caracterul nefondat al acţiunii. 

2. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel [...], administrator concordatar al societății [...], 
pentru următoarele motive: 

Instanța de fond a respins cererea, interpretând în mod gresii prevederile legii. Astfel, 
instanța de fond a apreciat ca acestui creditor nu îi este opozabil concordatul omologat şi că acesta 
se poate preleva de dispozițiile art.32 din Legea nr. 35/2014. 

Art.30 alin.1 din Legea 85/2014 reglementează opozabilitatea concordatului și față de 
creditorii care nu l-au votat, respectiv creditorilor nesemnatari. 
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Dosarul de executare constituit de [...] SRL are la bază o creanță anterioară deschiderii 
procedurii de concordat. Arată apelanta că este adevărat că această creanță a fost recunoscută parțial 
şi că litigiul între părţi s-a soluționat ulterior omologării, dar acest fapt nu schimbă cu nimic 
momentul nașterii creanţei care este anterioară deschiderii procedurii. 

Față de acest moment al naşterii creanţei, din activitatea societății anterioară deschiderii 
procedurii concordatului şi având în vedere că această creanță a fost recunoscută parțial de 
debitoare, apreciază apelanta că dispozițiile art.30 alin. l din Legea nr. 85/2014 sunt pe deplin 
opozabile creditoarei [...] SRL. 

Cu privire la capătul subsidiar de cerere, respectiv amânarea scadenţei creanței cu un termen 
de 18 luni, în condițiile art.30 alin 2 din legea 85/2014, instanța a apreciat în mod greșit că textul se 
aplică numai creditorilor recunoscuți de debitoare şi care nu au votat concordatul preventiv, 
exprimând fie un vot negativ, fie unul condiționat. Având în vedere această interpretare, judecătorul 
a concluzionat că [...] SRL nu poate fi inclus în categoria creditorilor nesemnatari recunoscuți de 
debitoare. 

Textul de lege nu distinge între diversele categorii de creditori nesemnatari şi, pe cale de 
consecință, ar trebui să se aplice tuturor creditorilor debitoarei, nesemnatari ai concordatului. 

Apreciază apelanta că în noțiunea de creditori nesemnatari sunt incluși atât creditorii care au 
respins concordatul, cât şi cei care nu au votat pentru concordat, situație in care se afla şi creditorul 
[...] SRL. 

Mai mult, arată apelanta, așa cum însăși instanța de fond constată, creanța acestui creditor a 
fost recunoscută partial de debitoare şi inclusă în lista creditorilor, sens în care apreciază că îi pot fi 
aplicabile dispozițiile art.30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 

Faţă de cele menționate, apelanta solicită admiterea apelului şi pe cale de consecință, 
admiterea cererii astfel cum a fost formulată. 

Intimata [...] SRL a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat 
şi menţinerea ca legală şi temeinică a soluţiei instanţei de fond. 

3. Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate, în raport de criticile formulate, 
Curtea constată că apelul nu este fondat şi urmează a fi respins, pentru următoarele argumente: 

Cererea de suspendare a executării silite iniţiate de creditorul [...] SRL împotriva debitoarei 
concordatare [...] a fost formulată de administratorul concordatar în temeiul prevederilor art. 30 
alin.(1) din Legea nr. 85/2014, apreciindu-se că textul este incident întrucât acest creditor a fost 
recunoscut în concordatul preventiv omologat, creanţa sa fiind anterioară deschiderii procedurii de 
concordat. 

Instanţa de fond a considerat că în situaţia creditorului [...] SRL sunt aplicabile dispoziţiile 
art. 32 din Legea nr. 85/2014, întrucât, deşi a fost inclus în lista creditorilor cu o creanţă mult mai 
mică decât cea stabilită prin hotărâre judecătorească, la momentul omologării concordatului 
procedura de executare silită nu era declanşată. 

Astfel, creditorul [...] SRL a fost trecut pe lista creditorilor concordatari ai societăţii [...] la 
poziţia 128, cu o creanţă în sumă de 36.151,07 lei, fără drept de vot, iar omologarea concordatului s-
a făcut la data de 14.12.2016, prin încheierea nr. 983 a Tribunalului Constanţa. 

Prin decizia civilă nr. 31/13.01.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. 
…/256/2013, definitivă, a fost recunoscută creanţa societăţii [...] SRL în sumă de 115.542,49 lei, iar 
la data de 26.06.2017 creditorul a formulat cerere de executare silită. 

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 „Dispunând omologarea, 
judecătorul-sindic suspendă toate procedurile de executare silită”. 

Conform art. 32 alin. (1), „Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului 
în cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze 
creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege”. 
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Rezultă cu evidenţă că suspendarea procedurilor de executare silită la momentul omologării 
concordatului presupune existenţa unei proceduri execuţionale asupra debitorului, în caz contrar 
neavând ce procedură să se suspende, textul art. 32 având tocmai scopul de a reglementa situaţia 
creditorilor care obţin titluri executorii după momentul omologării concordatului. 

În consecinţă, fiind corect stabilită starea de fapt, instanţa de fond a făcut aplicarea legală a 
dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 85/2014, titlul executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită 
fiind obţinut în cursul procedurii, indiferent că această creanţă provenea din activitatea societăţii 
anterioară deschiderii procedurii concordatului. 

În ceea ce priveşte cererea subsidiară întemeiată pe art.30 alin.(2) din Legea nr. 85/2014, 
având ca obiect amânarea scadenţei creanţei cu 18 luni, administratorul concordatar susţine că textul 
menţionat se aplică tuturor creditorilor nesemnatari, atât cei care au respins concordatul, cât şi cei 
care nu au votat. 

Potrivit art. 30 alin. (2) din lege, „La cererea administratorului concordatar, sub condiţia 
acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor 
nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei 
creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli 
aferente creanţelor. ( ... ).” 

În cauză, astfel cum rezultă din actele dosarului, creditorul [...] SRL nu a votat nu pentru că 
s-a opus votului sau nu a dorit să voteze, ci pentru că acestui creditor nu i s-a dat drept de vot, 
nefiindu-i notificată oferta de concordat, în condiţiile art. 23 din lege. 

Dată fiind incidenţa în cazul de faţă a prevederilor art. 32 din Legea nr. 85/2014, soluţia de 
respingere a amânării scadenţei creanţei este corectă. 

Faţă de dispoziţiile expuse, în baza art.480 alin.(1) NCPC, Curtea va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 695/06.11.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
 

6. Procedura insolvenței. Contestație creanță a creditoarei ce nu mai putea 
face obiectul unei alte contestații din partea aceleiași debitoare. Respingere. 

 
Hotărârea de deschidere a procedurii la cererea aceleiaşi creditoare a dobândit autoritate de lucru 

judecat în raport cu debitoarea în ceea ce priveşte creanţa, certă, lichidă şi exigibilă pretinsă de creditoare. 
  Având în vedere acest fapt judecătorul sindic nu mai putea examina o nouă contestaţie decât în 
condiţiile art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006, respectiv dacă „după expirarea termenului de depunere a 
contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face 
contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă  în tabel definitiv de creanţe, în 
cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau 
a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

 Ori, dispoziţiile art.75 nu sunt incidente pentru că nu suntem în prezenţa contestării unui tabel 
consolidat şi nici a descoperirii unor titluri hotărâtoare ce nu au fost cunoscute, invocarea Sentinţei civile nr. 
2770/14.03.2014 a Judecătoriei Constanţa neputând constitui temei al  modificării unui tabel deoarece este 
mult ulterioară deschiderii procedurii şi nu îi este opozabilă debitoarei, aceasta nefiind parte în proces. 
  Argumentele invocate de recurentă privind omisiunea luării în calcul de către expertul contabil a 
unor sume, invocate la pct.1-5 din recurs, Curtea le apreciază ca neîntemeiate, acestea neconstituind 
obiective solicitate instanţei de fond, încuviinţate de aceasta, însă omise a fi analizate prin raportul de 
expertiză contabilă. 

 
Art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006 

Art. 41 din Legea nr. 85/2006 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2012 contestatoarea 
debitoare SC [...] SRL, a învestit judecătorul sindic desemnat în dosar nr. …/118/2011 cu 
soluţionarea contestaţiei împotriva măsurii administratorului judiciar [...] de înscriere a creditorului 
[...] SRL în tabelul obligaţiilor debitoarei SC [...] SRL cu suma de 1.579.225,84 lei. 
 În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 73 din Legea 85/2006. 
 În motivarea în fapt a contestaţiei, debitoarea arată că între SC [...] SRL şi [...] 
SUCURSALA CONSTANŢA s-a încheiat un contract de finanţare a unei linii de credit pentru 
activitatea comercială curentă a societăţii. Creditul a fost garantat cu ipotecă asupra imobilului 
deţinut de [...] şi [...]. La sfârşitul anului 2009,  17.12.2009, pentru a încheia anul financiar fără nici 
un fel de datorii s-a încheiat contractul credit cash pe termen scurt în valoare de 49.176,68 lei, ceea 
ce înseamnă că la 01.01.2010 nu exista nici un sold debitor, având linia de credit 1.280.000 lei şi 
credit cash 49.176,68 lei.  

Pentru aceste credite nu exista un scadenţar prin care să se stabilească şi să se calculeze 
comisioanele aferente unui an calendaristic sau pentru mai mulţi ani, deoarece prin natura 
contractului, respectiv linie de credit, există o altă formulă de calcul decât cea clasică stabilită pentru 
un contract de credit.  Diferenţa constă atât în ce priveşte modul de creditare cât şi modul de 
utilizare al sumelor respective. Creditoarea [...] a iniţiat demersurile de executare silită şi, ulterior, 
după un an calendaristic  a procedat la cesionarea creanţei către [...] SRL. 

A arătat contestatoarea că are suspiciuni întemeiate privind valoarea creanţei pretinsă, 
întrucât nu prezintă justificări concludente prin raportare la perioada pentru care s-au calculat 
dobânzi, sens în care solicită efectuarea unei expertize contabile. Scopul refinanţării prin credit cash 
în valoare de 49.176,68 lei a fost de acoperire a restanţelor constând în comisioane şi dobânzi 
restante din anul 2009. 

Intimata [...] SRL a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei. În esenţă, a 
arătat că se legitimează cu o creanţă certă lichidă şi exigibilă constatată prin titluri executorii 
(contracte de credit, acte adiţionale şi contracte de ipotecă). Debitoarea a recunoscut prin chiar 
motivaţia contestaţiei că a primit notificarea încheierii  

Prin Sentinţa civilă nr. 1658/20.09.2016 Tribunalul Constanţa  a admis contestaţia, în 
parte, şi a dispus înscrierea creditorului [...] SRL în tabelul creanţelor debitorului  [...] SRL cu suma 
totală de 1.522.979,48 lei, compusă din: 1.278.923,56 lei credit restant şi 185.531,42 lei dobândă 
aferentă creditului acordat prin contractul de credit (linie de credit) nr. [...] şi 49.176,68 lei credit 
restant şi 9.347,82 lei dobândă aferentă creditului acordat prin contractul de credit( linie de credit) 
nr.[...]. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că prin Sentinţa civilă nr. 
6024/3.11.2011 pronunţată în dosar nr. …/118/2011 s-a respins contestaţia formulată de debitoarea 
S.C. [...] S.R.L. în contradictoriu cu creditoarea [...] S.R.L., ca nefondată.  

S-a admis cererea formulată de creditoarea [...] S.R.L. pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. [...] S.R.L. În temeiul art. 33 alin.(4) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei: Dispune deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. 
[...] S.R.L. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei: Desemnează pe CABINET 
INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ [...] în calitate de administrator judiciar”. 

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina sa administratorul judiciar a întocmit 
şi publicat în BPI tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei în care [...] S.R.L figurează înregistrată 
cu o creanţă în cuantum de 1.633.955,43 lei în baza contractului de credit nr. [...]/23.06.2008 şi a 
contractului de credit [...]/17.12.2009 la ordinea de prioritate prevăzută de art. 121 pct.2 din Legea 
85/2006. 

Administratorul judiciar a avut în vedere cuantumul creanţei pentru care creditoarea a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei şi înscrierea în tabelul obligaţiilor debitoarei. 
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În referire la cuantumul concret al creanţei [...] S.R.L. s-a reţinut că aceasta a făcut obiectul 
dosarului înregistrat sub nr. .../212/2011 pe rolul Judecătoriei Constanţa având ca obiect contestaţie 
la executare (dosar nr. …/2011 al BEJ [...]) soluţionat în primă instanţă prin sentinţa civilă nr. 
2770/14.03.2014, irevocabilă prin decizia civilă nr.  499/18.06.2014 a Tribunalulu Constanţa prin 
care s-a dispus „anularea parţială a actelor de executare emise în Dosarul de executare nr. 
877/2011 al BEJ [...] în sensul că suma datorată către creditorul [...] S.R.L este de 1.577.822,05 lei 
(în loc de 1.820.658,13 lei) la care se adaugă penalităţile şi alte cheltuieli până la data plăţii 
efective, respectiv procesul verbal nr. 25/18.11.2011, publicaţia de vânzare nr. 26/18.11.2011”. 
 Sentinţa civilă nr.2770/14.03.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa a rămas irevocabilă 
prin Decizia civilă nr. 499/18.06.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în recurs. 
 A reţinut judecătorul sindic că pe parcursul soluţionării contestaţiei de faţă, contestatoarea  a 
arătat că îşi însuşeşte concluziile raportului de expertiză întocmit de expert [...] în dosar nr. 
…/212/2011 ale căror constatări şi calcule au intrat în puterea lucrului judecat fiind reţinute de 
Judecătoria Constanţa prin Sentinţa civilă nr. 2770/14.03.2014 . 
 Concluziile acestui raport au stat la baza formulării obiecţiunilor împotriva raportului 
întocmit de expert [...]. 

Singurele critici  aduse în discuţie se referă la împrejurarea că expert [...], care a determinat 
cuantumul creanţei la suma de 1.522.979,48 lei compus din: - 1.278.923,56 lei – c/val. contractului 
de credit (linie de credit) nr. [...], - 185.531,42 lei - dobândă aferentă creditului, - 49.176,68 lei - 
c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...] - 9.347,82 lei dobândă aferentă creditului nu 
a luat în calcul sumele plătite în plus în timpul derulării contractelor. 

Aceasta nu a evidenţiat lunar, la data încasării de către bancă a dobânzilor, diferenţele, 
respectiv sumele însuşite în plus de către bancă. De asemenea, nu creditează lunar contul curent cu 
aceste sume percepute în plus de către bancă. Or, arată contestatoarea la data încheierii actului 
adiţional nr. 1/23.06.2009, calculând corect soldul contului de credit, prin creditarea lunară a 
acestuia cu sumele lunare percepute în plus de bancă rezultă că soldul acestuia era mai mic decât 
limita maximă şi exista un disponibil de 12.222 lei. Banca nu a utilizat această sumă pentru plata 
dobânzilor scadente ceea ce a condus la o creştere necuvenită a dobânzii datorate până la data 
cesionării creanţei. Dacă s-ar fi evidenţiat de către expert dobânzile reale lunare datorate şi s-ar fi 
creditat contul curent cu sumele însuşite în mod greşit de către bancă şi utilizând disponibilul din 
linia de credit rezultă că la data de 17.12.2009, data acordării creditului pe termen scurt [...] pentru 
acoperirea dobânzilor restante, dobânda restantă reală era de 24.728,47 lei faţă de suma de 
49.176,68 lei pretinsă şi încasată în mod eronat de către [...] SA. Calculând diferenţa între 49.176,68 
lei şi 24.728,47 lei rezultă suma de 24.448,21 lei- suma cu care contul curent trebuia din nou 
creditat. În acest context, a arătat contestatoarea că suma corectă şi totală (credite+dobânzi) datorată 
la data de 7.12.2010 este de 1.476.410,73 lei. 

Judecătorul sindic a înlăturat această apărare ca nepertinentă cauzei întrucât face trimitere la 
modalitatea de calcul a debitului în raport de actul adiţional nr. 1/23.06.2009. Or, acest înscris şi 
aceste apărări trebuiau şi puteau fi exprimate şi cu ocazia efectuării expertizei în cadrul dosarului nr. 
30327/212/2011al Judecătoriei Constanţa cu obiect contestaţie la executare. 

Aşa cum s-a subliniat mai sus, concluzilile raportului de expertiză efectuat de expert [...] 
potrivit căruia cuantumul total al creanţei [...] S.R.L este de 1.577.822,05 lei fiind alcătuită din 
1.519.156,17 lei în baza contractului de credit nr. [...] şi 58.665,88 lei în baza contractului de credit 
nr. [...]  au intrat în puterea lucrului judecat. 

Judecătorul sindic a reţinut concluziile primului raport de expertiză efectuat de d-na expert 
[...], care a determinat cuantumul creanţei la data deschiderii procedurii (3.11.2011) ca fiind în  
sumă de 1.522.979,48 lei şi este compus din: 1.278.923,56 lei – c/valoarea contractului de credit 
(linie de credit) nr. [...]/23.06.2008, 185.531,42 lei - dobândă aferentă creditului, precum şi  
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49.176,68 lei - c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...]/17.12.2009 şi 9.347,82 lei 
dobândă aferentă creditului. 

Judecătorul sindic  a înlăturat şi concluziile din răspunsul la obiecţiuni  întrucât, pornind de 
la raportul de expertiză întocmit în dosar nr. …/212/2011 al Judecătoriei Constanţa, pentru calculul 
dobânzilor experţii au avut în vedere data de 07.11.2013 care este ulterioară datei deschiderii 
procedurii, respectiv 3.11.2011, şi nu corespunde obiectivelor încuviinţate şi contravine dispoziţiilor 
art. 41 din Legea 85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, judecătorul sindic  a admis în parte contestaţia. 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs – [...] S.R.L. prin reprezentant [...], criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie, cu următoarea motivaţie: 
Recurenta solicită a se avea în vedere că, aşa cum a arătat şi în obiecţiuni, calculul expertului 

nu este însă complet deoarece: s-a omis calcularea dobânzii lunare efectiv datorate pentru fiecare 
lună în parte prin însumarea dobânzilor zilnice, la data scadenţei lunare, s-a omis astfel şi 
compararea dobânzii lunare efectiv datorate cu dobânda încasată de către bancă în fiecare lună, s-a 
omis astfel, evidenţierea, calcularea, diferenţelor, sumelor încasate în plus lunar de către bancă, 
diferenţe pe care recurenta le-a expus anterior, ulterior datei de 06.10.2015, la solicitarea instanţei, s-
a omis astfel, ca sumele încasate în plus, lunar, de către bancă, să fie considerate în cadrul 
recalculării/returnate societăţii prin creditarea contului curent al acesteia la data la care au fost 
debitate, s-a omis, în cadrul recalculării, evidenţierea şi corectarea faptului că în semestrul 1/2009 
banca a majorat nejustificat rata dobânzii cu 2% pentru neîndeplinirea condiţiei de rulaj, deşi 
condiţia de rulaj a fost îndeplinită. 

Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, arată recurenta că debitul societăţii faţă de 
creditoarea [...] S.R.L. este în cuantum de 1.476.410,73 lei, motivat de următoarele aspecte : 

Din expertiza contabilă realizata de către expertul contabil [...] (dosar nr. …/212/2011 - 
Judecătoria Constanta), creanţa debitoarei (reţinută în Sentinţa civila nr. 2770/14.03.2014 pronunţata 
de către Judecătoria Constanța) este în cuantum de 1.577.822,05 lei, compusă din 1.519.156,17 lei 
aferentă contractului de credit [...] şi 58.665,88 lei aferentă contractului de credit [...]. (expertiza 
realizată are la bază analiza obiectivă a documentelor bancare - extrase de cont transmise on-line – 
puse la dispoziţia expertului de către [...] S.R.L, extrase din care rezulta cuantumul creanţei la data 
cesionării creanţei de către [...] S.A. către [...] S.R.L.). 

Rezultă astfel că între cele două expertize - cea realizată de către expert contabil [...] şi cea 
realizată de către expert contabil [...] - apar valori diferite ale creanţei, valori diferite urmare a 
modului diferit de stabilire/calcul a creanţei. 

Din expertiza realizată de către expertul contabil [...] - care a determinat cuantumul creanţei 
la suma de 1.522.979,48 lei - 1.464.454,98 lei aferentă Contractului de credit [...] şi 58.524,50 lei 
aferentă Contractului de credit [...] - şi răspunsul la obiecţiuni rezultă faptul că expertul nu ia în 
calcul sumele plătite în plus în timpul derulării contractelor. 

Mai arată recurenta că la data încheierii actului adiţional nr. l la contractul liniei de credit nr. 
…, respectiv 23.06.2009, calculând corect soldul contului de credit, prin creditarea lunară a acestuia 
cu sumele lunare percepute în plus de bancă rezultă că soldul acestuia era mai mic decât limita 
maximă şi exista un disponibil de 222 lei. Banca nu a utilizat această sumă pentru plata dobânzilor 
scadente ceea a condus la o creştere necuvenită a dobânzii datorate până la data cesionării creanţei. 
Dacă s-ar fi calculat în mod corect de către expert dobânzile lunare datorate, creditând contul curent 
cu sumele însuşite în mod greşit de către bancă şi utilizând disponibilul din linia de credit, rezultă, 
că la data de 17.12.2009, a acordării creditului pe termen scurt nr. [...] pentru acoperirea dobânzilor 
restante, dobânda restantă reală era de 24.728,47 lei, faţă de suma de 176,68 lei pretinsă şi încasată 
în mod eronat de către [...] S.A.. Calculând diferenţa între 49.176,68 lei şi 24.728,47 lei rezultă suma 
de 24.448,21 lei - suma cu care contul curent trebuia din nou creditat. 
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Astfel, apreciază recurenta că, în urma calculării minuţioase, conform clauzelor contractuale 
şi având în vedere aspectele evidenţiate în observaţiile de mai sus, suma totală (credite + dobânzi) 
datorată la data de 07.12.2010 este de 1.476.410,73 lei. 
 De asemenea, mai arată că în cursul judecaţii, creditoarea a avut o atitudine pasivă, fără să 
arate dacă înţelege să conteste sau nu calculele recurentei, calcule şi raţionamente din care rezulta 
debitul de mai sus. 
 Pentru considerentele expuse solicită admiterea recursului, modificarea în parte a Sentinţei 
civile nr.1658/20.09.2016 pronunţată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr.1127/118/2012, în 
sensul constatării existentei unui debit în cuantum de 1.476.410,73 lei faţă de creditoarea [...] S.R.L. 
 Prin întâmpinare, intimata creditoare [...] a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat cu 
consecinţa menţinerii ca temeinică şi legală a hotărârii instanţei de fond. 
 Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor 
formulate şi sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constată că recursul este nefondat, 
urmând a fi respins, pentru următoarele considerente:  
 În cauză, debitoarea, prin administrator statutar, a contestat în temeiul art. 73 din Legea nr. 
85/2006 creanţa creditoarei [...] care a fost înscrisă în tabelul preliminar publicat în BPI, în sumă de 
1.633.955,43 lei la ordinea de preferinţă prevăzută de art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006. 
 Curtea constată că această creanţă nu mai putea face obiectul unei alte contestaţii din partea 
aceleiaşi debitoare cât timp deschiderea procedurii insolvenţei a avut loc prin Sentinţa civilă nr. 
6024/03.11.2011 la cererea creditoarei [...] SRL, pentru o creanţă certă lichidă şi exigibilă, în 
cuantum total de 1.633.955,43 lei,  procedură în care aceeaşi debitoare a formulat contestaţie, ce a 
fost respinsă. 
 Astfel, s-a reţinut de judecătorul sindic prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei  că 
„analizând cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de SC [...] SRL din 
perspectiva art.31 din Legea 85/2006 şi a criticilor exprimate de debitoare pe calea contestaţiei, 
judecătorul sindic o constată întemeiată şi o va fi admite pentru următoarele considerente: 

 În speţă, creditoarea a făcut dovada susţinerilor sale, conform art. 1169 din Codul Civil, 
respectiv că se  legitimează ca şi creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii fiind titulară 
a unei creanţe certe, lichide şi exigibile, izvorâtă din contracte de credit bancar ce au valoare de 
titlu executoriu conform art. 120 din OUG 99/2006. 

 În acest context, în cauză devin incidente dispoziţiile art. 66 din Legea 85/2006 potrivit 
cărora „toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu 
excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii.” 
   Creditorul a făcut dovada neexecutării, de către debitoare, a obligaţiilor de plată cuprinse în 
titlul de creanţă în termenul de 90 de zile prevăzut de Legea 85/2006, ceea ce confirmă  afirmaţia 
potrivit căreia SC [...] SRL este în insolvenţă potrivit definiţiei date în art.3 pct.1 lit a) din Legea nr. 
85/2006. 

 Pe cale de consecinţă, hotărârea de deschidere a procedurii la cererea aceleiaşi creditoare a 
dobândit autoritate de lucru judecat în raport cu debitoarea în ceea ce priveşte creanţa, certă, lichidă 
şi exigibilă pretinsă de creditoare [...] SRL. 
  Având în vedere acest fapt judecătorul sindic nu mai putea examina o nouă contestaţie decât 
în condiţiile art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006, respectiv dacă „după expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 73 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte 
interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinţă  în 
tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale 
care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţă, precum şi în cazul 
descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. 

 Ori, dispoziţiile art.75 nu sunt incidente pentru că nu suntem în prezenţa contestării unui 
tabel consolidat şi nici a descoperirii unor titluri hotărâtoare ce nu au fost cunoscute, invocarea 
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Sentinţei civile nr. 2770/14.03.2014 a Judecătoriei Constanţa neputând constitui temei al modificării 
unui tabel deoarece este mult ulterioară deschiderii procedurii şi nu îi este opozabilă debitoarei, 
aceasta nefiind parte în proces. 
  Instanţa de control judiciar, deşi reţine acest fapt, nu mai poate invoca excepţia 
inadmisibilităţii contestaţiei în condiţiile în care recursul este formulat de către debitoare, fiind 
incidente dispoziţiile art. 315 alin. 4 rap. la art. 296 VCPC referitoare la neagravarea situaţiei 
recurentei în propria cale de atac. 
  Examinând criticile aduse de recurenta debitoare, Curtea le apreciază ca fiind 
neîntemeiate în considerarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti intrate în puterea lucrului 
judecat – Sentinţa civilă nr. 2770/14.03.2014 a Judecătoriei Constanţa – pronunţată într-o 
contestaţie la executare, cât şi a expertizelor contabile efectuate în respectivul dosar, dar şi în 
prezenta cauză. 
  Argumentele invocate de recurentă privind omisiunea luării în calcul de către expertul contabil a 
unor sume, invocate la pct.1-5 din recurs, Curtea le apreciază ca neîntemeiate, acestea neconstituind 
obiective solicitate instanţei de fond, încuviinţate de aceasta, însă omise a fi analizate prin raportul de 
expertiză contabilă. 

Judecătorul sindic a apreciat corect că obiecţiunile formulate nu sunt pertinente cauzei întrucât 
face trimitere la modalitatea de calcul a debitului în raport de actul adiţional nr. 1/23.06.2009 iar aceste 
apărări trebuiau şi puteau fi exprimate cu ocazia efectuării expertizei în cadrul dosarului nr. …/212/2011 
al Judecătoriei Constanţa cu obiect contestaţie la executare. 

Aceasta pentru că în prezentul litigiu determinarea creanţei creditoarei [...] SRL a pornit de la 
concluzilile raportului de expertiză efectuat de expert [...]  însuşit de către debitoare. 

Judecătorul sindic a reţinut corect concluziile primului raport de expertiză efectuat de expert [...] 
prin care s-a determinat cuantumul creanţei la data deschiderii procedurii (3.11.2011) ca fiind în  sumă 
de 1.522.979,48 lei şi este compus din:1.278.923,56 lei – c/valoarea contractului de credit( linie de 
credit) nr. [...]/23.06.2008, 185.531,42 lei - dobândă aferentă creditului, precum şi  49.176,68 lei - 
c/valoarea contractului de credit (linie de credit) nr. [...]/17.12.2009  şi  9.347,82 lei dobândă aferentă 
creditului. 

Curtea apreciază, de asemenea, că judecătorul sindic în mod corect a înlăturat concluziile din 
răspunsul la obiecţiuni întrucât, pornind de la raportul de expertiză întocmit în dosar nr. …/212/2011 al 
Judecătoriei Constanţa, pentru calculul dobânzilor experţii au avut în vedere o altă dată care este 
ulterioară datei deschiderii procedurii din 03.11.2011 faţă de care a fost apreciată calitatea de creditor 
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii şi contravine dispoziţiilor art. 41 din Legea 85/2006. 
 În concluzie, criticile aduse de recurentă nu sunt fundamentate din punct de vedere al dovezilor 
administrate, motiv pentru care, în temeiul art.312 VCPC, recursul va fi respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 12/25.01.2017 
Judecător redactor Nastasia Cuculis 

 

7. Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea 
provizorie a lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării 
creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului. 

 
Potrivit art. 45 alin. 1 lit. d)  din Legea nr. 85/2014 „În cazul în care atât debitorul, cât şi 

creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar, va avea prevalenţă 
cererea creditorului”. 

În textul mai sus citat legiuitorul nu face nicio distincţie legată de desemnarea 
lichidatorului/administratorului judiciar în funcţie de cererea care se soluţionează – în toate cazurile se 
soluţionează cererea debitorului, cererile creditorilor fiind calificate drept declaraţii de creanţă în cazul 
admiterii; doar în cazul respingerii cererii debitorului urmează a fi analizate cererile creditorilor. 

Specificarea legiuitorului din cuprinsul art. 45 alin. 1 lit. d) referitoare la prevalenţa solicitării 
creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului are în vedere tocmai cazul în care cererea debitorului 
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este admisă, însă la aceasta au fost conexate sau ataşate cererile creditorilor care, ca urmare a admiterii, 
devin declaraţii de creanţă. 

 
Art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d) coroborate  

cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
Art. 66 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 85/2014 

 

Pin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 10.02.2017 sub nr. 
…/118/2017, debitoarea SC [...] SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în forma 
simplificată, motivat de împrejurarea că societatea se află în stare de insolvenţă, înregistrând datorii 
în sumă de 9.130.922,55 lei conform evidenţelor contabile, fără a avea fonduri în vederea achitării 
acestora. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar a [...] IPURL. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 66 – 69 şi art. 71 din Legea nr. 85/2014. 
În susţinere au fost depuse actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014.  
Prin cererile depuse în cadrul dosarului înregistrat sub nr. …/118/2017 la termenul de 

judecată din data de 20.02.2017, creditoarele SC [...] SA şi [...] SUCURSALA ROMÂNIA au 
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC [...] SRL, susţinând 
că sunt titularele unor creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum de 3.215.555,69 lei, 362.006,70 
Euro şi, respectiv de 329.489,09 Euro. Creditoarele au solicitat numirea în calitate de administrator 
judiciar a practicianului în insolvenţă [...] SPRL. 

Prin Încheierea nr.119/20.02.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul 
nr…./118/2017, s-a admis cererea formulată de debitoarea SC [...] SRL şi s-au calificat drept 
declaraţii de creanţă cererile creditoarelor SC [...] SA şi [...] SUCURSALA ROMÂNIA de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulate împotriva debitoarei SC [...] SRL. 

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. e, coroborat cu art. 71 şi art. 145 alin. 1 lit. A (a) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC [...] SRL, fiind desemnat provizoriu, la 
cererea creditoarelor [...] SUCURSALA CONSTANŢA şi [...] SA, fostă [...] (ROMÂNIA) SA, în 
calitate de lichidator judiciar,  practicianul în insolvenţă [...] SPRL  

Instanţa de fond a pronunţat această hotărâre, reţinând următoarele: 
Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că debitoarea se află în stare de insolvenţă, în sensul 

art. 29 din lege, înregistrând debite scadente către terţi, superioare valorii prag de 40.000 lei 
prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care s-a conformat obligaţiei 
prevăzute de dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014 de a formula prezenta cerere în vederea 
declanşării procedurii insolvenţei.  

Instanţa a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 38 
alin. 2 lit. e, art. 66 și art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, astfel că a admis cererea debitoarei. 

În baza disp. art. 66 alin. 6, 7 din Legea nr. 85/2014 a calificat drept declaraţii de creanţă 
cererile creditorilor SC [...] SA şi [...] - SUCURSALA ROMÂNIA de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulate împotriva debitoarei SC [...] SRL.  

În temeiul art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul sindic a desemnat provizoriu, la cererea SC [...] SA şi [...] SUCURSALA ROMÂNIA, 
în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă [...] SPRL cu atribuţiile prevăzute de 
art. 64 din lege. 

În desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu judecătorul sindic a avut în vedere disp. art. 
45 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 („În cazul în care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat 
desemnarea câte unui administrator judiciar/ lichidator judiciar va avea prevalenţă cererea 
creditorului. Dacă creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari 
diferiţi, judecătorul sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia”) care stabileşte 
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prevalenţa cererii creditorului atunci când atât debitorul, cât şi creditorii au solicitat desemnarea 
unui administrator/ lichidator judiciar. 

Apelanta-debitoare SC [...] SRL a depus apel împotriva Încheierii nr. 119/20.02.2017 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr…./118/2017, motivând cererea în sensul că 
apelul formulat se referă exclusiv la dispoziţia instanţei privind desemnarea practicianului în 
insolvenţă solicitat de către cei doi creditori. 

Astfel, deşi instanţa a analizat şi admis ca întemeiată cererea debitoarei privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei, calificând cererile similare formulate de către cei doi creditori 
drept declaraţii de creanţă, la desemnarea practicianului în insolvenţă a dat eficienţă propunerii 
formulate de către creditori, apreciind că sunt incidente dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 

În opinia apelantei-debitoare, soluţia instanţei se fundamentează pe o aplicare greşită a 
normelor legale incidente.  

Problema juridică care impune o dezlegare din partea instanţei priveşte desemnarea  
administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu în cazul coexistenţei cererilor creditorilor şi a 
debitorului de deschidere a procedurii, soluţie ce îşi găseşte expres reglementare în dispoziţiile art. 
66 alin. (1), (6), (7) şi (10) din Legea nr. 85/2014. 

Susţine apelanta-debitoare că, potrivit dispoziţiilor legale citate, în cazul coexistenţei 
cererilor debitorului şi, respectiv, ale creditorilor, de deschidere a procedurii, pot fi identificate două 
ipoteze posibile pentru care sunt reglementate următoarele soluţii: 

1. ipoteza 1 – art. 66 alin. (6): 
La data înregistrării cererii de deschidere a procedurii formulată de către debitor existau deja 

înregistrate alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori, situaţie în care 
judecătorul soluţionează cu prioritate cererea debitorului în procedură necontencioasă şi dispune, 
prin aceeaşi încheiere, conexarea cererilor creditorilor.  

În ceea ce priveşte statutul cererilor conexate aparţinând creditorilor, precizează apelanta-
debitoare că acelaşi text de lege dispune că, în cazul deschiderii procedurii (n.r, prin admiterea 
cererii debitorului), cererile creditorilor devin declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii cererii 
debitorului, cererile creditorilor se soluţionează potrivit art. 72 şi urm. din lege, ceea ce înseamnă că 
numai în această ultimă situaţie acestea îşi conservă statutul de cerere de deschidere a procedurii. 

2. ipoteza 2 – art. 66 alin. (7): 
După înregistrarea cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate 

cereri de deschidere a procedurii de către creditori, situaţie în care acestea se vor înregistra direct la 
dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor, iar judecătorul va proceda la soluţionarea în 
procedură necontencioasă a cererii debitorului. 

Dacă cererea debitorului se admite, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de 
creanţă, iar dacă cererea debitorului se respinge, cererile creditorilor îşi păstrează statutul de cereri 
de deschidere a procedurii şi se soluţionează potrivit art. 72 şi următoarele din lege. 

Din cele redate anterior se desprind următoarele concluzii cu relevanţă în cauză: 
- Soluţionarea cererii debitorului este prioritară în raport cu cererile creditorilor şi se 

efectuează în procedură necontencioasă; 
- Acest principiu al priorităţii soluţionării cererii debitorului impune conexarea, după caz, 

înregistrarea directă la dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor, a cererilor de 
deschidere a procedurii formulate de creditori; 

- Statutul cererilor creditorilor este incert până la momentul soluţionării cererii debitorului, 
fiind condiţionat de soluţia ce va fi dată asupra cererii debitorului. Astfel, dacă cererea debitorului se 
admite, cererile creditorilor îşi pierd calificarea de cereri de deschidere a procedurii şi devin, în 
virtutea legii, declaraţii de creanţă; în sens invers, dacă cererea debitorului se respinge, cererile 
creditorilor îşi păstrează calificarea iniţială, aceea de cereri de deschidere a procedurii, şi se 
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soluţionează în procedura contencioasă prevăzută de art. 72 şi urm. din lege. 
Susţine apelanta-debitoare că această ultimă concluzie este deosebit de importantă fiindcă, în 

economia Legii nr. 85/2014, numai titularul unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei este 
îndreptăţit să solicite numirea unui administrator/lichidator judiciar provizoriu, iar nu şi titularul 
unei declaraţii de creanţă. 

A mai precizat apelanta-debitoare următoarele: 
Declaraţia de creanţă este mijlocul procedural prin care o persoană care pretinde că deţine o 

creanţă împotriva debitorului intervine într-o procedură de insolvență pendinte cu scopul de a i se 
recunoaşte creanţa şi a dobândi dreptul de a participa la procedură. Prin declaraţia de creanţă, în 
mod obiectiv, creditorul nu poate solicita desemnarea unui practician în insolvenţă fiindcă, prin 
natura sa, declaraţia de creanţă presupune doar exhibarea creanţei şi a titlurilor pe care se întemeiază 
şi este ulterioară deschiderii procedurii, fiind un act de intervenţie într-o procedură de insolvenţă 
aflată pe rolul instanţei, însă, prin recunoaşterea creanţei în urma verificării efectuate de către 
administratorul/lichidatorul judiciar, titularul declaraţiei de creanţă devine creditor îndreptăţit să 
participe la procedură (art. 5 pct. 19, Legea nr. 85/2014), având posibilitatea să-şi exercite votul cu 
privire la confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu numit prin hotărârea de 
deschidere a procedurii sau, după caz, să desemneze un administrator judiciar/lichidator, în prima 
şedinţă a adunării creditorilor, potrivit art. 57 alin. (2) şi art. 63 din lege. 

Prin comparaţie, cererea de deschidere a procedurii este actul de învestire a instanţei cu 
aplicarea procedurii de insolvenţă împotriva unui debitor. În cazul creditorului, cererea încorporează 
şi elementele specifice ale declaraţiei de creanţă, dovadă că art. 102 alin. (2) prevede expres 
neutilitatea formulării separate a unei cereri de admitere a creanţei, şi cum aplicarea procedurii de 
insolvenţă este de neconceput fără numirea unui practician în insolvenţă, solicitarea numirii unui 
practician în insolvenţă este firească în cadrul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

 Prin urmare, dat fiind caracterele şi efectele juridice diferite ale celor două tipuri de cerere - 
declaraţia de creanţă fiind subînţeleasă (conţinută) în cadrul cererii de insolvenţă formulată de către 
creditor, nu şi invers - rezultă că cererea de desemnare a unui administrator/lichidator judiciar 
provizoriu este ataşată exclusiv cererii de deschidere a procedurii, iar nu şi declaraţiei de creanţă.  

În opinia apelantului-debitor, soluţia nu poate fi alta nici în cazurile reglementate de art. 66 
alin. (6) - (7) din lege fiindcă deschiderea procedurii prin admiterea cererii debitorului operează de 
jure o convertire a cererilor de deschidere a procedurii formulate de creditori în declaraţii de creanţă. 
Ori, fiind doar titularii unor declaraţii de creanţă, pentru motivele arătate anterior, creditorii nu au 
dreptul de a solicita numirea unui administrator/lichidator judiciar provizoriu, ci doar dreptul de a-şi 
exprima votul în prima şedinţă a adunării creditorilor cu privire la practicianul desemnat sau care 
urmează să fie desemnat în procedură, în măsura în care li se va recunoaşte creanţa. 

Concluzionând, susţine apelanta-debitoare următoarele: calificarea prin lege ca declaraţii de 
creanţă a cererii creditorilor nu permite judecătorului sindic să desemneze practicianul în insolvenţă 
cerut de creditori, nefiind legal învestit;declaraţiile de creanţă sunt cereri de înscriere la masa pasivă, 
pe când desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu se poate dispune numai într-
o cerere de deschidere a procedurii, condiţie pe care cererea creditorilor nu o îndeplineşte întrucât 
cererea formulată de debitor pentru deschiderea procedurii a fost admisă. (În acest sens, Curtea de 
Apel Iaşi, Decizia civilă nr. 72/18.02.2015.) 

Precizează apelanta-debitoare că, pe de altă parte, îmbrăţişându-se opinia judecătorului 
sindic cu privire la desemnarea necondiţionată a practicianului propus de creditor, s-ar deschide uşor 
calea exercitării abuzive a acestui drept, orice persoană având posibilitatea să intervină într-o cerere 
de aplicare a procedurii formulată de către debitor, pretinzând că deţine o creanţă asupra acestuia, şi 
să impună un practician în insolvenţă, fără să existe la acest moment vreo posibilitate de 
control/contestare a creanţei pretinse sau a însăşi calităţii acestei persoane de creditor datorită 
procedurii necontencioase în care se soluţionează cererea de deschidere a procedurii formulată de 
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debitor. 
Prin comparaţie, în cazul cererii de deschidere a procedurii formulate de către creditor, 

procedura este reglementată de art. 72 şi urm. din lege, fiind una contencioasă în care debitorul are 
posibilitatea să conteste starea de insolvenţă, implicit caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei 
pretinse de către creditor. 

De aceea, dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. d) teza a patra, nu pot fi incidente decât în cazul în 
care se trece la judecarea cererilor de deschidere a procedurii de insolvenţă înregistrate de creditori 
ca urmare a respingerii cererii debitorului ,fiindcă numai acest caz oferă garanţii cu privire la 
judecarea în echitate a solicitării creditorului privind desemnarea unui administrator/lichidator 
judiciar provizoriu, verificările şi, eventual, contestaţiile debitorului cu privire la calitatea titularului 
cererii de creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei fiind trecute deja prin 
filtrul judecăţii. 

Prin urmare, în sensul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza a patra din Legea nr. 185/2014, 
cererea creditorului privind desemnarea unui administrator/lichidator judiciar provizoriu are 
prevalenţă numai în situaţia în care nu ar fi calificată ca declaraţie de creanţă, întrucât soluţia constă 
în respingerea cererii debitorului, considerente pentru care i solicităm să constataţi netemeinicia 
încheierii atacate şi să dispuneţi schimbarea în parte a acesteia în sensul numirii în calitate de 
lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă propus de către debitor. 

La data de 11 iulie 2017 intimata [...] SPRL administrator judiciar al debitorului [...] 
SRL a depus întâmpinare la apelul formulat de apelanta-debitoare SC [...] SRL, solicitând 
respingerea apelului ca neîntemeiat. 

Apelul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Prima instanţă a dispus desemnarea provizorie  în cauză a lichidatorului judiciar  propus de 

către creditoare, în temeiul art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. 57 alin. 1 din legea 85/2014. 
Potrivit art. 45 alin. 1 lit. d)  din Legea nr. 85/2014 „În cazul în care atât debitorul, cât şi 

creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea 
prevalenţă cererea creditorului”. 

Art. 66 alin. 6 şi 7 din legea insolvenţei stabileşte că: 
        (6) La înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, cu privire 
la existenţa pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. În 
cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se soluţionează cererea debitorului în 
procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere judecătorul dispunând conexarea cererilor 
creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge 
cererea debitorului, se soluţionează potrivit art. 72 şi următoarele. 
         (7) Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, 
sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra 
direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua verificări, 
din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea 
formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură necontencioasă a 
cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de 
creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi 
următoarele. 

Textele mai sus citate reglementează modalitatea de soluţionare a mai multor cereri de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulate faţă de o singură societate ,de  către debitor şi de către 
unul sau mai mulţi creditori, anterior cererii formulate de către debitor sau ulterior acestei cereri. 

Legiuitorul a apreciat că, în cazul în care cererile creditorilor sunt anterioare cererii 
debitorului, cererile creditorilor se conexează la cererea debitorului care se soluţionează în 
procedura necontencioasă şi, dacă se admite, cererile creditorilor devin declaraţii de creanţă. 
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Dacă cererile creditorilor sunt ulterioare cererii debitorului, acestea se înregistrează la 
cererea debitorului care, la fel ca în primul caz, se soluţionează în procedura necontencioasă şi, dacă 
se admite, cererile creditorilor devin declaraţii de creanţă. 

În textul mai sus citat (art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014), legiuitorul nu face nicio 
distincţie legată de desemnarea lichidatorului/administratorului judiciar în funcţie de cererea care se 
soluţionează – în toate cazurile se soluţionează cererea debitorului, cererile creditorilor fiind 
calificate drept declaraţii de creanţă în cazul admiterii; doar în cazul respingerii cererii debitorului 
urmează a fi analizate cererile creditorilor. 

Textul nu lasă loc de interpretare, respectiv, indiferent de momentul formulării cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei de către creditori, înainte sau după formularea cererii debitorului, 
şi indiferent dacă cererea debitorului este admisă sau respinsă, dacă ambii au solicitat numirea unui  
administrator/lichidator judiciar, se dă prevalenţă cererii creditorului (dacă sunt mai mulţi creditori  
cu propuneri diferite, judecătorul sindic va desemna motivat pe unul dintre aceştia). 

Interpretarea apelantei potrivit cu care, întrucât se soluţionează cererea debitorului trebuie 
numit administratorul/lichidatorul judiciar propus de acesta şi doar în cazul în care se respinge 
cererea debitorului şi urmează a se soluţiona cererile creditorilor se numeşte 
administratorul/lichidatorul judiciar propus de aceştia nu are justificare în lege. Mai mult chiar, în 
cazul respingerii cererii debitorului este de la sine înţeles că solicitarea acestuia referitoare la 
administratorul/lichidatorul judiciar nu poate fi luată în considerare, singurele cereri rămase de 
soluţionat fiind cele ale creditorilor. 

În această situaţie, rezultă că specificarea legiuitorului din cuprinsul art. 45 alin. 1 lit. d) 
referitoare la prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului  are în vedere 
tocmai cazul în care cererea debitorului este admisă însă la aceasta au fost conexate sau ataşate 
cererile creditorilor care, ca urmare a admiterii, devin declaraţii de creanţă. 

Nici argumentele potrivit cu care creditorii îşi impun administratorul/lichidatorul judiciar 
deşi cererea lor nu a fost analizată, aceasta urmând procedura specifică pentru declaraţiile de 
creanţă, nu poate fi primită, întrucât numirea lichidatorului/administratorului judiciar este una 
provizorie, desemnarea sa definitivă fiind făcută de adunarea creditorilor ori de creditorul care 
deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor. 

Decizia civilă nr. 465/14.09.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
8. Solicitare anulare acte ce nu pot fi încadrate in categoria actelor juridice 

civile (notă de constatare, proces-verbal de analiză a abaterilor, fișă de calcul a 
energiei). Inexistența unor elemente de identificare a unui raport juridic în 
conținutul căruia să intre vreo obligație a consumatorului. 

 
Conform definiţiei tradiţionale, actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă săvârşită cu 

intenţia de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civil concret, 
respectiv acea relaţie socială devenită raport juridic prin voinţa legiuitorului care a adoptat norma juridică 
de protecţie, dar şi prin voinţa autorilor sau autorului actului juridic. 
 Nota de constatare nu face altceva decât să constate o stare de fapt identificată de furnizorul de 
energie electrică şi poate fi analizat numai din perspectiva unui mijloc de probă în cadrul unei acţiuni 
admisibile. 
 De asemenea, procesul-verbal de analiză a abaterilor este un document întocmit pentru stabilirea 
unei stări de fapt, respectiv rezultatul verificărilor contorului electric, şi nu dă naştere niciunui raport juridic 
obligaţional, chiar dacă se face referire la obligaţia consumatorului de a achita c/val energiei electrice. 
 Cu alte cuvinte, niciunul din aceste documente nu poate sta la baza naşterii, în patrimoniul 
consumatorului, a obligaţiei de plată a energiei electrice, cu atât mai mult cu cât în afara descrierii generale 
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a abaterii şi stabilirii perioadei de recalculare a energiei electrice, documentul tipizat nu cuprinde elemente 
concrete de identificare a unui raport juridic în conţinutul căruia să intre vreo obligaţie a consumatorului. 

In acest sens, prin decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 3144/09.10.2013 s-a stabilit că 
documentele justificative ale consumului de energie electrică (notă de constatare, proces verbal de analiză, 
factura fiscală)  nu au calitate de act juridic care să îndeplinească cerinţele art. 948 Cod civil, indiferent 
dacă sunt emise sau nu în baza unui contract, ci reprezintă doar mijloace de probă cu privire la consum. 

 
Art. 948 Cod civil 

Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 3144/09.10.2013 
 

1. Prin sentinţa civilă nr.7164/23.06.2014, Judecătoria Constanţa a respins excepţia lipsei 
calităţii procesual pasive a pârâtei [...] S.A., a admis acţiunea formulată de reclamanta societate [...] 
S.R.L. în contradictoriu cu pârâtele [...] S.A. şi [...] S.A. şi a anulat nota de constatare nr. [...]/10 
întocmită la data de 06.07.2011, procesul - verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data 
de 16.12.2011, ambele de către pârâta [...] S.A. precum şi fişa de calcul a energiei evaluate emisă la 
data de 16.12.2011 de [...] S.A.  
 A obligat pârâtele, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 25761,37 lei  – cheltuieli 
de judecată (4023,62 lei – taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar mobil, 12437,75 lei – onorariu 
expertize, 9300 lei – onorariu avocat). 

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 

12.03.2012  reclamanta [...] S.R.L. a chemat în judecată pe paratele [...] S.A. şi [...] S.A., solicitând 
instanţei să dispună anularea Notei de constatare nr. [...]/10 întocmită de [...]  SA la 06.07.2011, 
anularea procesului - verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data de 16.12.2011 de 
pârâta [...] SA, anularea fişei de calcul a energiei evaluate emisă la 16.12.2011 de [...] SA; obligarea 
pârâtelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată.  

Reclamanta a arătat că la data de 06.07.2011, o echipă din cadrul [...] SA s-a deplasat la 
punctul său de lucru situat în Staţiunea Mamaia, Restaurant [...] pentru citirea/verificarea contorului 
de energie electrică, iar la finalizarea verificării, angajaţii [...] au luat legătura cu administratorul 
societăţii, căruia i-au adus la cunoştinţă faptul că au demontat contorul, întrucât indica o eroare şi 
necesita verificări, sens în care au prezentat administratorului un proces - verbal de verificare şi nota 
de constatare nr. [...]/06.07.2011, în care se consemna faptul că sigiliul [...] aplicat pe cutia în care 
era montat contorul a fost găsit intact şi faptul demontării contorului şi a transferării sale într-o 
pungă sigilată pentru trimiterea la laboratorul metrologic. 

Prin adresa nr. 9739 comunicată reclamantei la 13.12.2011, pârâta [...] SA a solicitat 
desemnarea unui reprezentant care să se prezinte la sediul său în data de 16.12.2011, ora 12,00, 
pentru a reprezenta societatea în faţa Comisiei de analiză a cazurilor de nerespectare a normelor 
legale de consum, sens în care la data astfel stabilită, în prezenţa împuternicitului său [...], s-a 
procedat la întocmirea procesului - verbal de analiză a abaterilor nr.[...]/10 prin care s-a constatat 
existenţa unei intervenţii interne neautorizate în contorul de facturaţie, intervenţie stabilită pe baza 
raportului de expertiză metrologică nr. 79/20.10.2010, sens în care s-au dispus următoarele măsuri: 
recalcularea consumului de energie electrică în perioada 06.01 - 06.07.2011; plata contravalorii 
contorului electronic trifazat şi a taxei de comisie; plata contravalorii energiei electrice recalculate 
în conformitate cu fişa de calcul anexată procesului verbal, respectiv 119.181,23 lei. 

Susţine reclamanta că procesul verbal astfel întocmit este nelegal, că fişa de calcul a energiei 
evaluate din 16.12.2011 este emisă ca urmare a constatărilor şi măsurilor dispuse prin procesul 
verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 din 16.12.2011, sens în care se impune anularea acesteia ca 
act subsecvent procesului verbal menţionat anterior, iar în ce priveşte Nota de constatare nr. [...]/10 
din 06.07.2011, s-a solicitat anularea acesteia în considerarea faptului că toată procedura de 
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verificare ulterioară la care a fost supusă societatea, implicit procesul - verbal de analiză a abaterilor 
şi recalcularea consumului, au avut la bază această Notă de constatare.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 969 Cod civil, Legea nr.13/2007, HG nr. 
1007/2004, art.274 Cod procedură civilă. 

Pârâta [...] S.A. a formulat întâmpinare prin care, pe cale de excepţie, a invocat netimbrarea 
cererii de chemare în judecată, litispendenţa dintre prezenta cauză şi cea care face obiectul dosarului 
nr. …/118/2012. 

 S-a susţinut că Nota de constatare nr. [...]/06.06.2011 nu face decât să constate o situaţie de 
fapt de la locul de consum aparţinând reclamantei, fiind întocmită conform prevederilor legale în 
vigoare aplicabile în materie şi în exercitarea obligaţiilor legale ce îi incumba, în prezenţa şi cu 
semnătura reprezentantului reclamantei, iar actele întocmite cu aceeaşi ocazie, respectiv procesul 
verbal de verificare a contorului nr. [...]/10/06.07.2011 si Bonul de mişcare contor nr. 
269292/06.07.2011, semnate de asemenea de reprezentantul reclamantei, nu fac decât sa ateste 
faptul ca aparatul de măsura de la respectivul loc de consum prezenta erori in înregistrarea energiei 
electrice si ca acesta a fost schimbat. Raportul de expertiză metrologică nr. 79/20.10.2011, precum și 
procesul verbal de analiză a abaterilor, au fost întocmite conform prevederilor legale și nu fac decât 
să confirme și să consemneze faptul ca au existat intervenţii neautorizate in acest contor, intervenţii 
care au condus la înregistrări eronate a energiei electrice consumate. 

Pârâta S.C. [...] S.A. a formulat întâmpinare prin care a invocat pe cale de excepţie lipsa 
calităţii procesuale pasive şi autoritatea de lucru judecat.  

În susţinerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive susţine pârâta că obiectul său de 
activitate constă în furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe întreg teritoriul ţării, pârâta 
[...] S.A. are ca obiect principal de activitate distribuirea energiei electrice, având şi calitatea de 
proprietar al instalaţiilor electrice prin care se asigură distribuţia energiei electrice către clienţi, 
aceasta fiind în drept să constate integritatea grupurilor de măsură şi corecta lor funcţionare, iar în 
cauză reclamanta pretinde anularea unor acte emise de  [...] [...] S.A. 

În susţinerea excepţiei autorităţii de lucru judecat se arată că reclamanta a mai formulat o 
astfel de cerere de chemare în judecată la data de 03.01.2012 în dosarul nr. …/118/2012 al 
Tribunalului Constanţa, acţiune declinată în favoarea Judecătoriei Constanţa.  

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată întrucât, potrivit art. 48 
alin. 2 din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, energia electrică furnizată clientului final se 
facturează de către furnizor pe baza valorilor înregistrate de grupurile de măsurare, iar potrivit 
art.131 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice către consumatori, citirea grupurilor de 
măsurare pentru decontare se realizează de operatorul de reţea. 

In cazul în care se constată o neconcordanta în modul de calcul al contravalorii cantităţii de 
energie electrica consumată, operatorul de distribuţie/furnizorul are dreptul să recalculeze cantitatea 
reală de energie electrică consumată și nefacturată. 

Se mai arată în susţinere că [...] SA a emis factura fiscală nr. 09352493/20.12.2011 în 
valoare de 119.181,23 lei, în baza recalculării c/valorii cantităţii de energie electrică consumată, 
recalculare efectuata de către operatorul de reţea – [...] [...] SA şi transmisă către S.C. [...] S.A. în 
vederea facturării, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie încheiat între părţi, 
potrivit cărora  clientul va plăti pentru energia electrica consumata efectiv. 

In ceea ce priveşte lipsa calităţii procesual pasive a pârâtei [...] SA, prima instanţă a reţinut 
că obligaţia reclamantei a luat naştere în urma unor constatări făcute de către [...] [...] S.A., astfel 
încât, chiar daca emitentul facturii este o alta societate, ca urmare a divizării atribuţiilor privind 
producerea, furnizarea si distribuirea energiei electrice, raportul juridic s-a stabili prin fapte şi acte 
ale pârâtei. In aceste condiţii, există identitate între persoana pârâtei și cea rezultată din raportul 
juridic dedus judecăţii.  
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Pe fondul pretenţiilor, prima instanţă a reţinut că între societatea reclamantă [...] S.R.L. în 
calitate de consumator şi pârâta [...] SA, în editate de furnizor, a fost încheiat contractul nr. [...] din 
14.01.2005, având ca obiect furnizarea energiei electrice la locul de consum situat în Constanţa, 
Staţiunea Mamaia, Restaurant [...], în baza căruia periodic echipe din cadrul celor două pârâte au 
efectuat verificări asupra grupului de măsură aferent punctului de lucru situat în Staţiunea Mamaia. 

Contractul a fost încheiat pe durata determinată, respectiv până la data de 01.05.2010, în 
condiţiile valabilităţii actelor prezentate la încheierea contractului, furnizarea urmând sa fie făcută în 
condiţiile stabilite prin avizul de racordare nr. [...] din 30.07.2004 emis de S.D Constanţa, ce 
constituie anexa nr. 2 la contract. 

In art. 4 din contract s-a prevăzut că determinarea puterilor maxime şi a cantităţilor de 
energie electrica furnizate se face pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare-contoare sau 
decontare, instalate de către furnizor, la care se fac corecţiile prevăzute în anexele 3 şi 4 la contract. 

La data de 06.07.2011, o echipa din cadrul pârâtei [...] S.A. s-a deplasat la punctul de lucru al 
reclamantei situat în Staţiunea Mamaia, Restaurant [...] pentru citirea/verificarea contorului de 
energie electrică, iar la finalizarea verificării, angajaţii [...] au adus la cunoştinţa reclamantei, prin 
administratorul acesteia, [...], faptul că au demontat contorul, întrucât indica o eroare şi necesita 
verificări, sens în care a fost încheiat un proces verbal de verificare şi nota de constatare nr. 
[...]/06.07.2011, în care se consemna faptul că sigiliul [...] aplicat pe cutia în care era montat 
contorul, a fost găsit intact şi faptul demontării contorului şi a transferării sale într-o punga sigilată 
pentru trimiterea la laboratorul metrologic. 
 Prin nota de constatare nr.[...]/06 iulie 2011 s-a reţinut că la verificarea efectuată asupra 
grupului de măsură, montat în cutie de plastic pe soclu, respectiv contor Elster A1 R+30 (200)A 
găsit sigilat cu sigilii SUI (unic identificabile) [...]/00124050. 
 S-a mai reţinut în cuprinsul notei de constatare că în urma verificării efectuate cu aparatul 
analizor s-a constatat că datele afişate nu corespund cu valorile indicate de contor în modul 
alternativ  (conform procesului verbal de verificare [...]/10) pe faza „S” şi „T” , precum şi faptul că 
s-a demontat contorul şi s-a pus în pungă sigilată în vederea trimiterii către laboratorul metrologic.  
 Prima instanţă a reţinut că potrivit dispoziţiilor legale, scopul controalelor efectuate la 
consumatori este acela de a verifica dacă energia electrica efectiv consumata de către consumator 
este egala cu energia electrica măsurata şi facturată. Astfel, cu ocazia controlului efectuat la 
06.07.2011 la grupul de măsură al S.C. [...] S.R.L. a fost constatată o eroare mare de măsurare 
raportată la staţie de -66%, fiind descoperit un șunt electric montat pe senzorul de curent al 
contorului prin intervenţii interne neautorizate, care a determinat ca măsurarea energiei elctrice să se 
facă cu eroare.  

La data de 13.12.2011 prin adresa nr. 9739, pârâta [...] SA i-a solicitat reclamantei să 
desemneze un reprezentant care să se prezinte la sediul său în data de 16.12.2011, ora 12,00, iar la 
data stabilită, în prezenţa împuternicitului [...], s-a procedat la întocmirea Procesului verbal de 
analiză a abaterilor nr. [...]/10 prin care s-a constatat existenţa unei intervenţii interne neautorizate în 
contorul de facturaţie, intervenţie stabilită pe baza raportului de expertiză metrologică nr. 
79/20.10.2010, sens în care s-au dispus următoarele măsuri: recalcularea consumului de energie 
electrică în perioada 06.01 - 06.07.2011; plata contravalorii contorului electronic trifazat şi a taxei 
de comisie; plata contravalorii energiei electrice recalculate în conformitate cu fişa de calcul anexată 
procesului - verbal, respectiv 119.181,23 lei. 
 Cele două acte întocmite de pârâta [...] [...] S.A., respectiv nota de constatare nr. [...]/06 iulie 
2011 şi Procesul - verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 au stat la baza emiterii facturii fiscale 1F 
[...]/20.12.2011 în valoare de 119.181,23 lei de către pârâta [...] S.A., suma reprezentând 
contravaloarea consumului de energie electrică recalculată pentru perioada 06.01 - 06.07.2011.  
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A mai reţinut instanţa că în cauză nu este dovedită intervenţia asupra locului de măsură, 
intervenţie care ar fi avut drept scop asigurarea energiei electrice fără ca aceasta să poată fi 
înregistrată în aparatele de măsură, întrucât contorul care avea la rândul său aplicate sigiliile 
aparţinând pârâtei [...] se afla la rândul său într-o altă cutie sigilată cu sigiliile aparţinând pârâtei [...], 
al cărei sigiliu era intact la data de 06.07.2011 când s-a intervenit de o echipă [...] pentru demontarea 
lui.  

Potrivit concluziilor raportului de expertiză în specialitatea electroenergetică efectuat în 
cauză de expertul [...], la data expertizării – iunie 2013 prin raportare la numărul receptoarelor 
electrice existente şi funcţionale s-a înregistrat prin însumare o putere instalată  de 49,7 KW, iar prin 
contractul de furnizare a energiei nr.[...]/14.01.2005 s-a menţionat în Anexa 6 puterea maximă 
contractată de 86,95 kW, astfel că pentru calculul energiei electrice, consumată şi neînregistrată 
pârâta [...] a utilizat procedura Eel cod P-04-03 care prezintă la pagina 26/29 fişa de calcul a energiei 
evaluate. 

Astfel pârâta a luat  în considerare în fişa de energie evaluată  pentru calculul energiei de 
recuperat, în mod eronat o putere de 125 KW şi un număr de 300 de ore în loc de 250 ore lunar, 
astfel cum este menţionată în procedura aplicabilă, însă puterea de 125 kW nu este determinată prin 
măsurare, nu este înscrisă în nota de constatare ca fiind măsurată la data controlului şi nu rezultă din 
procesul verbal de verificare după înlocuirea contorului defect. 

A mai reţinut expertul [...] că din analiza fişei contorului rezultă că în perioada 11.11.2010-
06.07.2011 nu s-au efectuat citiri ale contorului, indexurile înscrise la data de 06.12.2010 şi 
04.01.2011 având caracterul unor citiri nereale, fără verificarea contorului la faţa locului, iar 
începând cu data de 04.01.2011 şi până în 06.07.011 perioada de 6 luni contorul nu a mai fost citit, 
ultimul index fiind înregistrat la data 06.07.2011, când a fost verificată instalaţia electrică de 
utilizare a reclamantei, index la demontarea contorului 271847 kWh – energie activă şi 146163 - 
energie reactivă, concluzionându-se că contorul montat la punctul de lucru Restaurant [...] nu a fost 
citit în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice la micii consumatori 
finali, industriaşi şi similari, la tarife reglementate nr.[...]/14.01.2005 la art.8. 

Pe de altă parte, în raportul de expertiză întocmit în cauză de expertul tehnic in specialitatea 
metrologie [...] s-a reţinut că, potrivit buletinului de verificare metrologică care atestă calitatea de 
mijloc de măsurare legal nr. TM [...] din 12.08.2004 eliberat de [...] S.R.L., acesta a fost eliberat 
pentru contorul supus expertizei tehnice seria [...] din 2004 (contor electronic trifazat de energie 
electrică) valabil 5 ani, în interiorul termenelor prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologică legal LO 2004 publicată în MO 178/02.03.2004, în vigoare la data 
când s-a efectuat verificarea metrologică a contorului ce face obiectul dosarului în cauză, astfel că 
pe perioada facturării (ianuarie 2011 - iulie 2011) contorul a fost utilizat nelegal. 

Pe cale de consecinţă, neasigurarea legalităţii mijloacelor de măsurare utilizate în domenii de 
interes public în interiorul termenelor prevăzute în lista oficială, constituie abatere de la prevederile 
art.19 alin.2, reţinându-se şi că demontarea contorului nu a fost efectuată în prezenţa personalului 
BRML, care ar fi putut constata dacă se respectă schema de sigilare menţionată în Certificatul de 
aprobare de model nr. 312/2003 emis de BRML, nu s-a prezentat Bonul de mişcare/verificare, 
întocmit cu ocazia punerii în funcţiune şi nici avizul activităţii de montare, emis de BRML, valabil 
la data efectuării montajului la consumatorul [...] S.R.L. 

Întrucât concluziile cuprinse în raportul de expertiză în specialitatea electroenergetică 
efectuat în cauză de expertul [...] se coroborează cu concluziile raportului de expertiză întocmit în 
cauză expertul tehnic in specialitatea metrologie [...] şi cu celelalte probe administrate în cauză, 
instanţa a concluzionat că pârâta [...] S.A. a stabilit un consum de energie în mod incorect, în baza 
notei de constatare nr. [...]/10 şi a fişei de calcul a energiei evaluate emise de pârâta [...] [...] S.A. 
întocmite cu încălcarea dispoziţiilor legale menţionate, întrucât contorul utilizat nu a fost 
corespunzător.  
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Prima instanţă a constatat că atât Nota de constatare nr. [...]/10 întocmită de [...] SA la 
06.07.2011, cât şi Procesul verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data de 16.12.2011 
de pârâta [...] SA, care constată că la verificarea efectuată asupra grupului de măsură, montat în cutie 
de plastic pe soclu (…) respectiv contor Elster A1 R+30 (200)A găsit sigilat cu sigilii SUI (unic 
identificabile) [...] [...]/00124050 şi că în urma verificării  efectuate cu aparatul analizor s-a constatat 
că datele afişate nu corespund cu valorile indicate de contor în modul alternativ (conform procesului 
verbal de verificare [...]/10) pe faza „S” şi „T” sunt nelegale, în realitate consumul de energie fiind 
măsurat si facturat, grupul de măsura fiind înlocuit cu încălcarea prevederilor contractuale.  

A stabilit, de asemenea, că întrucât cele două acte întocmite unilateral de pârâta [...] SRL 
sunt de natură a produce efecte juridice, in sensul creării obligaţiei de recalculare a contravalorii 
energiei electrice de către pârâta [...] SA, instanţa le-a anulat. 

2. Prin decizia civilă nr. 484/15 martie 2017, Tribunalul Constanţa – Secţia a II - a civilă a 
anulat ca insuficient timbrat apelul formulat de către [...] S.A., a admis apelul promovat de [...] S.A., 
a schimbat în parte împotriva sentinţei civile nr. 7164/23.06.2014 , pronunţată de Judecătoria 
Constanţa, în sensul că a respins, ca inadmisibilă, acţiunea reclamantei [...] S.R.L., menţinând 
celelalte dispoziţii ale instanţei de fond. 

Instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Apelanta pârâtă [...] SA a criticat modalitatea de soluţionare a excepţiei lipsei calităţii sale 

procesuale pasive, arătând că prin acţiunea introductivă se solicită anularea unor acte emise de către 
o altă societate comercială. 

Apelanta pârâtă [...] SA a solicitat modificarea hotărârii atacate  în sensul respingerii acţiunii 
ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată, susţinând că înscrisurile a căror anulare se cere nu 
pot fi considerate acte juridice în sensul legii civile, acestea neconţinând un raport juridic civil, în 
condiţiile în care îi lipsesc elementele constitutive.  

Acestea nu pot fi considerate acte juridice unilaterale, deoarece nu sunt rezultatul unei voinţe 
juridice cu intenţia de a produce efecte juridice, reprezentând doar înscrisuri constatatoare prin care 
emitentul constată că în cauză un terţ a cauzat un prejudiciu.  

Înscrisurile a căror anulare s-a cerut nu cuprind vreun drept ori obligaţie corelativă pentru 
intimata reclamantă, reprezintă doar mijloace de probă, ele nu sunt acte juridice care trebuie să 
îndeplinească condiţiile de validitate ale actului civil, neputându-se solicita printr-o acţiune în 
justiţie constatarea nulităţii lor pentru neîndeplinirea condiţiilor de validitate.  

S-a susţinut că în acest sens a reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 
3144/09.10.2013, respectiv că documentele justificative ale consumului de energie electrică (notă de 
constatare, proces verbal de analiză, factura fiscală)  nu au calitate de act juridic care să 
îndeplinească cerinţele art. 948 Cod civil, indiferent dacă sunt emise sau nu în baza unui contract, ci 
reprezintă doar mijloace de probă cu privire la consum. 

Apelanta a reiterat argumentele de fapt şi de drept pentru care apreciază că procesul - verbal 
de verificare, nota de constatare şi procesul verbal de analiză a abaterilor, procesul verbal de 
stabilire a despăgubirilor au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv 
H.G. nr. 1007/2004 şi Legea nr. 13/2007. 

În legătură cu apelul formulat de apelanta pârâtă [...] SA, instanţa a reţinut că aceasta nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru în cuantum de 2011,81 lei, iar taxa de 20 lei 
este insuficientă pentru analizarea temeiniciei şi legalităţii hotărârii apelate. 

În apelul formulat de [...] SA, Tribunalul a constatat că prima instanţă a făcut o greşită  
interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 969 Cod civil, Legii nr.13/2007 şi HG nr. 1007/2004 când 
a apreciat că cererea reclamantei intimate având ca obiect anularea Notei de constatare nr. [...]/10 
întocmită la 06.07.2011, anularea Procesului verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la 
data de 16.12.2011 şi anularea fişei de calcul a energiei evaluate emisă la 16.12.2011 este admisibilă 
şi a admis-o. 
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Potrivit instanţei de control, sunt pertinente criticile apelantei [...] SA potrivit cărora 
documentele a căror anulare se solicită nu sunt acte juridice pentru care este necesară îndeplinirea 
condiţiilor de validitate ale actului civil, prevăzute de  art. 948 Cod civil,  neputându-se solicita 
printr-o acţiune în justiţie constatarea nulităţii lor, indiferent dacă sunt emise sau nu în baza unui 
contract. 

Susținerile apelantei cu privire la natura juridică a actelor a căror anulare s-a solicitat sunt 
întemeiate şi conforme constatărilor şi concluziilor extrase din decizia nr. 3144/9.10.2013 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  acestea nereprezentând acte juridice civile.  

Nota de constatare, Procesul verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data de 
16.12.2011 și fișa de calcul a energiei evaluate emisă la 16.12.2011 sunt acte interne ale apelantei, 
întocmite în cadrul unor proceduri interne specifice ale acesteia, fiind menite să constate o situație 
de fapt care la rândul ei să fundamenteze aplicarea dispozițiilor Regulamentului aprobat prin HG nr. 
1007/2004 și emiterea facturii privind consumul de energie al intimatei reclamante.  

Aceste documente reprezintă în fapt documente justificative, mijloace de probă cu privire la 
consumul de energie electrică, neavând calitatea de act juridic în sensul de manifestare de voință 
făcută cu intenția de a produce efecte juridice, respectiv de a naște, modifica sau stinge un raport 
juridic civil concret. 

Deficiențele acestor acte nu pot fi cenzurate de instanță pe cale principală, forța lor probantă 
putând fi pusă în discuție numai în analiza unei apărări într-un eventual litigiu având ca obiect 
pretențiile pe care le fundamentează.   

S-a constatat că niciunul din documentele menţionate nu constituie un act juridic reprezentat 
de manifestarea de voinţă a uneia dintre părţi (act juridic unilateral) sau a ambelor părţi (act juridic 
bilateral) şi nu pot fi anulate într-o acţiune având ca obiect ”anulare act” întrucât o asemenea acţiune 
vizează doar acte juridice, nu şi stări de fapt. 

Potrivit instanţei de apel, starea de fapt reprezentată de existenţa unor documente care 
consfinţesc un debit pretins nereal de către consumator reclamă intervenţia instanţei de judecată, cu 
finalitatea obţinerii unor documente întocmite corect, conţinând obligaţii de plată într-un cuantum 
just stabilit, dar nelegalitatea facturilor întocmite de furnizorul de electricitate şi incorectitudinea  
înscrisurilor care stau la baza emiterii acestora nu poate fi invocată pe cale de acţiune principală, ci 
în mod incidental în cadrul apărărilor formulate de consumator împotriva demersurilor în justiţie ale 
furnizorului. 

Apărările intimatei reclamante, potrivit cărora nu se poate nega natura de act juridic a 
procesului - verbal de analiză a abaterilor doar pentru faptul că legea nu prevede o anumită 
procedură pentru contestarea în instanţă a acestui act, iar analiza reglementărilor în această materie 
relevă carenţe grave în ce priveşte drepturilor consumatorilor şi mijloacele de apărare a drepturilor şi 
intereselor acestora, au fost respinse ca nepertinente.  

Contrar susţinerilor intimatei, s-a reţinut că efectele pe care le generează sau le poate genera 
un astfel de act, mergând până la întreruperea furnizării energiei electrice, nu constituie un argument 
suficient pentru a admite existenţa dreptului consumatorului de a contesta în instanţă pe cale 
principală un astfel de proces verbal. 

A mai constatat instanţa de apel că faptul că după data la care a fost întocmit Procesul verbal 
de analiză a abaterilor ce face obiectul prezentei cauze, atât Legea energiei electrice, cât şi 
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori au suferit unele modificări, cea mai 
importantă, în raport de problemele deduse judecăţii, fiind aceea că în prezent sustragerea de energie 
electrică trebuie constatată prin hotărâre judecătorească definitivă (art.41 alin.1 lit. a din 
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 
64/2014), iar rezilierea în cazurile de sustragere de energie electrică nu operează decât la momentul 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se constată sustragerea (art.41 alin.2 din 
acelaşi Regulament), nu constituie un argument suficient pentru a admite existenţa dreptului 
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consumatorului de a solicita în instanţă, pe cale principală, anularea actelor de natura celor ce fac 
obiectul litigiului de faţă. 

În concluzie, reţinând că inadmisibilitatea este sancţiunea procedurală aplicabilă atunci când 
demersul judiciar al reclamantului nu este propice apărării dreptului subiectiv pretins sau interesului 
invocat, întrucât acesta are la dispoziţie o altă cale procesuală, instanţa de control a admis apelul şi a 
schimbat în parte hotărârea apelată în sensul că a dispus respingerea acţiunii reclamantei ca 
inadmisibilă. 

3. Împotriva deciziei civile nr. 484/15 martie 2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa a 
declarat recurs intimata reclamantă [...] SRL, care a solicitat modificarea în parte a hotărârii 
recurate, în sensul respingerii apelului formulat de [...] SA, ca nefondat şi a obligării apelanţilor la 
plata cheltuielilor de judecată ocazionate în apel, precizând că motivele de nelegalitate se 
circumscriu prevederilor art.304 pct.8 şi 9 Cod procedură civilă din 1865. 

Arată recurenta că are în vedere în acest sens aprecierile instanţei de apel potrivit cu care 
actele a căror anulare a solicitat, nu reprezintă acte juridice civile, ci documente justificative care nu 
pot fi cenzurate de instanţă pe cale principală. 

Considerentele instanţei de apel sunt fundamentate pe o decizie de speţă pronunţată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 3144/09.10.2013, care din punctul de vedere al recurentei nu 
poate fi apreciată drept jurisprudenţă relevantă, în condiţiile în care nu au fost identificate şi alte 
soluţii similare pronunţate de aceeaşi instanţă, iar jurisprudenţa celorlalte instanţe nu este unitară în 
acest sens. 

Se apreciază că soluţia instanţei de apel este întemeiată exclusiv pe decizia de speţă a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar nu pe o analiză riguroasă a motivelor invocate în cererea de apel şi a 
apărărilor. Jurisprudenţa nu a fost şi nu este izvor de drept, astfel că raţionamentul juridic al primei 
instanţe nu trebuia verificat prin raportare la soluţii pronunţate în speţe similare, ci eventual 
„infirmat" cu argumente juridice proprii instanţei de apel. 

Susţine recurenta că dacă Nota de constatare din 06.07.2011 poate comporta discuţii 
referitoare la natura de act civil, sens în care a şi precizat că anularea acesteia a fost solicitată în 
considerarea faptului că toată procedura de verificare la care a fost supusă [...] SRL, inclusiv 
întocmirea Procesului-verbal de analiză a abaterilor şi a Fişei de calcul a consumului pauşal, a avut 
la bază această notă de constatare, în ce priveşte Procesul-verbal de analiză a abaterilor nr. 
[...]/10/16.12.2011, este de necontestat natura de act juridic civil a acestuia, date fiind efectele 
juridice pe care acesta le-a produs. 

Prin respectivul proces-verbal apelanta-pârâtă [...] SA a stabilit existenţa unei intervenţii 
interne neautorizate în contorul de facturaţie, sens în care a procedat la calcularea consumului de 
energie electrică în sistem pauşal pentru o perioadă de 6 luni, iar ulterior apelanta-pârâtă [...] SA a 
emis un Ordin de deconectare a punctului de lucru al [...] SRL de la furnizarea de energie electrică.  

Prin acelaşi proces-verbal de analiză a abaterilor au fost stabilite şi alte obligaţii în sarcina 
[...] SRL, între care cea mai importantă este cea de a „achita contravaloarea energiei electrice 
recalculate în conformitate cu fişa de calcul anexată". 

Raportat la obligaţiile stabilite în sarcina sa prin Procesul-verbal de analiză a abaterilor, la 
maniera de întocmire a acestuia (în prezenţa unui reprezentant al [...] SRL), dar mai ales la efectele 
juridice produse de Procesul-verbal de analiză a abaterilor în ce o priveşte, respectiv stabilirea 
obligaţiei de plată a sumei de 119.181,23 lei prin emiterea facturii pentru contravaloarea consumului 
pauşal stabilit prin fişa de calcul, emiterea Ordinului de deconectare a punctului de lucru de la 
furnizarea de energie electrică şi sesizarea organelor de cercetare penală, susţinerile instanţei de apel 
potrivit cu care Procesul-verbal respectiv nu reprezintă o  manifestare de voinţă făcută cu intenţia de 
produce efecte juridice sunt vădit neîntemeiate. 
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Consideră recurenta că nu pot fi primite nici susţinerile potrivit cu care procesul - verbal de 
analiză a abaterilor nr. 00762/10/16.12.2011 ar reprezenta un document intern al apelantei [...] SA, 
care nu poate fi supus controlului de legalitate al instanţei pe cale principală. 

Se are în vedere şi menţiunea din procesul-verbal de analiză a abaterilor, potrivit cu care 
împotriva acestuia se poate formula contestaţie la furnizor în termen de 25 zile de la comunicare, dar 
şi menţiunea întocmirii în două exemplare, câte una pentru fiecare parte, aspecte ce contrazic opinia 
instanţei de apel, potrivit cu care actul respectiv este un document intern. Un document intern nu 
implică existenţa mai multor părţi, prin urmare nu necesită întocmirea în mai multe exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. Un document intern nu se comunică terţilor, nu este destinat publicităţii şi 
nu poate fi contestat „în termen de 15 zile de la comunicare”. 

Faptul că nu existau raporturi contractuale cu apelanta pârâtă [...] SA la momentul întocmirii 
procesului-verbal de analiză a abaterilor, este lipsit de relevanţă, acţiunile având ca obiect anularea 
unui act putând fi promovate şi de către terţi faţă de actul respectiv, în măsura în care aceştia sunt 
vătămaţi prin actul respectiv, prin urmare justifică un interes în obţinerea anulării acelui act. 

Totodată, recurenta critică susţinerile potrivit cu care prin Procesul-verbal de analiză a 
abaterilor s-a constatat o situaţie/stare de fapt, întrucât rezultă fără echivoc din cuprinsul procesului-
verbal că membrii comisiei nu au constatat vreo situaţie de fapt, ci au stabilit existenţa unei 
intervenţii neautorizate asupra contorului de facturaţie (pct.II/Hotărârile comisiei) şi au dispus 
măsuri cu privire la perioada de recalculare a consumului de energie electrică, calculul reparaţiilor 
echipamentului de măsură, taxele privind serviciile prestate de furnizor consumatorului, obligaţia 
consumatorului de a achita contravaloarea energiei electrice recalculată conform fişei de calcul 
(pct.III/Măsuri dispuse). 

De asemenea, procesul-verbal criticat a fost întocmit în prezenţa unui martor, chemat să 
ateste că acesta nu a fost semnat de persoana/consumatorul căruia i se adresa, în condiţiile în care un 
document intern nu se întocmeşte în prezenţa unui martor asistent. 

Se relevă că, deşi instanţa de apel a susţinut că există o altă cale procesuală decât cea aleasă 
de [...] SRL, nu a reuşit să lămurească dacă acea cale este o acţiune în pretenţii îndreptată împotriva 
consumatorului, astfel cum susţine iniţial, în cadrul căreia consumatorul să pună în discuţie forţa 
probantă a înscrisului respectiv sau o „acţiune având ca obiect obligaţia de a face prin care instanţa 
de judecată să oblige furnizorul la calcularea unui consum real şi corect". 

Concluzionând, consideră recurenta că nu se poate nega natura de act juridic a procesului-
verbal de analiză a abaterilor, doar pentru faptul că legea nu prevede o anumită procedură pentru 
contestarea în instanţă a acestui act. Cu atât mai mult cu cât în ce priveşte energia electrică suntem 
în prezenţa unui monopol de piaţă, iar analiza reglementărilor în această materie relevă faptul că în 
toate situaţiile dreptul de a contesta al consumatorului „se opreşte" la furnizor. 

Pe fondul cauzei, recurenta consideră că soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică, 
sens în care solicită admiterea recursului, cu consecinţa modificării în parte a hotărârii recurate, în 
sensul respingerii apelului formulat de apelanta [...] SA. 

În acest sens, are în vedere faptul că în speţă nu s-a dovedit de nicio manieră existenţa unei 
intervenţii neautorizate din partea reclamantei la aparatul de măsurare a consumului de energie 
electrică de la punctul de lucru din Staţiunea Mamaia. Dimpotrivă, probele administrate în faţa 
instanţei de fond au relevat faptul că la momentul demontării aparatului de măsurat de către angajaţii 
[...] la data de 06.07.2011, acesta era sigilat, iar sigiliul era intact.  

Referitor la calculul consumului de energie electrică în sistem pauşal, expertiza de 
specialitate electroenergetică a concluzionat că este necorespunzător, dat fiind că a fost stabilit în 
raport de o putere instalată de 125 kw, deşi în realitate puterea instalată a receptoarelor electrice 
existente şi funcţionale era de 49,7 kw. De asemenea, s-a constatat că acest calcul a avut în vedere 
un consum de 300 de ore lunar, deşi procedura prevăzută de lege pentru calcularea consumului în 
sistem pauşal impune raportarea la 250 de ore lunar.  
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Mai arată recurenta că cercetările penale efectuate în cauză la sesizarea apelantei [...] SA au 
fost finalizate prin emiterea Ordonanţei de clasare nr.2461/P/2012 din 30.05.2014. Potrivit 
ordonanţei de clasare şi a referatului conţinând propunerea de neîncepere a urmăririi penale, 
organele de cercetare penală au concluzionat că nu se poate stabili existenţa infracţiunii constând în 
executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea pentru ocolirea 
aparatelor de măsurare, fiind astfel incidente dispoziţiile art.28 alin.1 teza I Cod procedură penală 
potrivit cu care „Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa 
instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-
o”. 

Se solicită, în consecinţă, admiterea recursului şi modificarea în parte a hotărârii recurate, în 
sensul respingerii apelului formulat de [...] SA, ca nefondat şi a obligării apelanţilor la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate în apel. 

Prin întâmpinarea formulată la data de 24.08.2017, [...] SA, fostă [...] SA, a solicitat 
respingerea recursului, susţinând că în mod corect a reţinut instanţa de apel că nulitatea este 
sancţiunea care se aplică pentru nerespectarea condiţiilor de validitate cerute de lege pentru 
încheierea actului juridic, însă înscrisurile a căror anulare se solicită nu pot fi considerate acte 
juridice în sensul legii civile, acestea neconţinând un raport juridic civil. 

Un raport juridic civil trebuie să conţină totalitatea drepturilor şi obligaţiilor civile pe care le 
au părţile, însă în cauză înscrisurile a căror anulare s-a cerut nu cuprind vreun drept şi vreo obligaţie 
corelativă, acestea fiind înscrisuri interne constatatoare ale unei stări de fapt. 

În recurs nu au fost propuse, încuviinţate şi administrate probe. 
4. Verificând legalitatea deciziei civile apelate din perspectiva motivelor de recurs invocate, 

Curtea constată că recursul este nefondat şi urmează a fi respins, pentru următoarele argumente: 
Analizând forma, conţinutul şi consecinţele în plan juridic ale actelor care formează obiect al 

acţiunii în anulare, respectiv Nota de constatare nr. [...]/10 întocmită la 06.07.2011, Procesul - verbal 
de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data de 16.12.2011 şi fişa de calcul a energiei evaluate 
emisă la 16.12.2011, apreciem că soluţia instanţei de apel este legală, aceste acte nefiind acte 
juridice civile a căror anulare să fie dispusă pe calea unei acţiuni civile de sine-stătătoare. 

Conform definiţiei tradiţionale, actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă săvârşită 
cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica ori stinge un raport juridic civil 
concret, respectiv acea relaţie socială devenită raport juridic prin voinţa legiuitorului care a adoptat 
norma juridică de protecţie, dar şi prin voinţa autorilor sau autorului actului juridic. 
 Prin Nota de constatare nr. [...]/10 întocmită la data de 6 iulie 2011 în prezenţa 
reprezentantului consumatorului [...] SRL, furnizorul de energie electrică [...] SA a constatat 
următoarea stare de fapt: s-a efectuat o verificare asupra grupului de măsură, montat în cutie de 
plastic pe soclu, respectiv contor Elster A1 R+30 (200)A găsit sigilat cu sigilii Sui [...] 
[...]/00124050 şi s-a constatat în urma verificării  efectuate cu aparatul analizor că datele afişate nu 
corespund cu valorile indicate de contor în modul alternativ pe faza „S” şi „T”. 
 În cuprinsul aceluiaşi înscris s-a menţionat faptul că s-a demontat contorul şi s-a pus în 
pungă sigilată în vederea trimiterii către laboratorul metrologic, fiind menţionat faptul că rezultatul 
analizei se va aduce la cunoştinţa consumatorului. 
 În privinţa acestui act, chiar recurenta exprimă un dubiu în calificarea sa ca act juridic civil, 
însă întrucât este documentul care a stat la baza verificării şi emiterii actelor ulterioare, considerate a 
fi producătoare de efecte juridice, s-a apreciat că se impune şi contestarea acestuia. 
 Rezultă însă cu evidenţă că această notă de constatare nu face altceva decât să constate o 
stare de fapt identificată de furnizorul de energie electrică şi poate fi analizat numai din perspectiva 
unui mijloc de probă în cadrul unei acţiuni admisibile. 
 Prin procesul-verbal de analiză a abaterilor nr. [...]/10 întocmit la data de 16.12.2011, înscris 
care reprezintă rezultatul verificărilor efectuate asupra contorului demontat la data de 06.07.2011, s-
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a stabilit că în urma verificării a fost constatată o intervenţie internă neautorizată în contor, ceea ce a 
condus la înregistrări eronate, astfel cum rezultă din raportul de expertiză metrologică nr. 
79/20.10.2011. 
 În acelaşi înscris se menţionează, la rubrica „alte măsuri”, că va achita c/val. energiei 
electrice recalculate consumatorul în conformitate cu fişa de calcul anexată. 
 Rezultă, la fel ca şi în cazul notei de constatare, că acest proces-verbal de analiză a abaterilor 
este un document întocmit pentru stabilirea unei stări de fapt, respectiv rezultatul verificărilor 
contorului electric, şi nu dă naştere niciunui raport juridic obligaţional, chiar dacă se face referire la 
obligaţia consumatorului de a achita c/val energiei electrice. 
 Cu alte cuvinte, nu acest document poate sta la baza naşterii, în patrimoniul consumatorului, 
a obligaţiei de plată a energiei electrice, cu atât mai mult cu cât în afara descrierii generale a abaterii 
şi stabilirii perioadei de recalculare a energiei electrice, documentul tipizat nu cuprinde elemente 
concrete de identificare a unui raport juridic în conţinutul căruia să intre vreo obligaţie a 
consumatorului. 
 Nici faptul că în act se menţionează că există un drept de contestaţie la furnizor nu atrage 
natura unui act juridic civil, îndeosebi pentru faptul că recunoaşterea dreptului de contestaţie este 
specifică raporturilor de drept public şi nu celor de drept privat, cum este cazul prezentului raport 
juridic dedus judecăţii. 
 Prin fişa de calcul a energiei evaluate emisă de acelaşi furnizor la data de 16.12.2011, s-a 
calculat şi s-a stabilit totalul energiei electrice consumate şi neînregistrate în perioada 06.01.2011 – 
06.07.2011, indicându-se că [...] SRL are un total de plată de 194.053 KWh. 
 Acest document are evident la bază constatările din procesul-verbal de analiză a abaterilor, 
însă considerăm că nu a dat naştere, prin el însuşi, obligaţiei de plată a consumatorului la c/val 
energiei electrice calculate ca fiind consumată şi neînregistrată, ci a realizat, astfel cum este şi 
denumirea, un calcul al energiei evaluate. 
 Izvorul obligaţional al plăţii contravalorii energiei electrice furnizate de [...] SA este reprezentat 
de contractul de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali şi similari la tarife 
reglementate nr.[...]/14.01.2005, actul juridic civil generator al raportului juridic obligaţional, astfel că în 
mod corect a stabilit instanţa de apel că cele trei acte contestate pot fi utilizate ca înscrisuri – mijloace de 
probă, iar deficienţele lor nu pot fi verificate decât în cadrul unei acţiuni în realizare admisibilă.  
 Nici faptul că în baza acestor acte a fost emisă o factură prin care s-a stabilit în mod concret 
contravaloarea acestei cantităţi de energie electrică şi că factura poate sta la baza unei acţiuni în pretenţii 
contra consumatorului, nu atrage natura de acte juridice civile ale acestor documente. 
 Considerăm că nici contextul în care aceste acte au fost întocmite şi nici faptul că în final a fost 
emis un ordin de deconectare care a avut la bază neplata facturii nu pot înlătura apărarea [...] SA legată 
de inadmisibilitatea acţiunii în anularea actelor menţionate, o eventuală acţiune a furnizorului putând fi 
blocată de consumator. 
 De asemenea, contrar susţinerilor recurentei, considerăm că instanţa de apel a arătat propriul 
raţionament pentru care a considerat că cele trei acte nu pot fi contestate prin prezenta acţiune civilă, 
indicarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fiind făcută numai pentru a întări opinia exprimată, 
fără ca această hotărâre să fie determinantă pentru soluţia dată. 
 De altfel, chiar dacă jurisprudenţa nu este un izvor de drept, ea poate fi avută în vedere în 
formarea convingerii judecătorului, îndeosebi în chestiuni juridice care comportă discuţii pe planul 
accesului la justiţie şi mai ales când emană de la instanţa supremă. 
 Faţă de toate aceste argumente, apreciem că motivele de nelegalitate prevăzute de art.304 pct.8 
şi pct.9 Cod procedură civilă de la 1865 nu sunt incidente, astfel că în baza art.312 alin.(1) va respinge 
recursul ca nefondat. 

    Decizia civilă nr. 118/09.10.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 
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9. Solicitare plată servicii agenturare care nu s-au realizat pe teritoriul 
României. Necompetența jurisdicției române asupra fondului litigiului. 

 
 Litigiul în cauză se poartă între două persoane juridice de drept privat, nici una de naţionalitate 
română sau cu sediu secundar stabilit pe  teritoriul României.  
 De asemenea, reclamanta pretinde de la pârâtă contravaloarea unor prestaţii care nu s-au realizat 
pe teritoriul României.  
 Singurul element care rezultă din cauză a realiza legătura cu teritoriul Statului Român este prezenţa 
în luna octombrie 2014 a navei [...] în Portul Constanţa, navă cu privire la care reclamanta a solicitat şi 
obţinut reţinerea navei în Portul Constanţa pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale, iar ulterior a 
formulat o cerere de instituire a sechestrului asigurător.  
 Potrivit art. 7 din Convenţia internaţională din 10 mai 1952 pentru unificarea anumitor reguli 
asupra sechestrului asigurator de nave maritime, pentru ca o instanţă să fie competentă a se pronunţa 
asupra fondului nu este suficient ca aceasta să aparţină statului în care sechestrarea a fost operată, ci este 
necesar ca această instanţă să fie competentă prin aplicarea criteriilor enunţate în tezele I şi a II-a.  

Deşi atât Codul de procedură civilă, cât şi Convenţia, vorbesc despre ridicarea sechestrului urmare 
a constituirii garanţiei sau cauţiunii, ceea ce presupune ca întâi să se instituie sechestrul şi apoi să se 
constituie garanţia, în cauza de faţă pârâta a constituit garanţia încă dinainte ca sechestrul să fi fost instituit 
şi a provocat astfel respingerea cererii de instituire a sechestrului „ca nefondată”.   
 

Art. 7 din Convenţia internaţională din 10 mai 1952 
CARTEA a VII-a din Codul de procedură civilă 

 
            Prin cererea înregistrată la data de 05.01.2016, reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâta 
[...] solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 17.519,18 USD reprezentând contravaloare 
servicii agenturare, precum şi a dobânzii legale tunisiene aferentă, începând cu data de 08.07.2013 şi 
până la stingerea debitului principal. 
            În motivarea cererii, reclamanta a învederat că, în perioada 25.06-07.07.2013, a prestat navei 
[...] servicii de agenturare cât timp s-a aflat în Portul Bizerta-Tunisia, valoarea totală a acestora fiind 
de 40.519,18 USD din care pârâta a achitat suma de 23.000 USD, rămânând la plată suma de 
17.519,18 USD. 
 Reclamanta susţine că pârâta a acceptat debitul în sumă de 40.519,18 USD în mod expres, 
astfel cum rezultă din corespondenţa purtată, iar pentru a pleca din Portul Bizerta a pretins că i-ar fi 
achitat suma de 38.000 USD prin transfer bancar, plată pe care nu a primit-o în realitate deoarece 
contul bancar indicat de pârâtă a fost greşit. 

Apreciind că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei, reclamanta 
menţionează că a depus cerere de instituire a sechestrului asigurător asupra navei [...] (dosar 
nr…./118/2014), iar până la soluţionarea acesteia a obţinut reţinerea navei în Portul Constanţa pe 
calea procedurii ordonanţei preşedinţiale (sentinţa civilă nr. 2885/24.10.2014 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa în dosarul nr…./118/2014).  
              Reclamanta a mai arătat că, în scopul evitării instituirii sechestrului asigurător asupra navei 
[...], pârâta a consemnat pe seama şi la dispoziţia Tribunalului Constanţa suma de 27.550 USD şi 
deşi a reţinut culpa procesuală a pârâtei, tribunalul, prin încheierea nr. 1248/30.10.2014, a respins 
cererea de instituire a sechestrului asigurător în considerarea garanţiei depusă. 
 Având în vedere că este în drept să valorifice garanţia în sumă de 27.550 USD cu condiţia 
obţinerii unei hotărâri judecătoreşti susceptibilă de a fi pusă în executare pe teritoriul României, 
reclamanta a apreciat că are un interes în promovarea prezentei acţiuni la Tribunalul Constanţa.  
 Pe fondul cauzei a învederat că legea care guvernează fondul raportului juridic dintre părţi 
este legea tunisiană, potrivit art.62 din Codul de drept internaţional privat tunisian, având relevanţă 
în cauză prevederile art.242, art.262, art.277-278 alin.2 din Codul obligaţiilor tunisian. 
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 Ulterior, la data de 27.01.2016, au fost înregistrate notele depuse de reclamantă privind 
cuantumul dobânzii legale pretinse şi modul de calcul al acesteia. 
 Pârâta [...] a invocat excepţia necompetenţei generale a Tribunalului Constanţa în 
soluţionarea cauzei în raport de clauza compromisorie înserată la pct.23 din acordul dintre [...] şi 
beneficiarii transportului, [...], reclamanta având calitatea de agent al beneficiarului şi de aceea, este 
ţinută să respecte toate condiţiile contractuale din pârâtă şi beneficiar. 
 Pârâta a invocat şi excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Constanţa având în 
vedere că reclamanta solicită plata serviciilor de intermediere executate în Portul Bizerta-Tunisia. 
De altfel, reclamanta a sesizat Tribunalul Constanţa cu o acţiune întemeiată pe dispoziţiile Codului 
obligaţiilor şi contractelor tunisian, invocând însă art.7 coroborat cu art.3 alin.3 din Convenţia 
pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime, Bruxelles, 1952, 
însă în opinia sa aceste prevederi nu sunt incidente în speţă deoarece creanţa invocată de reclamantă 
nu este una maritimă. 
 Prin urmare, pârâta a solicitat, în principal, admiterea excepţiei de necompetenţă generală şi, 
în consecinţă, respingerea cererii ca inadmisibilă, iar în subsidiar, admiterea excepţiei de 
necompetenţă teritorială a Tribunalului Constanţa şi respingerea cererii ca nefiind de competenţa 
instanţelor române. 
 Pe fondul cauzei, pârâta a învederat că reclamanta nu deţine o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă, deoarece sumele pretinse nu au fost acceptate la plată, şi nici nu deţine un titlu executoriu 
împotriva sa, motive pentru care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată şi obligarea 
reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 
 Reclamanta [...] a invocat excepţia de decădere a pârâtei din dreptul de a depune 
întâmpinare, apreciind că cererea de chemare în judecată şi înscrisurile ataşate au fost comunicate 
pârâtei prin poşta rapidă, respectiv prin DHL Express. 
           Prin sentinţa civilă nr. 1377 din 17.06.2016 Tribunalul Constanţa a admis excepţia de 
decădere a pârâtei [...] din dreptul de a depune întâmpinare, cu consecinţa decăderii pârâtei din 
dreptul de a mai invoca excepţii cu excepţia celor de ordine publică. 
 A admis excepţia necompetenţei generale a instanţelor române în soluţionarea litigiului 
dedus judecăţii şi a respins  cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâta [...], ca nefiind de competenţa instanţelor române. 
           Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
           Cu privire la excepţia de decădere a pârâtei [...] din dreptul de a depune întâmpinare, a reţinut 
că cererea de chemare în judecată însoţită de înscrisuri a fost comunicată de reclamantă, din 
dispoziţia instanţei, prin intermediul serviciului de poştă rapidă DHL Express, astfel cum rezultă din 
informaţiile detaliate ale traseului expediţiei. 
 Mai mult, în legătură cu aceeaşi pretenţie a reclamantei [...], pe rolul instanţei au existat şi 
alte dosare (…/118/2014, …/118/2014) în care pârâta [...] a fost reprezentată de domnul avocat [...], 
iar la data promovării prezentei acţiuni, pârâta [...] formulase o cerere de restituire a unei cauţiuni 
consemnată în dosarul nr…./118/2014 având ca obiect sechestru navă şi era reprezentată de acelaşi 
avocat, motiv pentru care comunicarea cererii de chemare în judecată s-a realizat şi către avocatul 
amintit, care, în mod cert, a comunicat copia cererii de chemare în judecată reprezentanţilor legali ai 
părţii pe care au asistat-o în dosarul de restituire cauţiune (…/118/2016), de vreme ce apărătorii 
ulteriori au cunoscut existenţa prezentei cauze şi au solicitat fotocopierea dosarului de faţă. 
 Prin urmare, în raport de ambele forme de comunicare a acţiunii către pârâta [...], realizate cu 
respectarea prevederilor art.155 alin.1 pct.13 şi art.163 alin.1 Cod procedură civilă, termenul de 
depunere a întâmpinării reglementat de art. 201 alin.1 Cod procedură civilă se împlinise înainte de 
primul termen de judecat fixat pentru data de 14.06.2016, motiv pentru care intervine sancţiunea 
decăderii prevăzută de art. 208 alin. 2 Cod procedură civilă, conform căruia “nedepunerea 
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întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune şi 
de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel”. 
 Pentru considerentele expuse, instanţa a admis excepţia de decădere a pârâtei [...] din dreptul 
de a depune întâmpinare, însă va proceda la examinarea excepţiei de necompetenţă generală 
invocată pe calea întâmpinării, dat fiind caracterul de ordine publică a acesteia, consacrat de art. 129 
alin. 2 pct. 1 Cod procedură civilă şi caracterul prioritar în raport de celelalte excepţii. 
 Aşadar, analizând excepţia de necompetenţă generală a instanţelor române, instanţa a reţinut 
că izvorul obligaţiei pârâtei [...] de plată a sumei de 17.519,18 USD îl reprezintă un contractul de 
prestări servicii de agenturare navă, convenţie ce a fost încheiată şi executată în Portul Bizerta din 
Tunisia. 
 Fiind în prezenţa unui litigiu cu elemente de extraneitate, competenţa instanţelor române ar fi 
fost atrasă de existenţa unuia din cazurile reglementate de art. 1080-1081 Cod procedură civilă, ori 
în speţă se observă că nu se regăseşte niciuna din situaţiile prevăzute în mod expres, posibilele 
cazuri fiind cele de la art.1080 alin.1 pct.2 şi alin.2 pct.6 Cod procedură civilă, însă, după cum s-a 
mai arătat, obligaţia de plată a serviciilor de agenturare trebuia realizată în portul în care s-au prestat 
și care nu este în România, aşa cum de altfel a precizat şi reclamanta în cuprinsul cererii de chemare 
în judecată, iar părţile nu au convenit în mod expres ca plata să se realizeze în România. 
 Prin urmare, în cauză nu există nici un criteriu legal care să  atragă competenţa instanţelor 
române în soluţionarea litigiului dedus judecăţii. 
             Faptul că pe rolul instanţelor române s-a aflat cererea de instituire a sechestrului asigurator 
asupra navei [...] căreia i s-au asigurat serviciile de agenturare al căror preţ face obiectul acţiunii de 
faţă este lipsit de relevanţă, deoarece nu este îndeplinită ipoteza art. 7 par 1 din Convenţia 
internaţională pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime, 
Bruxelles, 1952. 
 Astfel, norma legală menţionată prevede că “tribunalele statului în care sechestrarea a fost 
operată vor fi competente pentru a statua asupra fondului procesului...”, ceea ce înseamnă că 
instanţele române ar fi avut competenţa de a soluţiona litigiul de faţă dacă Tribunalul Constanţa ar fi 
încuviinţat înfiinţarea măsurii sechestrului asigurător asupra navei [...], ori instanţa a respins o 
asemenea cerere prin încheierea nr. 1248/30.10.2014. 
 Mai mult, chiar dacă ar fi fost respectată această cerinţă prealabilă, se observă că 
circumstanţele speţei nu se încadrează în nici unul din criteriile enumerate expres de art.7 alin 1 din 
Convenţie pentru a atrage competenţa instanţelor române, respectiv nu există o normă internă în 
conformitate cu care instanţele române să fie competente să soluţioneze acţiunea de faţă, iar 
criteriile vizând sediul reclamantului ori natura/izvorul creanţei nu pot fi asociate creanţei invocate 
de reclamantă (creanţa reclamantei nu se caracterizează ca fiind maritimă în accepţiunea art. 1 par. 1 
din Convenţie) sau persoanei acesteia (reclamanta nu are sediul în România). 
 Aşadar, excepţia de necompetenţă generală a instanţelor române este întemeiată, dar în 
raport de motivul prezentat de pârâtă în justificarea excepţiei de necompetenţă teritorială şi nu în 
considerarea clauzei compromisorii înserată în cuprinsul contractului de transport maritim încheiat 
de pârâta [...] cu [...], la care reclamanta nu este parte şi de aceea clauza compromisorie nu îi este 
opozabilă. 
 În consecinţă, în temeiul art.132 alin. 4 Cod procedură civilă, instanţa a respins cererea de 
chemare în judecată ca nefiind de competenţa instanţelor române. 
 
            Împotriva acestei hotărârii reclamanta [...] a formulat apel, calificat prin încheierea de 
şedinţă din data de 14.11.2016 - recurs, criticând-o în temeiul art.488 alin.1 pct. 5 NCPC, sub 
aspectele: 
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             În mod greşit instanţa de fond a apreciat că prezentul litigiu nu ar căderea în competenţa 
instanţelor române, o astfel de concluzie nesocotind normele de drept procesual civil aplicabile şi 
producând recurentei o vătămare imposibil de înlăturat altfel decât prin promovarea recursului. 
             Susţine că soluţionarea prezentului litigiu cade în competenţa aceleaşi instanţe care a fost 
investită cu cererea de instituire a sechestrului asupra navei [...], în considerarea dispoziţiilor art.7, 
în referire la art.3, alin.3 din Convenţia pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului 
asigurator de nave maritime semnată la Bruxelles, la 10.05.1952. 
           Mai arată că sechestrul maritim asupra navei civile nu a fost înfiinţat întrucât pârâta a depus o 
garanţie pentru a îl evita, iar nu pentru că cererea recurentei nu ar fi fost admisibilă. 
           Având în vedere că recurenta este în drept a valorifica garanţia în sumă de 27.550 USD, 
depusă de pârâtă pe seama şi la dispoziţia Tribunalului Constanţa pentru a evita instituirea 
sechestrului asupra [...], cu condiţia obţinerii hotărârii judecătoreşti susceptibilă a fi pusă în 
executare pe teritoriul României, manifestă un interes evident pentru formularea cererii în pretenţii 
la Tribunalul Constanţa, potrivit legii procesuale române. 
           Greşit instanţa de fond a reţinut că nu ar fi fost atrasă competenţa Tribunalului Constanţa în 
vederea soluţionării litigiului de fond dintre părţi pe motiv că sechestrul nu a fost instituit asupra 
navei [...], având în vedere că măsura asiguratorie a fost totuşi luată sub forma garanţiei în sumă de 
27.550 USD puse pe seama şi la dispoziţia instanţei de fond. O astfel de interpretare ar contraveni 
spiritului dispoziţiilor art.7, în referire la art.3, alin.3 din Convenţia pentru unificarea anumitor 
reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime semnată la Bruxelles, la 10.05.1052. 
             Instanţa de fond a creat un paradox: a reţinut prin încheierea de respingere a sechestrului 
asigurator – dată în dosarul nr…./118/2014 că erau întrunite condiţiile de admitere a cererii 
recurentei, a considerat că suma de 27.550 USD consemnată de pârâtă pe seama şi la dispoziţia 
Tribunalului Constanţa reprezintă o garanţie suficientă pentru satisfacerea debitului pe care pârâta 
trebuie să-l achite şi că doar din acest motiv nu a mai fost necesar să dispună sechestrul asupra [...]. 
            Ulterior, când recurenta reclamantă s-a adresat instanţei de fond cu cererea în pretenţii, 
Tribunalul Constanţa respins-o pe motiv că soluţionarea litigiului de fond, dintre părţi nu ar fi în 
competenţa instanţelor române, eliberând totodată cauţiunea către pârâta-intimată.  Printr-o astfel de 
soluţie a fost zădărnicită posibilitatea recurentei de a obţine o măsură asiguratorie pe teritoriul 
României şi de a îşi satisface creanţa prin valorificarea garanţiei, deşi legea procesuală română îi dă 
acest drept. 
           Prin respingerea cererii ce face obiectul prezentului dosar, simultan cu restituirea garanţiei 
către intimata pârâtă, toate eforturile recurentei (inclusiv cheltuielile avansate) în scopul recuperării 
creanţei în sumă de 17.519,18 USD au devenit absolut inutile, contrar dispoziţiile legale la care a 
făcut referire mai sus. 
            Prin întâmpinare intimata pârâtă [...] prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii de recurs 
ca neîntemeiat, şi reţinerea ca temeinică şi legală a soluţiei primei instanţe, apreciind că în mod 
corect a reţinut faptul că cauza dedusă judecăţii nu se circumscrie criteriile enumerate expres de 
art.7 din Convenţie acestea fiind de strictă interpretare, respectiv fondul procesului trebuie să fi 
rezultat dintr-o creanţă maritimă. 
           Arată că susţinerea reclamantei că ar deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă este 
neîntemeiată.  
           Mai arată intimata pârâtă că excepţia de necompetenţă generală şi-a întemeiată şi pe aspectele 
ce ţin de clauza compromisorie existentă în acordul dintre [...] (prin proprietarii vasului compania 
[...]) şi beneficiarii transportului [...], dar şi pe aspectele ce ţin de necompetenţa teritorială a 
instanţelor române, având în vedere faptul că reclamanta solicită obligarea intimatei la plata unei 
creanţe reprezentând servicii de intermediere în sumă totală de 17.519,18 USD la care se adaugă 
suma de 5.336,73 USD dobânda legală, locul executării obligaţiei fiind însă în afara României, în 
portul Bizerta din Tunisia. 
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 La termenul de judecată  din data de  09.01.2017, urmare a calificării căii de atac ca fiind 
recurs, intimata a invocat excepţia tardivităţii declarării recursului. 
             Curtea, potrivit art. 248 alin.1 Cod procedură civilă, se va pronunţa mai întâi asupra de 
excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, 
administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a recursului formulat, şi asupra excepţiei 
tardivităţii declarării recursului reţine următoarele:  
 Potrivit Codului de procedură civilă:  
 ART. 457 
            Legalitatea căii de atac 
           (1) Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile 
şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. 
          (2) Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra 
acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a exercita calea de atac prevăzută de lege. 
          (3) Dacă instanţa respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de 
partea interesată în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, 
hotărârea pronunţată de instanţa de control judiciar va fi comunicată, din oficiu, tuturor părţilor care 
au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată. De la data comunicării începe să 
curgă, dacă este cazul, termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzute de lege. 
          (4) Atunci când instanţa dispune recalificarea căii de atac, de la data pronunţării încheierii, 
pentru părţile prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părţile care au lipsit, va curge un 
nou termen pentru declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege. 
 În cauză în hotărârea pronunţată de către instanţa de fond a fost indicată calea de atac a 
recursului.  
 Reclamanta a declarat apel împotriva sentinţei civile nr.1377/17.06.2016 iar la termenul de 
judecată din data  de 14.11.2016 calea de atac s-a calificat ca fiind recurs.  
 Întrucât nu  suntem în ipoteza arătată de art.457 alin.3 cod procedură civilă, a menţiunii 
inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac, nu se impunea respingerea ca 
inadmisibilă a căii de atac declarate cu consecinţa începerii unui nou termen pentru exercitarea căii 
de atac prevăzute de lege, fiind aplicabile dispoziţiile alin.4  potrivit căruia de la data pronunţării 
încheierii prin care s-a  dispus recalificarea căii de atac , pentru părţile prezente, sau de la data 
comunicării încheierii, pentru părţile care au lipsit, va curge un nou termen pentru declararea sau, 
după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege. 
 Reclamanta a depus însă încă de la termenul din data de 14.11.2017, în scris, motivele cererii 
de recurs, identice cu cele ale căii de atac declarate, şi a arătat că acestea se încadrează în motivul de 
nelegalitate prevăzut de art. 488 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.  
 Chiar dacă s-ar aprecia că reclamantei nu îi sunt aplicabile  nici dispoziţiile art. 457 alin.4 
Cod procedură civilă se observă că reclamanta a exercitat calea de atac în termen de 30 de zile de la 
comunicarea sentinţei civile nr.1377/17.06 2016, cererea prin care a declarat calea de atac fiind 
depusă la poştă la  data de 01.08.2016, înăuntrul termenului prevăzut de lege, astfel că excepţia 
invocată urmează a fi respinsă  ca nefondată.  
 
 Asupra recursului formulat se reţin următoarele:  
 Litigiul în cauză se poartă între două persoane juridice de drept privat, nici una de 
naţionalitate română sau cu sediu secundar stabilit pe  teritoriul României.  
 De asemenea, reclamanta pretinde de la pârâtă contravaloarea unor prestaţii care nu s-au 
realizat pe teritoriul României.  
 Singurul element care rezultă din cauză a realiza legătura cu teritoriul Statului Român este 
prezenţa în luna octombrie 2014 a navei [...] în Portul Constanţa, navă cu privire la care reclamanta 
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a solicitat şi obţinut reţinerea navei în Portul Constanţa pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale 
iar ulterior a formulat o cerere de instituire a sechestrului asigurător.  
 
 Potrivit Convenţiei internaţionale din 10 mai 1952 pentru unificarea anumitor reguli asupra 
sechestrului asigurator de nave maritime, numită în continuare Convenţia:  
            ART. 7 
           (1) Tribunalele statului în care sechestrarea a fost operată vor fi competente pentru a statua 
asupra fondului procesului, 
    fie că aceste tribunale sunt competente pe baza legii interne a statului în care sechestrul este 
aplicat,  fie în cazurile următoare, anume definite: 
       a) dacă reclamantul are reşedinţa sa obişnuită sau sediul său principal în statul unde sechestrul 
a fost aplicat; 
       b) dacă creanţa maritimă este ea însăşi născută în statul contractant de care depinde locul 
sechestrării; 
      c) dacă creanţa maritimă s-a născut în cursul unui voiaj în timpul căruia sechestrarea a fost 
făcută; 
      d) dacă creanţa provine dintr-un abordaj sau în circumstanţele prevăzute în art. 13 al 
Convenţiei internaţionale pentru unificarea unor reguli în materie de abordaj, semnată la Bruxelles 
la 23 septembrie 1910; 
      e) dacă creanţa este născută dintr-o asistenţă sau dintr-o salvare; 
      f) dacă creanţa este garantată prin ipotecă maritimă sau o garanţie asupra navei sechestrate. 
      (2) Dacă tribunalul în jurisdicţia căruia nava a fost sechestrată nu are competenţă pentru a 
statua asupra fondului, cauţiunea sau garanţia cerută în conformitate cu art. 5 pentru obţinerea 
ridicării sechestrului va trebui să garanteze executarea oricăror condamnări care vor fi ulterior 
pronunţate de către tribunalul competent pentru a statua asupra fondului şi tribunalul sau orice altă 
autoritate judiciară a locului sechestrării va stabili un termen în care reclamantul va trebui să 
introducă o acţiune în faţa tribunalului competent. 
      (3) Dacă înţelegerile părţilor cuprind fie o clauză atributivă de competenţa unei alte jurisdicţii, 
fie o clauză arbitrală, tribunalul va putea să stabilească un termen în care reclamantul va trebui să 
intenteze acţiunea sa asupra fondului. 
      (4) În cazurile prevăzute la cele două alineate precedente, dacă acţiunea nu se introduce în 
termenul acordat, pârâtul va putea să ceară ridicarea sechestrului sau eliberarea cauţiunii depuse. 
    (5) Acest articol nu se va aplica cazurilor prevăzute în dispoziţiile Convenţiei revizuite asupra 
navigaţiei pe Rhin din 17 octombrie 1868. 
 
 Astfel, rezultă din textul citat că pentru ca o instanţă să fie competentă a se pronunţa asupra 
fondului nu este suficient ca aceasta să aparţină statului în care sechestrarea a fost operată, ci este 
necesar ca această instanţă să fie competentă prin aplicarea criteriilor enunţate în tezele I şi a II-a.  
 Această concluzie rezultă cu mai mare claritate din lecturarea textului oficial in limba 
engleză, disponibil pe https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002801338ba:  
 ARTICLE 7: (1) The Courts of the country in which the arrest was made shall have 
jurisdiction to determine the case upon its merits if the domestic law of the country in which the 
arrest is made gives jurisdiction to such Courts, or in any of the following cases namely: 
          (a) if the claimant has his habitual residence or principal place of business in the country in 
which the arrest was made; 
          (b) if the claim arose in the country in which the arrest was made; 
          (…). 
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 Dacă în cauză a operat sau nu sechestrarea navei reprezintă o chestiune disputată între părţi. 
Astfel, se observă că deşi prin încheierea nr 1248/30.10.2014 Tribunalul Constanța a respins cererea 
de instituire a sechestrului dar  motivul care a determinat această respingere a fost consemnarea unei 
garanţii de către pârâtă. Tribunalul Constanţa a constatat că este incidentă Convenţia internaţională 
din 10 mai 1952 pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime şi 
că dreptul de creanţă invocat permite instituire sechestrului. Deşi atât codul de procedură civilă cât 
şi convenţia vorbesc despre ridicarea sechestrului urmare a constituirii garanţiei sau cauţiunii, ceea 
ce presupune ca întâi să se instituie sechestrul şi apoi să se constituie garanţia,  în cauza de faţă 
pârâta a constituit garanţia încă  dinainte ca sechestrul să fi fost instituit şi a provocat astfel 
respingerea cererii de instituire a sechestrului „ca nefondată”.   
            De asemenea, în Decizia nr. 3/MF/23.02.2015 a Curţii de Apel Constanța se reţine că măsura 
asiguratorie a fost respinsă doar în considerarea depunerii unei garanţii care să asigure acoperirea 
creanţei şi a cheltuielilor litigiului şi nu pe faptul că nu s-ar impune instituirea sechestrului asupra 
navei.  
 Instituirea sau nu a sechestrului nu este însă o chestiune relevantă întrucât nu instituirea 
sechestrului atrage competenţa soluţionării fondului litigiului dintre părţi în favoarea instanței care a 
instituit respectivul sechestru ci, aşa cum s-a arătat mai sus, competenţa este atrasă prin îndeplinirea 
uneia din condiţiile enunţate în tezele I şi a II-a ale art. 7 din Convenţie.  
 Împrejurarea că nu întotdeauna instanţa care a instituit sechestrul este şi cea competentă să se 
pronunţe asupra fondului litigiului rezultă de asemenea şi din dispoziţiile alin.2 al art.7: Dacă 
tribunalul în jurisdicţia căruia nava a fost sechestrată nu are competenţă pentru a statua asupra 
fondului, cauţiunea sau garanţia cerută în conformitate cu art.5 pentru obţinerea ridicării 
sechestrului va trebui să garanteze executarea oricăror condamnări care vor fi ulterior pronunţate 
de către tribunalul competent pentru a statua asupra fondului şi tribunalul sau orice altă autoritate 
judiciară a locului sechestrării va stabili un termen în care reclamantul va trebui să introducă o 
acţiune în faţa tribunalului competent. Or, dacă  instituirea sechestrului ar fi fost singura condiţie 
pentru a fi atrasă competenţa unei anumite instanţe în soluţionarea fondului, aceste dispoziţii nu şi-ar 
găsi aplicarea întrucât nu s-ar putea realiza ipoteza ca tribunalul în jurisdicţia căruia nava a fost 
sechestrată  să  nu aibă competenţă pentru a statua asupra fondului.  
 
 În mod cert, Tribunalul Constanța nu este competent a se pronunţa asupra fondului cererii 
dedusă judecăţii în condiţiile art. 7 teza I - pe baza legii interne.  
 Competenţa materială şi teritorială a instanţelor de judecată române este determinată în 
funcţie de criterii care ţin de obiectul cererii sau calitatea părţilor. În ceea ce priveşte procesul civil 
internaţional, adică acel proces cu elemente de extraneitate, CARTEA a VII-a - Procesul civil 
internaţional a Codului de procedură civilă arată care sunt  ipotezele în care instanţele române sunt 
competente, principalul criteriu fiind acela al domiciliului sau sediului pârâtului. Or, pârâtul nu are 
sediul, un sediu secundar sau fondul de comerţ pe teritoriul României şi nici nu există vreo 
convenţie prin care părţile să fi  convenit valabil competenţa instanţelor române de a judeca litigiul.  
 Tribunalul Constanța nu este competent a se pronunţa asupra fondului cererii dedusă 
judecăţii nici în condiţiile art. 7 teza a II - a întrucât: reclamantul nu are reşedinţa sa obişnuită sau 
sediul său principal pe teritoriul României; creanţa nu este născută în statul în care a fost soluţionată  
cererea de instituire a sechestrului  ci pe teritoriul Tunisiei, fiind inutil a se mai examina caracterul 
maritim sau nu al acesteia; creanţa maritimă nu s-a născut în cursul voiajului în timpul căruia 
sechestrarea a fost făcută; creanţa nu provine dintr-un abordaj sau în circumstanţele prevăzute în 
art.13 al Convenţiei internaţionale pentru unificarea unor reguli în materie de abordaj, semnată la 
Bruxelles la 23 septembrie 1910; dacă creanţa nu este născută dintr-o asistenţă sau dintr-o salvare; 
creanţa nu este garantată prin ipotecă maritimă sau o garanţie asupra navei sechestrate, întrucât 
garanția constituită în dosarul nr.7507/30.10.2014  nu are semnificaţia naşterii unei creanţe garantate 
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în sensul art. 7 teza a II- a lit.f din Convenţie, aceasta fiind constituită în condiţiile art.5 din 
Convenţie.  
  Astfel, se constată că instanţa de fond nu a încălcat norme de drept material şi, în raport de 
dispoziţiile art.1071 Cod procedură civilă, în mod legal a respins cererea ca nefiind de competenţa 
jurisdicţiei române, urmând ca recursul formulat să fie respins ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 2/16.01.2017 
Judecător redactor Bianca Andruș 

 
 

 
 

 
 

  

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIVDREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIVDREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIVDREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV    ȘI FISCALI FISCALI FISCALI FISCAL    
 
 
 

10. Anulare acte administrative. Confuzia pârâtei între reducerea 
numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau retragerii unuia și 
imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri. Stabilirea 
răspunderii pentru depășirea termenului de implementare în baza contractului 
de finanțare. 

 
Neregula reţinută, respectiv neîntrunirea punctajului necesar de 81 de puncte ca urmare a reducerii 

numărului de parteneri în cadrul proiectului de la 15 la 14, nu se confirmă, UAT Mangalia fiind legal 
partener în cadrul proiectului. 

Pârâta face confuzie între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau retragerii 
unuia şi imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri, ori pune, în mod nejustificat, 
un semn de egalitate între cele două situaţii. 

Astfel, în primul caz se pune problema neîndeplinirii condiţiilor pentru acordarea finanţării şi a 
stabilirii unei corecţii financiare -  dar situaţia nu se regăseşte în speţă. 

În cel de-al doilea caz, răspunderea pentru depăşirea termenului de implementare (fie a Consiliului 
Judeţean Constanţa fie a partenerului UAT) - potrivit contractului de finanţare din 04.02.2014 şi actelor 
adiţionale la acesta, proiectul trebuia implementat până la 31.12.2015 - se stabileşte în baza contractului de 
finanţare care prevede clauze specifice atât pentru răspunderea solidară, cât şi pentru răspunderea 
individuală. 

Această din urmă situaţie se regăseşte în speţă, instanţa nefiind însă sesizată cu o acţiune întemeiată 
pe răspunderea civilă contractuală. 

 
OUG nr. 66/2011 

 
 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel la data de 23.11.2016, reclamantele  
JUDEŢUL CONSTANŢA şi CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâtul 
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ - [...], a 
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea următoarelor acte administrative: 

- decizia privind soluţionarea contestaţiei formulată de Consiliul Judeţean Constanţa 
împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor “şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit 
la data de 23.05.2016, contract de finanţare nerambursabilă nr. …/321/04.02.2014, înregistrată la 
pârât sub nr. …/22.09.2016; 
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- procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 
data de 23.05.2016 privind proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni", Contract de finanţare nr. …/321/04.02.2014, SMIS [...], înregistrat la pârât sub nr. 
…/31.05.2016, cu consecinţa restituirii la bugetul Judeţului Constanta a sumelor plătite cu titlu de 
creanţă bugetară în baza acestor acte. 

Solicită totodată obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată realizate în cauză de 
reclamanţi. 

Motivarea cererii: 
În fapt 
 Între Ministerul pentru Societatea Informaţională în  calitate de Organism Intermediar (OI), 

în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" şi Consiliul Judeţean 
Constanţa a fost încheiat Contractul de finanţare nr. [...]/…/04.02.2014 având ca obiect acordarea 
finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. SMIS [...] intitulat: 
"Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". 

În vederea încheierii contractului, între Consiliul Judeţean Constanţa, Municipiul Mangalia şi 
alte 14 unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Constanţa, a fost încheiat un Acord de 
parteneriat care are ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor pârtilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului „Sistem informatic integrat pentru administraţia publica şi cetăţeni", 
depus în cadrul POS „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - TIC 
pentru sectoarele privat şi public - Domeniul de intervenţie 3.2. - Dezvoltarea şi creşterea eficientei 
serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1 apel 3. Cererea de finanţare şi anexele sale sunt 
parte integrantă a acordului. 

Încheierea Acordului de parteneriat a fost aprobată prin acte administrative adoptate de 
fiecare autoritate deliberativă a partenerilor. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 
148/22.05.2013 s-au aprobat proiectul „Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni", bugetul proiectului şi acordul de parteneriat pentru derularea proiectului. Prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. 269/22.05.2013 s-au aprobat proiectul „Sistem 
informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni", bugetul proiectului şi acordul de 
parteneriat pentru derularea proiectului, parte integranta din hotărâre. 

Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este cuprinsă între 05.06.2013 şi 
31.12.2020 (art. 4) iar conform art. 9 alin. (1) - orice modificare a acordului este valabilă numai 
atunci când este convenită de toate părţile. 

La data de 11.04.2016 le-a fost comunicat Proiectul Procesului-verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 31.03.2016 privind proiectul „Sistem 
informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni", contract de finanţare nr. 
[...]/…/04.02.2014, SIMS [...], înregistrat sub nr. …/01.04.2016 . 

Au transmis Ministerului Punctul de vedere cu privire la proiectul Procesului-verbal sub nr. 
…/15.04.2016 şi obiecţiuni împotriva Raportului de Control sub nr. …/25.04.2016. 

La data de 15.06.2016, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională le-a 
comunicat Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 
data de 23.05.2016 privind proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni", Contract de finanţare nr. [...]/…/04.02.2014, SMIS [...], nr. …/31.05.2016, înregistrat la 
CJC sub nr. …/15.06.2016 .În cadrul documentului s-au reţinut expres următoarele: "Raportat la 
cele anterior menţionate, rezultă că prin refuzul exercitat de partenerul Primăria Municipiului 
Mangalia nu au mai fost îndeplinite condiţiile legale contractuale de implementare "ca un tot unitar" 
a proiectului "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni" şi în consecinţă se 
confirmă aspectele descrise în Suspiciunea de neregulă OIPSI nr. 1137/10.02.2016." 
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Prin Procesul - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare s-au 
stabilit valoarea cheltuielii afectate de nereguli, respectiv suma de 1.576.144,49 lei, valoarea 
creanţei bugetare rezultate din nereguli, respectiv suma de 1.544.621,60 lei, precum şi cuantumul 
creanţei bugetare datorată de debitorul Consiliul Judeţean Constanţa autorităţii cu competente în 
gestionarea fondurilor europene, respectiv suma de 1.544.621,60 lei. 

 Actul constituie titlu executoriu în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 66/2011, iar în 
condiţiile în care contestaţia nr. …/27.06.2016 formulată de Judeţul Constanţa împotriva Procesului 
verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nu suspenda executarea 
conform dispoziţiilor art. 50 alin. (7) din O.U.G. nr. 66/2011, prin adresa ANAF - D.G.R.F.P. Galaţi 
- A.J.F.P. Constanţa - Trezoreria Constanţa nr. …/08.08.2016 au fost informaţi că în baza 
Referatului de Restituire a sumelor rambursate în conturile de venituri bugetare pentru care s-au 
întocmit titluri de creanţa care au devenit executorii, de la Direcţia Generală Programe 
Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene nr. …/01.08.2016, Trezoreria Constanţa, în ziua 
contabilă 08.08.2016, a procedat la virarea sumelor existente în conturile de venituri ale secţiunii de 
dezvoltare în sumă totală de 1.452.255.27, urmând a se vira şi suma de 98.475.97 lei până la 
întregirea sumei de 1.550.731,27 lei solicitată de D.G.P.C. - Ministerul Fondurilor Europene.  

Prin Decizia nr. 6991/22.09.2016, Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru 
Societatea Informaţională a respins contestaţia formulată împotriva Procesului verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 4695/31.05.2016 ca neîntemeiată şi a dispus  
menţinerea titlului de creanţa. 

Concluziile comisiei reţinute prin actul atacat sunt în sensul ca proiectul a fost implementat 
doar in 14 UAT - uri, cu imposibilitatea implementării şi în Primăria Mangalia, întrucât aceasta a 
refuzat instalarea echipamentelor pe motivul ieşirii din proiect, echipamentele fiind păstrate la CJ 
Constanţa, în cutiile în care au fost furnizate, iar reducerea cu 1 a numărului de UAT partenere în 
cadrul proiectului conduce la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea 
finanţării nerambursabile astfel că  obiectivul Proiectului nu a fost îndeplinit. 

Critica actelor contestate: 
1. Nu este indicat niciun text legal care să susţină  motivarea. 
Orice decizie a administraţiei trebuie motivată nu doar din perspectiva competenței de a 

emite acel act, precum s-a realizat motivarea în cauză, ci şi din perspectiva posibilităţii 
destinatarului şi a societăţii de a aprecia asupra legalităţii măsurii, respectiv asupra respectării 
graniţelor dintre puterea discreţionară şi arbitrariu. 

 2. Concluzia precum că a intervenit reducerea cu 1 a numărului de UAT partenere nu se 
susţine. 

Reclamanta afirmă că Primăria Municipiului Mangalia nu s-a retras din proiect.  
Astfel, participarea la proiect a fost aprobată printr-o hotărâre de Consiliu local, iar 

retragerea din proiect a fost susţinută doar prin adrese semnate de către Primar.  
Având în vedere lipsa unei hotărâri adoptate de CL Mangalia de retragere din proiect, prin 

adresa  nr. 17429/20.08.2015 CL Mangalia a fost înştiinţată că la data de 26.08.2015, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Mangalia, se vor deplasa reprezentanţii firmei contractante SC [...] SRL Bucureşti 
în vederea realizării primei etape de implementare a proiectului, respectiv analiza sistemului 
informatic existent, sens în care se solicita permiterea accesului acestora la aplicaţiile informatice pe 
care le exploatează Primăria Mangalia şi care fac obiectul sistemului informatic ce va fi implementat 
în proiect.  

Prin adresa Primăriei Municipiului Mangalia nr. …/25.08.2015 se comunică Consiliului 
Judeţean Constanța solicitarea de reprogramare a vizitei reprezentanţilor firmei SC [...] SRL 
Bucureşti pentru data de 28.08.2015_ora_10.00 deoarece reprezentantul serviciului IT se afla în 
concediu până la această dată. 
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Ca urmare a imposibilităţii de colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, proiectul nu a 
fost implementat până la 15.10.2015 când s-a emis o nouă notificare rămasă fără răspuns. 

Ulterior, reclamanta a aflat că s-a emis HCL Mangalia nr. …/16.10.2015 prin care s-a 
aprobat retragerea din proiect însă această hotărâre a fost revocată ulterior. 

După revocarea HCL Mangalia nr. …/16.10.2015, Primarul Municipiului Mangalia aduce la 
cunoştinţă decizia de a implementa proiectul, în acest sens C.L. Constanţa primind adresa nr. 
…/24.05.2016. 

 Prin adresa CJC nr. …/27.05.2016 au răspuns Primăriei Mun. Mangalia, comunicând 
nominal reprezentanţii CJC care se vor deplasa la sediul Primăriei Mangalia în data de 31.05.2016, 
ora 10.00, pentru stabilirea demersurilor necesare pentru implementarea sistemului informatic la 
nivelul primăriei. 

Prin adresa CJC nr. …/30.05.2016  au comunicat SC [...] SRL noua poziţie a Primăriei Mun. 
Mangalia, solicitând comunicarea perioadei de timp necesară implementării, calendarul şi costurile 
implicate. 

Prin adresa CJC nr. …/26.05.2016 au adus la cunoştinţa Ministerului această situaţie, însă 
Ministerul a apreciat că situaţia este ulterioară încheierii Raportului de Control nr. …/31.03.2016 şi 
a procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/01.04.2016 
. 

În concluzie, reclamanta consideră că, atâta vreme cât Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Mangalia nr. …/22.05.2013 a produs efectele juridice specifice actului administrativ în 
toată acesta perioadă iar Acordul de parteneriat nu a fost modificat, nu a intervenit nicio modificare 
cu privire la numărul partenerilor din cadrul proiectului, astfel încât nu poate interveni nicio 
modificare a punctajului acordat iniţial. 

3. Obiectivul proiectului a fost îndeplinit, astfel că actele contestate încalcă principiul 
proporţionalităţii şi clauzele contractului de finanţare 

În acest sens nu poate fi ignorată împrejurarea că lucrările au fost executate, fiind realizat 
scopul finanţării, astfel încât restituirea întregii finanţări nerambursabile folosită efectiv la 
executarea proiectului aprobat ar încălca scopul pentru care proiectul a fost aprobat, dar şi principiul 
proporţionalităţii, consacrat în practica C.E.J. 

 Dificultăţile întâmpinate cu partenerul UAT Mangalia în implementarea proiectului nu 
justifică retragerea sprijinului financiar nerambursabil pentru întreg proiectul, incluzând sumele 
decontate pentru implementarea proiectului în cele 14 UAT - uri membre la care proiectul este 
implementat, care ar reprezenta o măsură disproporţionată, de natură să deturneze scopul finanţării 
şi să creeze consecinţe negative excesiv de împovărătoare pentru comunitate. 

Nu în ultimul rând, trebuie avute în vedere chiar clauzele contractuale. Conform art. 7 (20) 
din contractul de finanţare, finanţarea va fi retrasă integral dacă beneficiarul nu realizează integral 
indicatorii de realizare şi obiectivul proiectului nu este atins, ceea ce nu este cazul în condiţiile în 
care proiectul a fost implementat cu succes şi este funcţional, aşa cum chiar actele de control atestă. 

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 554/2004. 
Reclamanţii au formulat totodată cerere de chemare în garanţie a Municipiului Mangalia şi 

Primarului Municipiului Mangalia, atât ca persoană fizică, cât şi ca instituţie. 
Chemaţii în garanţie au solicitat respingerea cererii. 
Prin încheierea din 16.02.2017 a fost admisă în principiu cererea de chemare în garanţie 

formulată în contradictoriu cu Municipiul Mangalia şi [...], primarul Municipiului Mangalia, fiind 
respinsă ca inadmisibilă cererea formulată în contradictoriu cu instituţia Primarului Municipiului 
Mangalia. 

Ulterior, reclamanţii au renunţat la judecata cererii de chemare în garanţie în 
contradictoriu cu [...], instanţa luând act de această cerere în condiţiile legii. 
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Pârâtul Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale depune întâmpinare prin care  
solicită respingerea acţiunii ca nefondată. 

În opinia pârâtului, proiectul „Sistem informatic Integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni„ nu a fost implementat în cadrul UAT Mangalia iar punctajul obţinut de către reclamanţi 
(81,5  puncte din maximum 100) a avut la bază tocmai cooptarea a 15 parteneri (exclusiv Consiliul 
Judeţean). Astfel, pentru fiecare partener în plus peste 10, proiectul primea un punct în plus. 
Punctajul minim pentru ca un proiect să primească finanţare era de 81 de puncte. Cum în speţă s-au 
obţinut 81,5 puncte, punctaj în care este inclus şi punctul obţinut pentru cooptarea UAT Mangalia, 
rezultă că reclamanţii nu s-ar fi putut califica pentru obţinerea finanţării, fără UAT Mangalia 
punctajul fiind sub cel minim necesar. 

 Soluţia instanţei: 
În fapt: 
Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de lider al proiectului "Sistem informatic integrat 

pentru administraţia publică şi cetăţeni", a efectuat demersurile necesare în vederea implementării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-
2013, axa III Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”. În acest sens proiectul a fost aprobat prin hotărârea nr. 
…/22.05.2013, fiind aprobat totodată şi acordul de parteneriat pentru derularea proiectului cu 15 
unităţi administrative teritoriale, printre care şi Municipiul Mangalia. 

Municipiul Mangalia, la rândul său, a aprobat proiectul prin Hotărârea nr. …/22.05.2013, a 
aprobat acordul de parteneriat şi semnarea acestuia  de către Primar pentru UAT Mangalia. 

Tot astfel au procedat şi celelalte 14 unităţi administrativ teritoriale. 
Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este cuprinsă între 05.06.2013 şi 

31.12.2020 (art. 4) iar conform art. 9 alin. (1) orice modificare a acordului este valabilă numai atunci 
când este convenită de toate părţile. 

În vederea obţinerii finanţării pentru realizarea proiectului, Consiliul Judeţean Constanţa a  
formulat cererea de finanţare nr. …/07.06.2013, obţinând finanţarea solicitată cu un punctaj de 81,5 
puncte (punctajul obţinut şi criteriile avute în vedere la stabilirea acestuia nu au fost contestate, 
astfel că punctajul total a avut în vedere participarea la proiect a tuturor celor 15 unităţi 
administrative şi a Consiliului Judeţean Constanţa). 

Ulterior, între Ministerul pentru Societatea Informaţională în  calitate de Organism 
Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management 
(AM) pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" şi Consiliul 
Judeţean Constanţa a fost încheiat Contractul de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014 având ca obiect 
acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. SMIS [...] 
intitulat: "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". 

În baza suspiciunii de neregulă nr. …/10.02.2016 s-a efectuat o verificare în ceea ce priveşte 
proiectul mai sus menţionat, control care s-a finalizat cu încheierea procesului - verbal de constatare 
a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/31.05.2016 prin care s-a reţinut că proiectul 
nu a putut fi implementat în mod unitar, nefiind implementat la partenerul Municipiul Mangalia, 
confirmându-se suspiciunea de neregulă. 

S-a reţinut concret faptul că prin retragerea din proiect a UAT Mangalia se obţin 80,5 
puncte, astfel că punctajul obţinut  nu se mai încadrează în limita minimă de 81 de puncte pentru 
acordarea finanţării. 

În consecinţă a fost stabilită o corecţie financiară reprezentând suma plătită Beneficiarului 
Consiliul Judeţean Constanţa necuvenit. 
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Împotriva procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare 
nr. …/31.05.2016 s-a formulat contestaţie, aceasta fiind respinsă prin decizia nr. 6991/22.09.2016. 

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – [...] a reiterat concluziile 
procesului - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. 

Analiza apărărilor formulate: 
1. Apărarea potrivit cu care măsura stabilirii unei corecţii financiare nu este motivată în drept 

va fi înlăturată, prin actele atacate specificându-se atât motivarea în fapt, cât şi motivarea în drept. 
Astfel, controlul a fost efectuat în baza OUG nr. 66/2011 (competenţa de a se efectua 

controlul  şi temeiul acestuia nefiind contestate) iar sancţiunea a fost aplicată ca urmare a aprecierii 
de încălcare a prevederilor legale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale precum şi a celorlalte prevederi legale în materie, 
normele aplicabile fiind expres enumerate. 

2. Instanţa reţine însă că în speţă nu s-a probat retragerea UAT din proiect. 
Aşa cum s-a arătat mai sus, prin Hotărârea nr. 269/22.05.2013, UAT Mangalia a aprobat 

proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". Chiar dacă ulterior 
Primarul Municipiului Mangalia şi-a exprimat intenţia de retragere din proiect, neavând relevanţă 
motivaţia, această intenţie nu a fost materializată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Mangalia. 
Din acest motiv Consiliul Judeţean a încercat permanent implementarea proiectului, fără a întâmpina 
refuzul expres al UAT Mangalia (spre exemplu, fiind stabilite date pentru implementare, au fost 
solicitate amânări). 

Abia la 16.10.2015 se emite hotărârea Consiliului local Mangalia nr. 184  prin care se aprobă 
retragerea din proiect, însă această hotărâre este revocată la 15.02.2016 prin HCLM nr. 12. 

În concluzie, dacă la data emiterii suspiciunii de neregulă nr. 1137/10.02.2016 era valabilă 
HCLM  nr. 184/16.10.2015 prin care UAT Mangalia se retrăgea din proiect, suspiciunea de 
neregulă nu se mai confirma la data de 15.03.2016, când a fost emisă Decizia 2295, pentru a se 
efectua un control privind modul de implementare a proiectului, pe toată perioada efectuării 
controlului, cât şi la data întocmirii procesului verbal nr. 4695/31.05.2016 întrucât la 15.02.2016 
a fost revocată HCLM nr. 184/16.10.2015, fiind astfel în vigoare Hotărârea nr. 269/22.05.2013 prin 
care UAT Mangalia  a aprobat proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni". 

Deşi Consiliul Judeţean Constanţa a informat Ministerul despre imposibilitatea de 
implementare a proiectului la UAT Mangalia, iar Ministerul a solicitat înlocuirea acesteia, în 
condiţiile în care UAT Mangalia nu s-a retras din proiect nu se putea trece la schimbarea  
partenerului. 

Neregula reţinută, respectiv neîntrunirea punctajului necesar de 81 de puncte ca urmare a 
reducerii numărului de parteneri în cadrul proiectului  de la 15 la 14, nu se confirmă, UAT 
Mangalia fiind legal partener în cadrul proiectului aşa cum s-a demonstrat mai sus. 

Pârâta face confuzie între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau 
retragerii unuia şi imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri, ori pune, 
în mod nejustificat, un semn de egalitate între cele două situaţii. 

Astfel, în primul caz se pune problema  neîndeplinirii condiţiilor pentru acordarea finanţării 
şi a stabilirii unei corecţii financiare - aşa cum s-a arătat, situaţia nu se regăseşte în speţă. 

În cel de-al doilea caz, răspunderea pentru depăşirea termenului de implementare (fie a 
Consiliului Judeţean Constanţa, fie a partenerului UAT) - potrivit contractului de finanţare nr. 
[...]/321/04.02.2014 şi actelor adiţionale la acesta, proiectul trebuia implementat până la 31.12.2015 
-  se stabileşte în baza contractului de finanţare care prevede clauze specifice atât pentru răspunderea 
solidară cât şi pentru răspunderea individuală. 

Această din urmă situaţie se regăseşte în speţă, instanţa nefiind însă sesizată cu o acţiune 
întemeiată pe răspunderea civilă contractuală. 
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3. Având în vedere înlăturarea aspectelor reţinute prin actele contestate, aspecte care au stat 
la baza stabilirii unei corecţii financiare egale cu finanţarea acordată, instanţa nu va mai analiza 
apărarea întemeiată pe lipsa unei proporţionalităţi între procentul în care proiectul nu a putut fi 
implementat şi stabilirea unei corecţii financiare egală cu întreaga finanţare acordată. 

Pentru aceste considerente acţiunea a fost admisă astfel cum a fost formulată, urmând a se 
restitui la bugetul Judeţului Constanţa suma plătită  în temeiul actelor anulate. 

În urma admiterii acţiunii cererea de chemare în garanţie a Municipiului Mangalia a fost 
respinsă. 

Pârâtul va fi obligat în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă la plata cheltuielilor de 
judecată către reclamanţi, instanţa luând în considerare că onorariul a privit atât susţinerea cererii 
principale, cât şi a celei de chemare în garanţie care a fost respinsă. 

Decizia civilă nr. 195/CA/25.09.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
11. Anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Inexistența intenției 

reclamantei de a se sustrage de la plata debitului ori de a ascunde sau de a risipi 
patrimoniul. 
 

Potrivit art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/20115 privind Codul de procedură fiscală, măsurile 
asiguratorii se dispun „sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile 
şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, 
respectiv atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească 
patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Dispoziţiile art. 231 rămân 
aplicabile”.  

Cum măsura instituirii unei măsuri asiguratorii nu poate fi decât excepţională, ea se poate dispune 
numai în condiţiile îndeplinirii cerinţelor textului mai sus citat şi numai dacă în acest mod se periclitează sau 
se îngreunează considerabil colectarea. 
 

Art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015  
privind Codul de procedură fiscală 

 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

sunt aplicabile dispozițiile art. 499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art. 425 
alin. 1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa – Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal la data de 25.05.2016 sub nr. …/118/2016, reclamanta S.C. [...] S.R.L. a 
solicitat, în contradictoriu cu pârâta ANAF şi pârâta DGRFP GALAŢI prin AJFP CONSTANŢA, 
anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii emisă la data de 11.05.2016. 

În motivarea acţiunii se arată că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele art. 213 alin. 2 din 
legea 207/2015. Se invocă totodată aspecte legate de nelegalitatea sumei pentru care s-a dispus 
măsura asiguratorie. 

Prin sentinţa civilă nr.1284/13.10.2016 s-a respins cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanta S.C. [...] S.R.L. ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere că, din interpretarea 
dispoziţiilor art. 213 Cod procedură fiscală, rezultă că legiuitorul a avut în vedere analiza aspectelor 
ce ţin de îndeplinirea condiţiilor instituirii măsurii asiguratorii şi nu de fondul creanţei estimate de 
către organul fiscal prin decizia de instituire a măsurii asiguratorii, aceasta urmând să se facă în 
condiţiile formulării contestaţiei administrativ – fiscale împotriva titlului de creanţă. 
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 De asemenea, prima instanţă a reţinut că decizia de instituire a măsurilor asiguratorii este 
amplu motivată iar existenţa pericolului de sustragere de la urmărire reiese din faptul că, astfel cum 
se reţine în decizie, prejudiciul estimat este unul mare iar societatea a înregistrat o pierdere în 
cuantum de 65043,59 lei la nivelul lunii martie 2016; prin modalitatea de instituire a măsurilor 
asiguratorii, respectiv sechestrul unui bun mobil, nu se creează nicio vătămare reclamantei în 
privinţa continuării activităţii economice. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs [...] SRL, care a criticat-o ca fiind nelegală, 
invocând prevederile art.488 pct.6 şi 8  Cod proc. civilă. 
 1. A arătat că [...] SRL este un agent comercial care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
lucrărilor de construcţie din anul 1993, perioada în care  şi-a calculat şi  virat toate impozitele şi 
taxele  către bugetul de stat. 

În anul 2012, având în vedere obiectul principal de activitate  [...] SRL, a efectuat mai multe 
operaţiuni de achiziţie materiale și prestări servicii de la [...] SRL, produse necesare activităţilor de 
construcţii. 

Mărfurile şi materialele achiziţionate au fost înscrise în facturi înregistrate în evidenţele 
contabile, declaraţii fiscale, şi au fost plătite sume de bani cu titlu de preţ de achiziţie în principal, 
prin bancă. 

Produsele achiziţionate au avut ca furnizor [...] SRL care s-a recomandat ca vânzător al 
produselor cumpărate . 

Toate operaţiunile au fost efectuate în baza facturilor iar documentele şi operaţiunile  de 
piaţă şi au fost efectuate în cea mai mare parte prin sistemul bancar şi corespondenţă bancară. 

În perioada mai 2016 s-a efectuat un control de verificare a operaţiunilor derulate de 
societate în anul  2012, considerându-se că  există suspiciuni privind legalitatea tranzacţiilor  
derulate cu [...]. 

Controlul finalizat prin procesul verbal de control încheiat în data de 17.05.2016 a 
concluzionat că societatea ar  datora suma de 83.427 lei din care 33.195 lei impozit  pe profit şi 
50.232 lei TVA. 

Cu privire la aceste sume nu a fost întocmită o decizie de impunere pentru a putea fi  
contestată în  faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal. 

[...] SRL a achitat întotdeauna toate obligaţiile fiscale către bugetul de stat, fără a exista nici 
o zi de întârziere la plată. 

Nu au fost sesizaţi că [...] SRL are un comportament neadecvat iar datele şi indicatorii 
financiari ai societăţii publicate pe site-ul ANAF atestă că aceasta şi-a depus situaţiile financiare.  

 Menţionează că în lipsa unei decizii de impunere, în acest moment sunt în imposibilitatea 
atacării  pe fond a măsurilor dispuse; instanţa de fond nu a analizat aspectele evidenţiate, ci a 
verificat doar dacă, în raport de art. 213 Cod procedură fiscală, sunt îndeplinite condiţiile instituirii 
măsurilor  asiguratorii. 

2. Apreciază că nici organul fiscal şi nici instanţa de fond nu motivează în niciun fel 
instituirea  măsurilor, în fapt neexistând nicio dovadă că contribuabilul ar proceda la sustragerea, 
ascunderea sau risipirea  patrimoniului. 

Instanţa de judecată apreciază că împrejurarea că societatea a înregistrat o pierdere în luna 
martie 2016 impune luarea acestei măsuri. 

De fapt, aspectul că societatea a înregistrat o pierdere nu reprezintă o justificare a luării unei 
astfel de măsuri, pe de o parte, iar pe de altă parte nu au fost analizate celelalte condiţii care să 
reclame această măsură, hotărârea nefiind motivată în raport de motivele contestaţiei. 

Faţă de toate aceste considerente, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat.  
 Prin întâmpinare intimaţii pârâţi au solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Recursul a fost admis pentru următoarele considerente: 
Potrivit art. 488 alin. 1  punctele 6 şi 8 C.pr.civ.: 
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 „Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 
….. 
    6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive 
contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei; 
….. 
        8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 

A. În ceea ce priveşte primul motiv de nelegalitate, instanţa apreciază că este neîntemeiat, 
prima instanţă arătând pe larg argumentele pe care îşi întemeiază soluţia. 

Astfel, a apreciat că riscul de neplată a debitului constatat rezultă din pierderile mari pe care 
societatea le-a înregistrat în anul 2016. 

B. În  ceea ce priveşte motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 punctul 8 Cod procedură 
civilă se reţin următoarele: 

În speţă, instanţa a fost sesizată cu o cerere de anulare a unei decizii de instituire a măsurilor 
asiguratorii nr. 11704/11.05.2016 emisă în temeiul art. 213 din Codul de procedură fiscală. 

1. Astfel, în mod corect a apreciat instanţa de fond că nu poate trece la analizarea modalităţii 
şi legalităţii stabilirii debitului, nefiind sesizată în acest sens cu o cerere de anulare a actelor care îl 
constată. 

Argumentele potrivit cu care până la data sesizării instanţei nu a fost emisă o decizie de 
impunere nu au legătură cu prezenta cauză. 

2. Însă, instanţa de recurs constată că a fost făcută o greşită aplicare a art. 213 alin. 2 din 
legea 207/20115 privind codul de procedură fiscală. 

Potrivit acestui text de lege măsurile asiguratorii se dispun „sub forma popririi asigurătorii şi 
sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi 
asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv atunci când există pericolul ca acesta 
să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod 
considerabil colectarea. Dispoziţiile art. 231 rămân aplicabile”. 

Organul fiscal nu a dovedit că reclamanta a săvârşit acte din care să rezulte intenţia de a se 
sustrage de la plata debitului ori intenţia de ascundere sau risipire a patrimoniului. 

Cum măsura instituirii unei măsuri asiguratorii nu poate fi decât excepţională, ea se poate 
dispune numai în condiţiile îndeplinirii cerinţelor textului mai sus citat şi numai dacă în acest mod 
se periclitează sau se îngreunează considerabil colectarea. 

Faptul că societatea a înregistrat pierderi în anul 2016 nu poate duce la concluzia că aceasta 
urmăreşte să se sustragă de la plată sau să îşi ascundă ori risipească patrimoniul. 

Imposibilitatea de achitare a datoriilor din cauza pierderilor înregistrate de societate nu este 
asociată de legiuitor cu necesitatea instituirii unei măsuri asiguratorii care, aşa cum am arătat, se 
instituie în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege şi numai ca măsură excepţională. 

În consecinţă, s-a dispus casarea hotărârii recurate în tot potrivit art. 496 alin. 2 Cod 
procedură civilă şi, după rejudecare s-a dispus admiterea acţiunii, fiind anulată decizia de instituire a 
măsurilor asiguratorii. 

Potrivit art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, pârâţii-intimaţi vor fi obligaţi la plata către 
reclamanta recurentă a cheltuielilor de judecată efectuate în fond şi recurs, respectiv 50 lei taxă 
timbru fond şi 200 lei taxă timbru recurs. 

Potrivit textului legal, instanţa are în vedere taxa de timbru datorată potrivit OUG nr. 
80/2013 şi nu cea efectiv achitată fără a fi impusă de către instanţă, pentru aceasta fiind reglementată 
procedura restituirii taxelor judiciare de timbru în art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013. 

Decizia civilă nr. 94/CA/02.02.2017  
Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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12. Anulare acte administrative. Încălcarea prevederilor legale referitoare 
la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin 
programe operaționale. Nematerializarea intenției de retragere a UAT Mangalia 
din proiect printr-o hotărâre a consiliului local. 

 
Consiliul Judeţean Constanţa a informat Ministerul despre imposibilitatea de implementare a 

proiectului la UAT Mangalia, iar Ministerul a solicitat înlocuirea acesteia, însă în condiţiile în care UAT 
Mangalia nu s-a retras din proiect, nu se putea trece la schimbarea  partenerului. 

Neregula reţinută, respectiv neîntrunirea punctajului necesar de 81 de puncte ca urmare a reducerii 
numărului de parteneri în cadrul proiectului  de la 15 la 14, nu se confirmă, UAT Mangalia fiind partener 
legal în cadrul proiectului aşa cum s-a demonstrat mai sus. 

Pârâta face confuzie între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau retragerii 
unuia şi imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri, ori pune, în mod nejustificat, 
un semn de egalitate între cele două situaţii. 

 
OUG nr. 66/2011 

 
 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel la data de 23.11.2016, reclamantele  
JUDEŢUL CONSTANŢA şi CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA în contradictoriu cu pârâtul 
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ - 
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII 
INFORMAŢIONALE, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea 
următoarelor acte administrative: 

- decizia privind soluţionarea contestaţiei formulată de Consiliul Judeţean Constanţa 
împotriva Procesului verbal de constatare a neregulilor “şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmit 
la data de 23.05.2016, contract de finanţare nerambursabilă nr. [...]/321/04.02.2014, înregistrată la 
pârât sub nr. [...]/22.09.2016; 

- procesul - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 
data de 23.05.2016 privind proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publica şi 
cetăţeni", Contract de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014, SMIS [...], înregistrat la pârât sub nr. 
[...]/31.05.2016, cu consecinţa restituirii la bugetul Judeţului Constanta a sumelor plătite cu titlu de 
creanţă bugetară în baza acestor acte. 

Solicită totodată obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată realizate în cauză de 
reclamanţi. 

Motivarea cererii: 
În fapt 
 Între Ministerul pentru Societatea Informaţională în calitate de Organism Intermediar (OI), 

în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" şi Consiliul Judeţean 
Constanţa a fost încheiat Contractul de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014 având ca obiect acordarea 
finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. SMIS [...] intitulat: 
"Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". 

În vederea încheierii contractului, între Consiliul Judeţean Constanţa, Municipiul Mangalia şi 
alte 14 unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Constanţa, a fost încheiat un Acord de 
parteneriat care are ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor pârtilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului „Sistem informatic integrat pentru administraţia publica şi cetăţeni", 
depus în cadrul POS „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013, Axa prioritara 3 - TIC 
pentru sectoarele privat şi public - Domeniul de intervenţie 3.2. - Dezvoltarea şi creşterea eficientei 



69 
 

serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1 apel 3. Cererea de finanţare şi anexele sale sunt 
parte integrantă a acordului. 

Încheierea Acordului de parteneriat a fost aprobată prin acte administrative adoptate de 
fiecare autoritate deliberativă a partenerilor. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 
148/22.05.2013 s-au aprobat proiectul „Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni", bugetul proiectului şi acordul de parteneriat pentru derularea proiectului. Prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. 269/22.05.2013 s-au aprobat proiectul „Sistem 
informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni", bugetul proiectului şi acordul de 
parteneriat pentru derularea proiectului, parte integrantă din hotărâre. 

Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este cuprinsă între 05.06.2013 şi 
31.12.2020 (art. 4) iar conform art. 9 alin. (1) orice modificare a acordului este valabilă numai atunci 
când este convenită de toate părţile. 

Prin Raportul de control privind contractul de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014, înregistrat la 
Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea informaţionala sub nr. …/31.03.2016 şi la CJC sub 
nr. …/11.04.2016,  s-au reţinut următoarele: 

- Stadiul actual de implementare:implementat. 
- Numărul de servicii publice electronice realizate prin proiect: 14, serviciile electronice sunt 

realizate pentru cele 14 UAT-uri beneficiare din cadrul proiectului: Mangalia, Eforie, Murfatlar, 
Negru Vodă, Agigea, Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Chirnogeni, Cobadin, Comana, Costineşti, 
Cumpănă, Pecineaga, Tuzla. UAT Mangalia a refuzat implementarea proiectului. 

- Numărul de conexiuni broadband realizate: 14/ UAT Mangalia a refuzat implementarea 
proiectului. 

- Rezultat: numărul de parteneri beneficiari ai proiectului - 15/ UAT Mangalia a refuzat 
implementarea proiectului; numărul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune ai Registrului 
Agricol Electronic, angajaţi ai partenerilor în proiect - 14/ UAT Mangalia a refuzat implementarea 
proiectului; numărul de utilizatori ai soluţiei informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-
urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe şi impozite locale, evaluarea eficientei 
proiectelor desfăşurate) angajaţi ai partenerilor în proiect - 14/ UAT Mangalia a refuzat 
implementare proiectului; numărul de utilizatori persoane fizice/instituţii - 219/15; 14 primării şi 
Consiliul Judeţean Constanţa/ UAT Mangalia a refuzat implementarea proiectului . 

- Implementarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni" sims [...] este finalizat (realizându-se şi interfaţarea cu sistemele informatice APIA, ONRC, 
MAI - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi încheierea 
de  protocoale cu aceste instituţii, precum şi cu STS. 

S-a constatat că echipamentele aferente UAT Mangalia sunt prezente în cadrul sediului CJ 
Constanta. 

La data de 11.04.2016 le-a fost comunicat Proiectul Procesului-verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 31.03.2016 privind proiectul „Sistem 
informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni", contract de finanţare nr. 
[...]/321/04.02.2014, SIMS [...], înregistrat sub nr. 3273/01.04.2016 . 

Au transmis Ministerului Punctul de vedere cu privire la proiectul Procesului-verbal sub nr. 
…/15.04.2016 şi obiecţiuni împotriva Raportului de Control sub nr. …/25.04.2016 (anexat). 

La data de 15.06.2016, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională le-a 
comunicat Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare încheiat la 
data de 23.05.2016 privind proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni", Contract de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014, SMIS [...], nr. [...]/31.05.2016, înregistrat la 
CJC sub nr. 14717/15.06.2016. În cadrul documentului s-au reţinut expres următoarele: "Raportat la 
cele anterior menţionate, rezultă că prin refuzul exercitat de partenerul Primăria Municipiului 
Mangalia nu au mai fost îndeplinite condiţiile legale contractuale de implementare "ca un tot 
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unitar" a proiectului "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni" şi, în 
consecinţă, se confirmă aspectele descrise în Suspiciunea de neregulă OIPSI nr. 1137/10.02.2016." 

Prin Procesul - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare s-au 
stabilit: valoarea cheltuielii afectate de nereguli, respectiv suma de 1.576.144,49 lei, valoarea 
creanţei bugetare rezultate din nereguli, respectiv suma de 1.544.621,60 lei, precum şi cuantumul 
creanţei bugetare datorată de debitorul Consiliul Judeţean Constanţa autorităţii cu competente în 
gestionarea fondurilor europene, respectiv suma de 1.544.621,60 lei. 

 Actul constituie titlu executoriu în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 66/2011, iar în 
condiţiile în care contestaţia nr. 15486/27.06.2016 formulată de Judeţul Constanţa împotriva 
Procesului - verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nu suspendă 
executarea conform dispoziţiilor art. 50 alin. (7) din O.U.G. nr. 66/2011, prin adresa ANAF - 
D.G.R.F.P. Galaţi - A.J.F.P. Constanţa - Trezoreria Constanţa nr. 1083379/08.08.2016 au fost 
informaţi că în baza Referatului de Restituire a sumelor rambursate în conturile de venituri bugetare 
pentru care s-au întocmit titluri de creanţa care au devenit executorii, de la Direcţia Generală 
Programe Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene nr. 66069/01.08.2016, Trezoreria 
Constanţa, în ziua contabilă 08.08.2016, a procedat la virarea sumelor existente în conturile de 
venituri ale secţiunii de dezvoltare în sumă totală de 1.452.255.27, urmând a se vira şi suma de 
98.475.97 lei până la întregirea sumei de 1.550.731,27 lei solicitată de D.G.P.C. - Ministerul 
Fondurilor Europene.  

Prin Decizia nr. [...]/22.09.2016, Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru 
Societatea Informaţională a respins contestaţia formulată împotriva Procesului verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. [...]/31.05.2016 ca neîntemeiată şi a dispus  
menţinerea titlului de creanţa. 

Concluziile comisiei reţinute prin actul atacat sunt în sensul ca proiectul a fost implementat 
doar in 14 UAT-uri, cu imposibilitatea implementării şi în Primăria Mangalia, întrucât aceasta a 
refuzat instalarea echipamentelor pe motivul ieşirii din proiect, echipamentele fiind păstrate la CJ 
Constanţa, în cutiile în care au fost furnizate, iar reducerea cu 1 a numărului de UAT partenere în 
cadrul proiectului conduce la concluzia că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea 
finanţării nerambursabile astfel că  obiectivul Proiectului nu a fost îndeplinit. 

Critica actelor contestate: 
1. Nu este indicat niciun text legal care să susţină  motivarea. 
Orice decizie a administraţiei trebuie motivată nu doar din perspectiva competentei de a 

emite acel act, precum s-a realizat motivarea în cauză, ci şi din perspectiva posibilităţii 
destinatarului şi a societăţii de a aprecia asupra legalităţii măsurii, respectiv asupra respectării 
graniţelor dintre puterea discreţionară şi arbitrariu. 

 2. Concluzia precum că a intervenit reducerea cu 1 a numărului de UAT partenere nu se 
susţine. 

Reclamanta afirmă că Primăria Municipiului Mangalia nu s-a retras din proiect. Astfel, 
participarea la proiect a fost aprobată printr-o hotărâre de Consiliu local iar retragerea din proiect a 
fost susţinută doar prin adrese semnate de către Primar (ex. adresa nr. 24862/12.06.2015 semnată de 
Cristian Radu în calitate de Primar al Municipiului Mangalia).  

Având în vedere lipsa unei hotărâri adoptata de CL Mangalia de retragere din proiect, prin 
adresa  nr. 17429/20.08.2015 CL Mangalia  a fost înştiinţată că la data de 26.08.2015, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Mangalia, se vor deplasa  reprezentanţii firmei contractante SC [...] SRL Bucureşti 
în vederea realizării primei etape de implementare a proiectului, respectiv analiza sistemului 
informatic existent, sens în  care se solicita permiterea accesului acestora la aplicaţiile informatice 
pe care le exploatează Primăria Mangalia şi care fac obiectul sistemului informatic ce va fi 
implementat în proiect.  
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Prin adresa Primăriei Municipiului Mangalia nr. 35365/25.08.2015 se comunică Consiliului 
Judeţean Constanța solicitarea de reprogramare a vizitei reprezentanţilor firmei SC [...] SRL 
Bucureşti pentru data de 28.08.2015_ora_10.00 deoarece reprezentantul serviciului IT se afla în 
concediu până la această dată. 

Ca urmare a imposibilităţii de colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, proiectul nu a 
fost implementat până la 15.10.2015 când s-a emis o nouă notificare rămasă fără răspuns. 

Ulterior, reclamanta a aflat că s-a emis HCL Mangalia nr. 184/16.10.2015 prin care s-a 
aprobat retragerea din proiect, însă această hotărâre a fost revocată ulterior. 

După revocarea HCL Mangalia nr. 184/16.10.2015, Primarul Municipiului Mangalia aduce 
la cunoştinţă decizia de a implementa proiectul, în acest sens C.L. Constanţa primind adresa nr. 
25411/24.05.2016. 

 Prin adresa CJC nr. 13310/27.05.2016 au răspuns Primăriei Mun. Mangalia, comunicând 
nominal reprezentanţii CJC care se vor deplasa la sediul Primăriei Mangalia în data de 31.05.2016, 
ora 10.00, pentru stabilirea demersurilor necesare pentru implementarea sistemului informatic la 
nivelul primăriei. 

Prin adresa CJC nr. 13395/30.05.2016  au comunicat SC [...] SRL noua poziţie a Primăriei 
Mun. Mangalia, solicitând comunicarea perioadei de timp necesară implementării, calendarul şi 
costurile implicate. 

Prin adresa CJC nr. 13243/26.05.2016 au adus la cunoştinţa şi Ministerului această situaţie, 
însă Ministerul a apreciat că situaţia este ulterioară încheierii Raportului de Control nr. 
3205/31.03.2016 şi a procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 3273/01.04.2016. 

În concluzie, reclamanta consideră că, atâta vreme cât Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Mangalia nr. 269/22.05.2013 a produs efectele juridice specifice actului administrativ 
în toată acesta perioadă iar Acordul de parteneriat nu a fost modificat, nu a intervenit nicio 
modificare cu privire la numărul partenerilor din cadrul proiectului, astfel încât nu poate interveni 
nici o modificare a punctajului acordat iniţial. 

3. Obiectivul proiectului a fost îndeplinit astfel că actele contestate încalcă principiul 
proporţionalităţii şi clauzele contractului de finanţare 

În acest sens nu poate fi ignorată împrejurarea că lucrările au fost executate, fiind realizat 
scopul finanţării, astfel încât restituirea întregii finanţări nerambursabile folosită efectiv la 
executarea proiectului aprobat ar încălca scopul pentru care proiectul a fost aprobat, dar şi principiul 
proporţionalităţii, consacrat în practica C.E.J. 

 Dificultăţile întâmpinate cu partenerul UAT Mangalia în implementarea proiectului nu 
justifică retragerea sprijinului financiar nerambursabil pentru întreg proiectul, incluzând sumele 
decontate pentru implementarea proiectului în cele 14 UAT-uri membre la care proiectul este 
implementat, care ar reprezenta o măsură disproporţionată, de natură să deturneze scopul finanţării 
şi să creeze consecinţe negative excesiv de împovărătoare pentru comunitate. 

Nu în ultimul rând, trebuie avute în vedere chiar clauzele contractuale. Conform art. 7 (20) 
din contractul de finanţare, finanţarea va fi retrasă integral dacă beneficiarul nu realizează integral 
indicatorii de realizare şi obiectivul proiectului nu este atins, ceea ce nu este cazul în condiţiile în 
care proiectul a fost implementat cu succes şi este funcţional, aşa cum chiar actele de control atesta. 

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 554/2004. 
Reclamanţii au formulat totodată cerere de chemare în garanţie  a Municipiului Mangalia 

şi Primarului Municipiului Mangalia, atât ca persoană fizică cât şi ca instituţie. 
Chemaţii în garanţie au solicitat respingerea cererii. 
Prin încheierea din 16.02.2017 a fost admisă în principiu cererea de chemare în garanţie 

formulată în contradictoriu cu Municipiul Mangalia şi [...], primarul Municipiului Mangalia, fiind 
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respinsă ca inadmisibilă cererea formulată în contradictoriu cu instituţia Primarului Municipiului 
Mangalia. 

Ulterior, reclamanţii au renunţat la judecata cererii de chemare în garanţie în 
contradictoriu cu [...], instanţa luând act de această cerere în condiţiile legii. 

Pârâtul Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale depune întâmpinare prin care  
solicită respingerea acţiunii ca nefondată. 

În opinia pârâtului, proiectul „Sistem informatic Integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni” nu a fost implementat în cadrul UAT Mangalia iar punctajul obţinut de către reclamanţi 
(81,5  puncte din maximum 100) a avut la bază tocmai cooptarea a 15 parteneri (exclusiv Consiliul 
Judeţean). Astfel, pentru fiecare partener în plus peste 10, proiectul primea un punct în plus. 
Punctajul minim pentru ca un proiect să primească finanţare era de 81 de puncte. Cum în speţă s-au 
obţinut 81,5 puncte, punctaj în care este inclus şi punctul obţinut pentru cooptarea UAT Mangalia, 
rezultă că reclamanţii nu s-ar fi putut califica pentru obţinerea finanţării, fără UAT Mangalia 
punctajul fiind sub cel minim necesar. 

Soluţia instanţei: 
În fapt: 
Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de lider al proiectului "Sistem informatic integrat 

pentru administraţia publică şi cetăţeni", a efectuat demersurile necesare în vederea implementării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-
2013, axa III Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
Major de intervenţie 2 „ Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
broadband, acolo unde este necesar”. În acest sens proiectul a fost aprobat prin hotărârea  nr. 
148/22.05.2013, fiind aprobat totodată şi acordul de parteneriat pentru derularea proiectului cu 15 
unităţi administrative teritoriale, printre care şi Municipiul Mangalia. 

Municipiul Mangalia, la rândul său, a aprobat proiectul prin Hotărârea nr. 269/22.05.2013, a 
aprobat acordul de parteneriat şi semnarea acestuia  de către Primar pentru UAT Mangalia. 

Tot astfel au procedat şi celelalte 14 unităţi administrativ teritoriale. 
Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat este cuprinsă între 05.06.2013 şi 

31.12.2020 (art. 4) iar conform art. 9 alin. (1) orice modificare a acordului este valabilă numai atunci 
când este convenită de toate părţile. 

În vederea obţinerii finanţării pentru realizarea proiectului, Consiliul Judeţean Constanţa a  
formulat cererea de finanţare nr. 5082/07.06.2013, obţinând finanţarea solicitată cu un punctaj de 
81,5 puncte (punctajul obţinut şi criteriile avute în vedere la stabilirea acestuia nu au fost contestate, 
astfel că punctajul total a avut în vedere participarea la proiect a tuturor celor 15 unităţi 
administrative şi a Consiliului Judeţean Constanţa). 

Ulterior, între Ministerul pentru Societatea Informaţională în  calitate de Organism 
Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management 
(AM) pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" şi Consiliul 
Judeţean Constanţa a fost încheiat Contractul de finanţare nr. [...]/321/04.02.2014 având ca obiect 
acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. SMIS [...] 
intitulat: "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". 

În baza suspiciunii de neregulă nr. 1137/10.02.2016 s-a efectuat o verificare în ceea ce 
priveşte proiectul mai sus menţionat, control care s-a finalizat cu încheierea procesului verbal de 
constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. [...]/31.05.2016 prin care s-a reţinut 
că proiectul nu a putut fi implementat în mod unitar, nefiind implementat la partenerul Municipiul 
Mangalia, confirmându-se suspiciunea de neregulă. 



73 
 

S-a reţinut concret faptul că prin retragerea din proiect a UAT Mangalia  se obţin 80,5 
puncte, astfel că punctajul obţinut nu se mai încadrează în limita minimă de 81 de puncte pentru 
acordarea finanţării. 

În consecinţă, a fost stabilită o corecţie financiară reprezentând suma plătită Beneficiarului 
Consiliul Judeţean Constanţa necuvenit. 

Împotriva procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare 
nr. [...]/31.05.2016 s-a formulat contestaţie, aceasta fiind respinsă prin decizia nr. [...]/22.09.2016. 

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – Organismul intermediar 
pentru promovarea Societăţii informaţionale a reiterat concluziile procesului - verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. 

Analiza apărărilor formulate 
1. Apărarea potrivit cu care măsura stabilirii unei corecţii financiare nu este motivată în drept 

va fi înlăturată, prin actele atacate specificându-se atât motivarea în fapt, cât şi motivarea în drept. 
Astfel, controlul a fost efectuat în baza OUG nr. 66/2011 (competenţa de a se efectua 

controlul  şi temeiul acestuia nefiind contestate) iar sancţiunea a fost aplicată ca urmare a aprecierii 
de încălcare a prevederilor legale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor  finanţate prin programe operaţionale, precum şi a celorlalte prevederi legale în 
materie, normele aplicabile fiind expres enumerate. 

2. Instanţa reţine însă că în speţă nu s-a aprobat retragerea UAT din proiect. 
Aşa cum s-a arătat mai sus, prin Hotărârea nr. 269/22.05.2013 UAT Mangalia  a aprobat 

proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi cetăţeni". Chiar dacă ulterior 
Primarul Municipiului Mangalia şi-a exprimat intenţia de retragere din proiect, neavând relevanţă 
motivaţia, această intenţie nu a fost materializată printr-o Hotărâre a Consiliului Local Mangalia. 
Din acest motiv Consiliul Judeţean a încercat permanent implementarea proiectului, fără a întâmpina 
refuzul expres al UAT Mangalia (spre exemplu, fiind stabilite date pentru implementare au fost 
solicitate amânări ). 

Abia la 16.10.2015 se emite hotărârea Consiliului local Mangalia nr. 184  prin care se aprobă 
retragerea din proiect, însă această hotărâre este revocată la 15.02.2016 prin HCLM nr. 12. 

În concluzie, dacă la data emiterii suspiciunii de neregulă nr. 1137/10.02.2016 era valabilă 
HCLM  nr. 184/16.10.2015 prin care UAT Mangalia se retrăgea din proiect, suspiciunea de 
neregulă nu se mai confirma la data de 15.03.2016 când a fost emisă Decizia 2295 pentru a se 
efectua un control privind modul de implementare a proiectului, pe toată perioada efectuării 
controlului, cât şi la data întocmirii procesului verbal nr. [...]/31.05.2016 întrucât la 15.02.2016 
a fost revocată HCLM  nr. 184/16.10.2015, fiind astfel în vigoare Hotărârea nr. 269/22.05.2013 prin 
care UAT Mangalia  a aprobat proiectul "Sistem informatic integrat pentru administraţia publică şi 
cetăţeni". 

Deşi Consiliul Judeţean Constanţa a informat Ministerul despre imposibilitatea de 
implementare a proiectului la UAT Mangalia iar Ministerul a solicitat înlocuirea acesteia, în 
condiţiile în care UAT Mangalia nu s-a retras din proiect, nu se putea trece la schimbarea  
partenerului. 

Neregula reţinută, respectiv neîntrunirea punctajului necesar de 81 de puncte ca urmare a 
reducerii numărului de parteneri în cadrul proiectului  de la 15 la 14, nu se confirmă, UAT 
Mangalia fiind legal partener în cadrul proiectului aşa cum s-a demonstrat mai sus. 

Pârâta face confuzie între reducerea numărului de parteneri ca urmare a înlăturării sau 
retragerii unuia şi imposibilitatea de implementare a proiectului la unul dintre parteneri, ori pune, 
în mod nejustificat, un semn de egalitate între cele două situaţii. 

Astfel, în primul caz se pune problema neîndeplinirii condiţiilor pentru acordarea finanţării şi 
a stabilirii unei corecţii financiare -  aşa cum s-a arătat, situaţia nu se regăseşte în speţă. 
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În cel de-al doilea caz, răspunderea pentru depăşirea termenului de implementare (fie a 
Consiliului Judeţean Constanţa, fie a partenerului UAT) - potrivit contractului de finanţare nr. 
[...]/321/04.02.2014 şi actelor adiţionale la acesta, proiectul trebuia implementat până la 31.12.2015 
-  se stabileşte în baza contractului de finanţare care prevede clauze specifice atât pentru răspunderea 
solidară cât şi pentru răspunderea individuală. 

Această din urmă situaţie se regăseşte în speţă, instanţa nefiind însă sesizată cu o acţiune 
întemeiată pe răspunderea civilă contractuală. 

3. Având în vedere înlăturarea aspectelor reţinute prin actele contestate, aspecte care au stat 
la baza stabilirii unei corecţii financiare egale cu finanţarea acordată, instanţa nu va mai analiza 
apărarea întemeiată pe lipsa unei proporţionalităţi între procentul în care proiectul nu a putut fi 
implementat şi stabilirea unei corecţii financiare egală cu întreaga finanţare acordată. 

Pentru aceste considerente acţiunea a fost admisă astfel cum a fost formulată, urmând a se 
restitui la bugetul Judeţului Constanţa suma plătită în temeiul actelor anulate. 

În urma admiterii acţiunii, cererea de chemare în garanţie a Municipiului Mangalia a fost 
respinsă. 

Pârâtul va fi obligat în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă la plata cheltuielilor de 
judecată către reclamanţi, instanţa luând în considerare că onorariul a privit atât susţinerea cererii 
principale, cât şi a celei de chemare în garanţie care a fost respinsă. 

Sentinţa civilă nr. 195/CA/25.09.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
13. Anulare acte administrative. Legalitate diminuare spor pentru risc şi 

suprasolicitare neuropsihică pentru personalul Direcţiei Generale Antifraudă 
Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Acordarea 
sporurilor neprevăzute de lege într-un cuantum fix lăsată la latitudinea 
ordonatorului de credite. Respectarea principiului neretroactivităţii legii. 

 
Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică invocat de reclamanţi nu poate fi acordat decât în 

conformitate cu Ordinul nr. 836 emis la data de 01.03.2017 de preşedintele ANAF, prin care se stabileşte 
începând cu data de 01.03.207 un cuantum al sporului în procent de 5% aplicat la salariul brut lunar.  

În speţă, însă, nu se pune problema achitării drepturilor salariale constând în sporul pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică, ci a modului de stabilire a acestor drepturi, care se face în conformitate cu art. 
12 alin. 9 din OUG nr. 83/2014, respectiv în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, fiind 
aplicabil deopotrivă personalului care funcţionează efectiv în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, 
precum şi personalului detaşat din această structură în cadrul parchetelor, pe posturi de specialişti. 

Curtea consideră că dispoziţiile care impun menţinerea salariului se referă la salariul de bază, iar 
nu la sporuri, cu atât mai puţin la sporurile ce nu sunt prevăzute de lege într-un cuantum expres determinat, 
ci condiţiile acordării lor sunt lăsate la latitudinea ordonatorului de credit. 

În ceea ce priveşte legalitatea diminuării sporului, se reţine că, potrivit considerentelor Deciziei nr. 
1250/2010 a Curţii Constituţionale, statul are deplină legitimitate constituţională de a acorda sporuri, 
stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit din fonduri publice, în funcţie de 
veniturile bugetare pe care le realizează, iar prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 108 din 14 februarie 
2006 s-a statuat că acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale suplimentare, legiuitorul 
fiind în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi 
alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate 
modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. 

 
Art. 12 alin. 9 din OUG nr. 83/2014 

Art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 
Art. 4 alin. 12 din OUG nr. 74/2013 
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Art. 7, 8 din HG nr. 1860/2006 
Deciziile Curţii Constituţionale nr. nr. 108/2006 şi 1250/2010 

Art. 1 alin. 1 din OUG nr. 9/2017 
 

            Prin cererea formulată la data de 28.06.2017 şi înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa 
– Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal sub nr. …/36/2017, reclamanţii … au 
solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală prin Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerul 
Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Procurorul General, să se 
dispună: anularea Ordinului 1021 emis la 27.03.2017 de Preşedintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală; anularea Ordinului nr. 1394 emis la 03.04.2017 de Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; anularea deciziilor nr. 1430/22/05/2017, 
nr. 1431/24/05/2017, nr. 1429/24/05/2017, nr. 1327/07/06/2017, nr. 1428/24/05/2017 şi nr. 
1484/2305/2017 emise de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care au fost 
respinse contestaţiile - procedură prealabilă formulate împotriva Ordinului nr. 1021/2017; anularea 
ordinelor nr. 1677/15/05/2017, nr. 1678/15/05/2017, nr. 1676/15/05/2017, nr. 1737/23/05/2017, nr. 
1679/15/05/2017 şi nr. 1671/15/05/2017, emise de Procurorul General, de soluţionare a plângerii 
prealabile formulate împotriva Ordinului nr. 1394/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Procuror General; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor ocazionate de proces. 

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că, în fapt, prin Ordinul nr. 343/C/10/02/2014, 
respectiv nr. 222/10/02/2014, reclamanţii …, inspectori antifraudă la Direcţia de combatere a 
fraudelor din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au fost detaşaţi, pe o perioadă de trei ani, 
de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Ministerul Public, pe posturi de specialişti 
antifraudă, conform anexei ordinului. 

Prin Ordinul nr. 964 emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, începând cu data de 01.05.2015, s-a decis că personalul din cadrul Direcţiei Generale 
Antifraudă Fiscală care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector - şef 
antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă, beneficiază de sporul 
pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 25% aplicat la salariul brut lunar, în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. 8 şi alin. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015. 

Prin Ordinul nr. 1770/C/30/06/2015, respectiv nr. 1540/80/06/2015, reclamanţii [...] şi [...], 
inspectori antifraudă la Direcţia de combatere a fraudelor din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă 
Fiscală, au fost detaşaţi pe o perioadă de trei ani de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la 
Ministerul Public, pe posturi de specialişti antifraudă, conform anexei ordinului. 

Prin Ordinul nr. 457/C/10/02/2017, respectiv nr. 721/10/02/2017, începând cu data de 
10.02.2017, pentru reclamanţii [...], [...], [...] şi [...], inspectori antifraudă la Direcţia de combatere a 
fraudelor din cadrul Direcţiei Generate Antifraudă Fiscală, s-a prelungit detaşarea, pe o perioadă de 
trei ani, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Ministerul Public, pe posturi de 
specialişti antifraudă, conform anexei ordinului. 

Prin Ordinul nr. 836 emis la data de 10/03/2017 de Preşedintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, având în vedere Nota nr. [...]/01/03/2017 a Direcţiei Generale de Organizare şi 
Resurse Umane, aprobată de conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu 
data de 01.03.2017, s-a dispus că personalul din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală care 
ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general 
adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică în cuantum de 5% aplicat la salariul brut lunar, în conformitate cu prevederile art. 12 
alin. 8 şi alin. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şt 
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completări prin Legea nr. 71/2015, coroborat cu art. 7 alin. 4 şi alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2016 şi cu art. 1 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017. 

Prin Ordinul nr. 1021 emis la data de 27/03/2017 de Preşedintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, având în vedere Ordinul nr. 836/2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, începând cu data de 01.03.2017, s-a dispus că personalul din cadrul Direcţiei 
Generale Antifraudă Fiscală care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector 
şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă beneficiază de 
drepturile salariale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din acest ordin, în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. 8 şi alin. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 coroborat cu art. 7 alin. 4 şi 
alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016şi cu art. 1 alin. 3 din OUG nr. 9/2017. 

Prin Ordinul nr. 1394/03/04/2017 emis de Procurorul General s-a dispus ca, începând cu data de 
01.03.2017, specialiştii antifraudă detaşaţi în cadrul Ministerului Public beneficiază de drepturile 
salariale prevăzute în anexele nr. 1-18 (coloana 8). 

Reclamanţii au formulat contestaţie împotriva Ordinului nr. 1021/27/03/2017 emis de 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, arătând că nu le-au fost comunicate 
următoarele documente: Ordinul nr. 836/01/03/2017 şi Ordinul nr. 1021/27.03.2017 şi că au aflat de 
existenţa acestora la data de 04.04.2017, la primirea Ordinului nr. 1394/03.04.2017 emis de 
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Au arătat că diminuarea drepturilor salariale s-a făcut cu menţionarea unor cauze care nu 
privesc activitatea desfăşurată în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi, mai 
mult, nu este rezultatul unor modificări de acte normative (art. 12 alin. 9 şi 10 din OUG nr. 83/2014 
sunt în vigoare şi neschimbate) şi nu are la bază criterii prevăzute de legislaţia în vigoare.  

De asemenea, au formulat contestaţie şi împotriva Ordinului nr. 1394/03.04.2017 emis de 
Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care au arătat 
că la baza emiterii acestui ordin a stat Ordinul nr. 1021/2017 şi Nota Secţiei de resurse umane şi 
documentare nr. 3794/2017. 

Au arătat că cele două acte care au stat la baza emiterii Ordinului nr. 1394/03.04.2017 nu poartă 
data întocmirii acestora şi nu le-au fost comunicate pentru a lua cunoştinţă de conţinutul acestora. 

Au arătat că diminuarea drepturilor salariale s-a făcut cu menţionarea unor cauze care nu 
privesc activitatea desfăşurată în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 
DIICOT Constanţa şi, mai mult, nu este rezultatul unor modificări de acte normative (art. 12 alin. 9 
şi 10 din OUG nr. 83/2014 sunt în vigoare şi neschimbate) şi nu are la bază criterii prevăzute de 
legislaţia în vigoare.  

Au mai arătat că, deşi unul dintre temeiurile legale pentru emiterea Ordinului nr. 
1394/03.04.2017 a fost art. 1 alin. 3 din OUG nr. 9/2017, acesta a fost emis cu ignorarea 
dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din acelaşi act invocat. 

Nu în ultimul rând, au arătat că, deşi până în prezent nu le-a fost comunicat niciun ordin prin 
care prevederile OPANAF nr. 1009/30/04/2015 îşi încetează aplicabilitatea, le-a fost comunicat 
Ordinul nr. 1394/03/04/2017 emis de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, prin care s-a stabilit că începând cu data de 01.03.2017 să fie diminuat cuantumul 
brut al salariului. 

Contestaţiile formulate împotriva Ordinului nr. 1021/2017 au fost respinse prin următoarele 
Decizii: nr. 1430/22/05/2017, nr. 1431/24/05/2017, nr. 1429/24/05/2017, nr. 1327/07/06/2017, nr. 
1428/24/05/2017 şi nr. 1484/2305/2017. 

Prin aceste decizii, reclamanţilor li s-au pus în vedere următoarele: 
1. Cu referire la diminuarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, au fost invocate 

prevederile art. 12 alin. 8 şi 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015; 



77 
 

2. Dispoziţiile legale nu impun acordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică într-un 
procent fix, de 25%, prin sintagma folosită de legiuitor „acordat în condiţiile stabilite prin ordin at 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală” înţelegându-se faptul că se lasă la 
latitudinea instituţiei stabilirea efectivă a cuantumului, cu respectarea limitei maxime de 25% în 
funcţie de fondurile bugetare alocate; 

3. Ţinând cont de specificul activităţii personalului Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, 
conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a apreciat necesitatea menţinerii majorării 
de 75% din salariul de bază pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de 
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se 
lucrează; 

4. În ceea ce priveşte solicitarea de revocare a Ordinului nr. 1021/2017, potrivit dispoziţiilor art. 
1 alin. 1 şi alin. 6 din Legea nr. 554/2004, anularea actului administrativ, ca operaţiune juridică, se 
dispune de către instanţa de judecată; 

5. În ceea ce priveşte acordarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 
25% personalului din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, au arătat că unde legea nu distinge, 
nici interpretul nu trebuie să distingă; formulării generale a textului legal trebuie să-i corespundă o 
aplicare generală a acestuia, fără a face apel la distincţii pe care legea nu le prevede. Diferenţa 
operată în privinţa plăţii sporului la nivel de cuantum al acestuia, în funcţie de structura în care este 
încadrat inspectorul antifraudă, nu este un criteriu obiectiv care să justifice tratamentul juridic 
diferenţiat aplicat.  

Contestaţiile formulate împotriva Ordinului nr. 1394/2017 au fost respinse prin următoarele 
Ordine: Ordinul nr. 1677/15/05/2017, Ordinul nr. 1678/15/05/2017, Ordinul nr. 1676/15/05/2017, 
Ordinul nr. 1737/23/05/2017, Ordinul nr. 1679/15/05/2017 şi Ordinul nr. 1671/15/05/2017. 

Reclamanţii au susţinut că răspunsurile oferite de cei doi emitenţi la plângerile prealabile 
formulate nu răspund motivelor de nelegalitate ridicate şi contravin dispoziţiilor legale incidente.  

În raport de această situaţie, au formulat prezenta acţiune în contencios administrativ urmând ca 
instanţa, funcţie de documentaţia care a stat la baza ordinelor contestate şi în raport de motivele de 
nelegalitate ridicate, să stabilească legalitatea/nelegalitatea actelor contestate. 

Reclamanţii menţin punctul de vedere exprimat în procedura prealabilă şi apreciază în 
continuare că cele două ordine sunt nelegale, ca şi răspunsurile oferite la plângerea prealabilă 
efectuată. 

În răspunsurile oferite, Preşedintele ANAF expune consideraţii referitoare la necesitatea 
diminuării sporului, invocând dispoziţiile legale care îl reglementează şi care îl prevăd în cote 
variabile. 

Cu referire la Ordinul nr. 1021/2017, solicită să se observe că acesta a fost emis la data de 
27/03/2017, însă efectele lui s-au produs retroactiv, începând cu data de 01/03/2017, cum se 
menţionează de altfel în cuprinsul actului. Din această perspectivă, ordinul emis este nelegal întrucât 
încalcă principiul neretroactivităţii legii, consacrat în art. 15 alin. 2 din Constituţia României. Orice 
act trebuie să producă efecte doar pe viitor, adică după data emiterii acestuia, neputând fi atinse 
drepturile legitime de care reclamanţii se bucurau prin actul anterior. 

Deşi a fost invocat acest motiv de nelegalitate, organul emitent nu a analizat deloc această 
critică. 

În egală măsură, arată că acordarea sporului de 25% s-a dispus prin Ordinul 1009/30.04.2015, 
ordin care nu a fost modificat/retractat prin niciun act subsecvent, astfel încât, în momentul de faţă, 
Ordinul nr. 1009/2015 produce efecte. 

Cu privire la măsurile dispuse prin ordin, apreciază că acestea sunt rezultatul unor erori, al 
arbitrariului, ceea ce afectează actul cu nevalabilitatea. În preambulul ordinelor contestate se invocă 
nota de fundamentare [...]/01/03/2017 prin care s-au arătat dificultăţile financiare şi posibilitatea 
plăţii acestui spor. În nota de fundamentare invocată drept justificare a luării măsurii se arată foarte 



78 
 

clar în pagina trei, paragraf 3 că „ …că nu au fost incluse salariile brute ale personalului Direcţiei de 
combatere a fraudelor din cadrul Direcţiei Generale antifraudă fiscală care este plătit, începând cu 
data de 01.01.2015 de către Ministerul Public”. Deci nota de fundamentare nu a avut în vedere şi nu 
a luat în calcul salariile şi implicit sporul reclamanţilor, întrucât plata nu se face din fondurile 
ANAF, ci de către Ministerul Public, situaţie în care ordinul contestat nu are nicio justificare legală, 
niciun fundament. 

Deşi unul din temeiurile legale pentru emiterea Ordinului nr. 1394/03/04/2917 a fost art. 1 alin. 
3 din OUG nr. 9/2017, acesta a fost emis cu ignorarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din acelaşi act 
invocat, care prevede că „în perioada 1 martie - 31 decembrie 2017, se menţin în plată la nivelul 
acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de 
bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare 
de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea 
în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători 
claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea - cadru nr. 284/2012 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”  

Având în vedere că, în speţă, condiţiile în care reclamanţii îşi desfăşoară activitatea nu s-au 
modificat (situaţie în care s-ar fi justificat modificarea salariilor aflate în plată faţă de nivelul acordat 
în luna februarie 2017) dispoziţiile art. 1 alin. 1 din OUG 9/2017 rămân pe deplin aplicabile, astfel 
că Ordinul nr. 1394/03/04/2017 a fost emis cu încălcarea acestui articol de lege. 

Consideră că invocarea, pentru emiterea ordinului contestat, a OPANAF nr. 835/2017 şi nr. 
836/2017 nu îşi găseşte aplicabilitatea în prezenta cauză, deoarece din nota care a stat la 
fundamentarea acestora, nr. [...]/01/03/2017, rezultă că reducerea sporului pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică de la un cuantum de 25% la 5% aplicat personalului din cadrul Direcţiei 
Generale Antifraudă Fiscală care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector 
şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă a fost motivată 
prin reducerea bugetului acordat acestei instituţii pentru exerciţiul bugetar 2017. 

Referitor la conţinutul acestei note cu nr. [...]/01/03/2017, consideră că aceasta a fost dată cu 
încălcarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice de legalitate, imparţialitate, 
obiectivitate şi transparenţă prevăzute la art. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarului public, republicată. Direcţia generală de buget şi contabilitate din cadrul MFP a 
comunicat prin adresa nr. A-ECA _906/23/02/2017, că fondul bugetar aprobat pentru anul 2017 
repartizat pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este de 185.638.000 
lei (15.469.833 x 12 luni). În cuprinsul aceleiaşi adrese s-a menţionat că fondurile bugetare 
reprezintă un procent de 95,38 % din execuţia anului 2016. Această situaţie se datorează numai unor 
estimări eronate privind necesarul fondului de salarii pe anul 2017. La data de 01.03.2017, Direcţia 
generală de buget şi contabilitate a comunicat că în luna ianuarie 2017 fondul de salarii realizat la 
nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost de 16.550.265 lei, iar în luna februarie 
2017 a fost de 16.597.833 lei, prin urmare, mai mari decât plafonul de 15.469.833 lei (calculat mai 
sus). În fondul bugetar de 185.638.000 lei aprobat pentru anul 2017 şi repartizat aparatului propriu 
al ANAF (circa 20.000 de salariaţi) nu au fost incluse salariile brute ale personalului Direcţiei de 
combatere a fraudelor (318 inspectori antifraudă) din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă fiscală, 
aşa cum este precizat în pagina nr. 3 paragraful 3 din nota de fundamentare [...]/01/03/2017. 

Pentru încadrarea în bugetul comunicat Agenţiei Naţionale Administrare Fiscală pentru anul 
2017, s-a propus ca unică soluţie diminuarea cuantumului sporului pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică de la 25% cât a fost iniţial acordat începând cu data de 01.05.2015, la un cuantum al 
sporului de 5% începând cu 01.03.2017, doar celor 1.272 de salariaţi, inspectori antifraudă cu funcţii 
de execuţie şi de conducere încadraţi efectiv la data de 01.03.2017 în cadrul Direcţiei generale 
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antifraudă fiscală (fără cei 318 inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor 
detaşaţi la parchete).  

Prin emiterea ordinelor nr. 835 şi 836 din 01.03.2017, conducerea ANAF a procedat 
discriminatoriu faţă de inspectorii antifraudă (de execuţie şi de conducere) din cadrul Direcţiei 
generale antifraudă fiscală, cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. 1 şi art. 53 din Constituţia 
României, art. 27 alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici 
întrucât s-a intervenit asupra prevederilor constituţionale pe baza unor opinii. 

Pe cale de consecinţă, concluziile notei [...]/01/03/2017 s-au răsfrânt şi asupra Inspectorilor 
antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, detaşaţi la parchete, ale căror salarii au fost 
plătite în mod corespunzător de Ministerul Public. 

Reclamanţii susţin această teză, cu atât mai mult cu cât atribuţiile de serviciu sunt stabilite 
conform OUG 74/2013 în mod diferenţiat faţă de inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale 
antifraudă fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF, prin 
urmare nu se poate pune problema unei identităţi de situaţie care să genereze discriminări între 
persoane care exercită aceleaşi atribuţii.  

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, detaşaţi pe funcţii de 
specialişti la parchete şi plătiţi din bugetul Ministerului Public, au beneficiat de prevederile 
ordinului OPANAF nr. 1009/30/04/2015 potrivit căruia, începând cu data de 1 mai 2015, cuantumul 
brut al salariilor pentru personalul din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor care ocupă funcţii 
specifice de inspector antifraudă se majorează prin includerea sumei aferente sporului pentru risc şi 
suprasolicitare neuropsihică. 

Prin urmare, prin aceste dispoziţii, sumele aferente sporului pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică au fost incluse în cuantumul brut al salariilor pentru personalul DGAF - Direcţia de 
combatere a fraudelor care ocupă funcţiile de specialişti, cuantumul brut al indemnizaţiilor lunare 
fiind majorate corespunzător cu aceste sume. Aceste dispoziţii sunt diferite faţă de cele ale 
OPANAF nr. 964/2015, care a acordat personalului din cadrul DGAF care ocupă funcţii publice 
specifice de inspector antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi 
inspector general antifraudă un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 25% 
aplicat salariului brut lunar, având în vedere că, în cazul acestor categorii salariale, sporul nu a fost 
introdus în salariul brut.  

Pentru aceste considerente, solicită admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost 
formulată. 

Reţinând culpa procesuală a pârâţilor, solicită obligarea acestora la plata cheltuielilor ocazionate 
de proces. 

În drept au fost invocate dispoziţiile menţionate în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 
În probaţiune, s-a solicitat proba cu înscrisuri. Ataşat cererii de chemare în judecată, reclamanţii 

au depus, în copie, actele contestate, procedura prealabilă efectuată în ceea ce priveşte cele două 
ordine, răspunsul primit la plângerea prealabilă, copia actelor care atestă detaşarea în cadrul 
parchetelor, împuternicire avocaţială. Totodată, a solicitat instanţei ca, în temeiul art. 13 din Legea 
nr. 554/2004, cu modificări la zi, să pună în vedere celor doi emitenţi să înainteze documentaţiile 
care au stat la baza actelor contestate.  

Prin întâmpinare pârâtul Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin Procurorul General a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale susţinând că nu 
poate fi obligat să răspundă faţă de pretenţiile formulate de reclamanţi prin actul de sesizare a 
instanţei întrucât nu are nicio legătură cu raportul juridic dedus judecăţii. Pârâtul a arătat că, în mod 
concret, nu are calitatea de plătitor al drepturilor solicitate de reclamanţi. 

Pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că Ordinul nr. 1394/2017 al 
Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respectă 
prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
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prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, articol care 
stabileşte menţinerea în plată, la nivelul acordat pentru luna februarie 2017, a cuantumului brut al 
salariilor de bază, precum şi a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din acest salariu. 

Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, acordat în baza prevederilor art. 12 alin. (1) şi 
alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 71/2015, este un spor în afara salariului de bază, calculat ca procent de 
până la 25% din salariul de bază, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. 

În vederea respectării prevederilor legale menţionate, preşedintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală a emis: Ordinul nr. 835/2017 privind încetarea aplicabilităţii prevederilor art. 1 
din Ordinul nr. 964/2015 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care 
personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală care ocupă funcţii publice specifice de 
inspector antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector 
general antifraudă a beneficiat de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 25 
% aplicat la salariul brut şi Ordinul nr. 836/2017 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, prin care personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală care ocupă funcţii 
publice specifice de inspector antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general adjunct 
antifraudă şi inspector general antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică în cuantum de 5% aplicat la salariul brut lunar. 

Potrivit art. 7 alin. (4) şi (5) din OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare (articol menţinut şi în perioada 1 martie - 31 decembrie 2017 conform art. 1 alin. (3) din 
OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative) stabileşte că „(4) Prevederile art. 13 alin. (5) - (8) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 
art. 12 alin. (6) - (11) din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică 
în mod corespunzător şi în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017. (5) Dispoziţiile alin. (4) se 
aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi, după caz, prin bugetele instituţiilor publice din sectorul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională.” 

Arată că argumentarea cauzelor care au generat această reducere a procentului de acordare a 
sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică nu intră în responsabilitatea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aceasta constituind raţiunea care a determinat emiterea 
Ordinelor nr. 835/2017 şi 836/2017 ale Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Conform art. 4 alin. (12) şi (13) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2013 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 144/2014 „(12) Inspectorii antifraudă sunt detaşaţi în interesul serviciului 
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora. Pe 
perioada detaşării inspectorii antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege în cazul 
detaşării.”, iar în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, 
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cu modificările şi completările ulterioare, „Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul 
detaşării şi cheltuielile de detaşare se plătesc de unitatea la care se efectuează detaşarea, cu 
excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.” 

Art. 89 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipulează că „(4) Pe perioada detaşării funcţionarul public 
îşi păstrează funcţia publică şi salariul. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este 
detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate 
autoritatea sau instituţia publică beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al 
transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.” 

Având în vedere actele menţionate, precum şi faptul că specialiştii antifraudă detaşaţi în cadrul 
parchetelor în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 74/2013 beneficiază în 
prezent de drepturile salariale mai favorabile (cele stabilite de către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală), prin Ordinul nr. 1394/2017 al Procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost stabilite drepturile salariale de care vor beneficia aceste 
persoane începând cu data de 1 martie 2017, drepturile salariale fiind calculate şi comunicate de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Ordinul colectiv nr. 1021/27.03.2017. 

În concluzie, solicită admiterea excepţiei invocate, iar pe fond respingerea acţiunii ca 
neîntemeiată.  

În drept, au fost invocate prevederile legale menţionate în cuprinsul întâmpinării. 
Prin întâmpinare, pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Preşedintele Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, învederând că art. 11 
din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, prevede că soluţionarea contestaţiilor în 
legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a soldelor funcţiilor de 
bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de 
competenţa ordonatorilor de credite şi poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la 
cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de 
credite; ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile, iar împotriva 
măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 
30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 

Având în vedere că, în prezenta cauză, nu s-a formulat contestaţie în conformitate cu 
dispoziţiile legale menţionate, cererea de chemare în judecată introdusă la instanţa de contencios 
administrativ este inadmisibilă. 

În cazul in care instanţa de judecată înţelege să treacă peste această excepţie, pârâtul înţelege 
să invoce tardivitatea introducerii acţiunii, faţă de art. 11 alin. 4 din OUG nr. 83/2014, care prevede 
că împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, 
în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Or, în prezenta cauză, nu s-a 
formulat acţiune în conformitate cu dispoziţiile legale citate anterior, astfel încât cererea de chemare 
în judecată introdusă la instanţa de contencios administrativ este tardivă. 

Pe fond, consideră că acţiunea este neîntemeiată, susţinând că, în conformitate cu prevederile 
art. 12 alin. (9) şi (10) din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.71/2015, personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din 
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector 
antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general 
antifraudă, beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, prevăzut 
la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» la Legea-
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cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condiţiile stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 12 alin.(8) din actul normativ menţionat mai sus, la stabilirea 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de 
salarizare suplimentare şi altor drepturi acordate conform actelor normative în vigoare pentru 
personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector-şef 
antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector-general antifraudă, nu se aplică 
prevederile art. 3. 

Aşadar, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de 
clase de salarizare suplimentare şi altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare pentru 
personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală se stabilesc cu luarea în calcul a 
drepturilor incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010. 

Având în vedere că Legea nr. 71/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
233/2015 din 6 aprilie 2015, drepturile prevăzute la art. 12 alin. (9) - (11) din OUG nr. 83/2014 au 
fost acordate începând cu 1 mai 2015, în cuantum de 25% pentru tot personalul încadrat sau detaşat 
pe funcţiile specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct 
antifraudă şi inspector-general antifraudă, prin Ordinul nr. 964/2015 al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, ţinând cont de încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin 
bugetul agenţiei. 

Având în vedere că instituţia se încadra în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin actele succesive de salarizare a funcţionarilor 
publici, s-a stabilit (menţinut) sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%. 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5) din OUG nr. 99/2016, „(4) [...] prevederile art. 12 alin. 
(6) - (11) din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi 
în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017. 

(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul 
Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală şi, după caz, prin bugetele instituţiilor publice din 
sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională”.  

Potrivit art. 1 alin. (3) din OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, „prevederile 
art. 1 alin. (3) - (5), art. 2 - 4, art. 5 alin. (2) - (4) şi art. 6 - 11 din OUG nr. 99/2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 martie - 31 decembrie 
2017”. 

Învederează că în construcţia bugetară pentru anul 2017 nu s-au alocat fonduri care să susţină 
acordarea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică, până la nivelul maxim prevăzut de lege 
(25% din salariul de bază), de care au beneficiat inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale 
antifraudă fiscală în anii precedenţi. 

Fondul total bugetar aprobat pentru anul 2017 repartizat aparatului propriu al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală s-a diminuat cu 4,62 puncte procentuale, reprezentând un procent 
de 95,38% din execuţia anului 2016. 

Având în vedere că fondul de salarii alocat aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală este insuficient pentru plata salariilor personalului angajat, acest fapt a 
implicat analizarea, identificarea şi luarea de măsuri corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor 
legale privind încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pentru bugetul agenţiei. 



83 
 

Subliniază că dispoziţiile legale nu impun acordarea sporului de risc şi suprasolicitare 
neuropsihică într-un procent fix, de 25%.  

În acest sens, învederează că, aşa cum a mai arătat, potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (9) şi (10) 
din OUG nr. 83/2014, sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică este în cuantum de până la 
25% şi se acordă în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

Pe lângă măsura de reducere a procentului sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de 
la 25% la 5% au fost luate şi alte măsuri la nivelul aparatului propriu al agenţiei, respectiv: sistarea 
organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, o analiză a nevoii de personal la 
nivelul aparatului propriu şi găsirea de soluţii alternative la ocuparea prin transfer/detaşare a 
posturilor vacante, suspendarea cel puţin până în trimestrul al IV-lea a promovării în grad 
profesional imediat superior celui deţinut a personalului agenţiei etc. 

Referitor la susţinerea potrivit căreia sporul în cuantum de 25% care compune dreptul salarial 
este „un drept câştigat”, precizează că prin Decizia nr. 289 din 7 iunie 2005, Curtea Constituţională 
a statuat că atât încadrarea prin lege a diferiţilor funcţionari publici în anumite categorii, clase şi 
grade profesionale, cât şi salarizarea conform acestei încadrări nu reprezintă drepturi 
fundamentale, care nu s-ar putea modifica, pentru viitor, tot prin lege, legiuitorul fiind în drept să 
modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou. 

De asemenea, arată că, prin Decizia nr. 1250 din 7 octombrie 2010, Curtea Constituţională a 
stabilit că statul are deplină legitimitate constituţională de a acorda sporuri, stimulente, premii, 
adaosuri la salariul de bază personalului plătit din fonduri publice, în funcţie de veniturile 
bugetare pe care le realizează; acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale 
suplimentare, legiuitorul fiind în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi 
salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de 
categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate 
suspenda sau chiar anula (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 108 din 14 februarie 2006). 

Precizează că de la data de 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, unde conform art. 44 alin. (1) pct. 11 se abrogă 
dispoziţiile cap. I, cuprinzând art. 1 - 13 şi art. 32, 321 şi 33 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Consideră că nu poate fi reţinută susţinerea reclamanţilor în sensul că Ordinul nr. 835/2017 al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal a fost emis cu încălcarea dispoziţiilor Legii 
nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, învederează că intenţia de reglementare nu a vizat modificarea actului normativ de bază, 
ce legiferează acordarea sporului supus discuţiei, astfel încât să devină aplicabile dispoziţiile 
specifice procedurii de elaborare şi de avizare, astfel cum se regăsesc în cuprinsul art. 6 alin (1), art. 
7 alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), precum şi art. 9 alin. (1). 

Precizează că preşedintele agenţiei a stabilit, în limita competenţelor date de legiuitor, 
modalitatea de acordare a sporului, începând cu data de 1 martie 2017 prin emiterea ordinului 
criticat, cu respectarea întocmai a prevederilor legii în baza şi în executarea căruia a fost emis. 

Referitor la capătul de cerere privind cheltuielile de judecată, solicită instanţei respingerea lui, 
ca neîntemeiat, având în vedere că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 453 din Codul de 
procedură civilă, iar, în subsidiar, în raport de 453 alin. 2 diminuarea cuantumului acestora. 

În concluzie, în ipoteza respingerii excepţiei inadmisibilităţii şi tardivităţii, solicită respingerea 
acţiunii ca neîntemeiată. 
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În drept, au fost invocate prevederile legale menţionate în cuprinsul întâmpinării. 
În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri, ataşând documentaţia care a stat la baza emiterii 

actului contestat. 
Reclamanţii au depus la dosar note scrise prin care au răspuns excepţiilor invocate de pârâţi, 

susţinând, în esenţă, următoarele:  
Solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive, invocată de pârâtul Ministerul 

Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Procurorul General, solicitând 
să se observe că excepţia nu este motivată.  

Totodată, solicită să se aibă în vedere faptul că reclamanţii sunt detaşaţi în cadrul acestei 
instituţii şi că Procurorul General a emis unele dintre actele atacate, astfel încât în mod evident 
autoritatea emitentă trebuie să stea în judecată.  

Subliniază împrejurarea că şi cu acest pârât reclamanţii au urmat procedura prealabilă, 
procedură în care nu şi-a declinat calitatea ci, dimpotrivă, a răspuns.  

Arată că, prin prezenta acţiune, reclamanţii solicită şi anularea ordinelor emise de Procurorul 
General în ceea ce priveşte soluţionarea procedurii administrative.  

Solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii, invocată de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice 
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, apreciind că, sub un prim aspect, instanţa trebuie să constate că în cauză nu se mai poate 
reţine incidenţa dispoziţiilor art. 11 din OUG nr. 83/2014, care au fost abrogate prin legea unică a 
salarizării, chiar înainte de a-şi formula apărarea în cauză părţile din litigiu.  

În situaţia în care s-ar reţine că inadmisibilitatea s-a invocat prin raportare la dispoziţiile legale 
anterior menţionate, solicită să se observe că norma are în vedere trei situaţii, anume formularea 
contestaţiilor la angajator în legătură cu: stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de 
încadrare şi a soldelor funcţiilor de bază 7 salariilor funcţiilor de bază. Ori, în cauză nu este vorba 
despre niciuna dintre cele trei situaţii, ci despre un spor ce a fost acordat în baza unui ordin, spor ce 
a fost diminuat prin ordinele contestate.  

În situaţia în care instanţa va reţine incidenţa acestui text de lege, solicită să se observe că 
reclamanţii ar fi trebuit să facă procedura în termen de 5 zile, iar aceştia au formulat plângere 
prealabilă în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004. 

Consideră că în analiza acestei excepţii trebuie să se observe în primul rând faptul că 
reclamanţilor nu le-au fost comunicate actele, aşa încât în opinia apărării şi la acest moment 
reclamanţii sunt în termen să efectueze procedura prealabilă.  

Subliniază că reclamanţii nu se situează sub incidenţa dispoziţiilor art. 11 din OUG nr. 83/2014.  
Solicită respingerea excepţiei tardivităţii formulării acţiunii, invocată de pârâtul Ministerul 

Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Preşedintele Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu motivaţia că, indiferent ce norma juridică ce se va reţine ca fiind 
aplicabilă, raportat la data la care reclamanţii au primit răspuns la procedura prealabilă, cererea este 
formulată în termen.  

În temeiul art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va examina cu prioritate excepţiile 
invocate de pârâţi, excepţii care sunt de natură a face de prisos cercetarea pe fond a pricinii. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Public – 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Procurorul General, Curtea reţine că 
obiectul acţiunii vizează şi anularea Ordinului nr. 1394 emis la 03.04.2017 de Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi anularea ordinelor nr. … emise 
de Procurorul General, prin care au fost soluţionate plângerile prealabile formulate împotriva 
Ordinului nr. 1394/2017.  

Ori, în considerarea calităţii de emitent al actelor contestate, în mod evident, acest pârât are 
legitimare procesuală pasivă în cauză, fiind parte a raportului juridic de drept administrativ care a 
generat litigiul dedus judecăţii. Raportul juridic ce constituie fundamentul demersului judiciar de 
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faţă reprezintă un raport juridic special, născut în activitatea de executare a legii, activitate efectuată 
de către o autoritate publică, în regim de putere publică. Prin emiterea actelor administrative 
contestate, pârâtul dobândeşte calitate procesuală în contenciosul administrativ dat fiind faptul că, în 
speţă, conflictul s-a născut tocmai din emiterea actului administrativ a cărui legalitate se impune a fi 
cercetată. 

Pentru aceste considerente, urmează a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca 
nefondată. 

Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi la excepţia tardivităţii formulării acţiunii, 
invocate de pârâta ANAF în raport de dispoziţiile art. 11 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, instanţa reţine că procedura de soluţionare a contestaţiilor reglementată de aceste dispoziţii 
se referă în mod exclusiv la stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a 
soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei 
legi, situaţie ce nu se regăseşte în cauză. 

Într-adevăr, abrogarea acestor dispoziţii începând cu data de 01.07.2017, prin Legea - cadru nr. 
153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nu ar fi fost 
de natură a atrage inaplicabilitatea lor în speţă având în vedere că acţiunea este formulată anterior 
abrogării, astfel încât normele procedurale aplicabile nu ar putea fi decât cele aflate în vigoare la 
momentul sesizării instanţei. 

Curtea constată, însă, că problema care se pune în cauză nu se referă la stabilirea salariilor de 
bază, ci a sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, astfel încât ceea ce contestă 
reclamanţii nu se identifică întocmai cu ipoteza legală invocată. 

Conform art. 11 din OUG nr. 83/2014, angajatul trebuie să urmeze procedura contestaţiei 
administrative reglementate de acest text legal atunci când sesizează instanţa de contencios 
administrativ cu acţiune ce are ca obiect anularea/revocarea/modificarea actului administrativ, 
comunicat, prin care s-a dispus încadrarea/reîncadrarea personalului plătit din fonduri publice şi s-au 
stabilit drepturile salariale ce se acordă potrivit acestei încadrări/reîncadrări, respectiv s-au stabilit 
salariile de bază. 

În caz contrar, cum este şi cazul de faţă, angajatul nu este ţinut a urma contestaţia administrativă 
menţionată, ci se poate adresa, în cazul în care este funcţionar public, iar actul de stabilire a 
drepturilor salariale reprezentând sporuri constituie un act administrativ, instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu respectarea art. 7 din această lege. 

În speţă, reclamanţii au făcut dovada formulării plângerilor prealabile împotriva ordinului nr. 
1021/27.03.2017 emis de Preşedintele ANAF, în interiorul termenului stabilit de art. 7 din Legea nr. 
554/2004 (în condiţiile în care au luat cunoştinţă de existenţa actului administrativ la data de 
4.04.2017, respectiv 6.04.2017 în cazul reclamantei [...], odată cu comunicarea ordinului nr. 
1394/3.04.207 emis de Procurorul General).  

În atare situaţie, constatând că reclamanţii îndeplinesc condiţiile de sesizare a instanţei impuse 
de Legea nr. 554/2004, urmează a respinge ca nefondate atât excepţia inadmisibilităţii acţiunii, cât şi 
excepţia tardivităţii formulării acţiunii, apreciind în concluzie că reclamanţii nu erau ţinuţi de 
parcurgerea contestaţiei administrative prevăzute de art. 11 din OUG nr. 83/2014. 

Pe fond, analizând criticile de nelegalitate invocate cu privire la actele administrative contestate, 
Curtea constată că sunt neîntemeiate. 

Reclamanţii îndeplinesc funcţia de inspectori antifraudă în Direcţia de combatere a fraudelor 
din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, fiind detaşaţi în structurile de parchet pe o perioadă 
de trei ani, conform Ordinelor comune nr. 343/C/10/02/2014, respectiv 222/10/02/2014, nr. 
1770/C/30/06/2015, respectiv 1540/80/06/2015 şi nr. 457/C/10.02.2017, respectiv nr. 
721/10.02.2017 de prelungire a detaşării. 



86 
 

Prin Ordinul nr. 964/24.04.2015 emis de Preşedintele ANAF s-a stabilit că, începând cu data de 
1 mai 2015, personalul din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală care ocupă funcţii publice 
specifice de inspector antifraudă, inspector - şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi 
inspector general antifraudă, beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în 
cuantum de 25% aplicat la salariul brut lunar, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 8 şi alin. 9 
din OUG nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, iar prin Ordinul 
nr. 1009/30.04.2015 s-a stabilit că, începând cu data de 1 mai 2015, cuantumul brut al salariilor 
pentru acelaşi personal se majorează prin includerea sumei aferente acestui spor.  

Ulterior, prin Ordinul nr. 835/1.03.2017, Preşedintele ANAF a dispus, începând cu data de 
01.03.2017, încetarea aplicabilităţii prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 964/2015 privind stabilirea 
cuantumului sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 25%, iar prin Ordinul 
nr. 836/10.03.2017, având în vedere Nota nr. [...]/01/03/2017 a Direcţiei Generale de Organizare şi 
Resurse Umane, aprobată de conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-a stabilit că, 
începând cu data de 01.03.2017, personalul din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală care 
ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general 
adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică în cuantum de 5% aplicat la salariul brut lunar, în conformitate cu prevederile art. 12 
alin. 8 şi alin. 9 din OUG nr. 83/2014, aprobată cu modificări şt completări prin Legea nr. 71/2015, 
coroborat cu art. 7 alin. 4 şi alin. 5 din OUG nr. 99/2016 şi cu art. 1 alin. 3 din OUG nr. 9/2017. 

De asemenea, prin Ordinul nr. 1021 emis la data de 27.03.2017 de Preşedintele ANAF, având în 
vedere Ordinul nr. 836/2017, s-a prevăzut că, începând cu data de 01.03.2017, personalul din cadrul 
Direcţiei generale antifraudă fiscală care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, 
inspector şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general antifraudă 
beneficiază de drepturile salariale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
acest ordin, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 8 şi alin. 9 din OUG nr. 83/2014 aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 coroborat cu art. 7 alin. 4 şi alin. 5 din OUG nr. 
99/2016 şi cu art. 1 alin. 3 din OUG nr. 9/2017. 

În continuare, prin Ordinul nr. 1394/03/04/2017 emis de Procurorul General s-a stabilit că, 
începând cu data de 01.03.2017, specialiştii antifraudă detaşaţi în cadrul Ministerului Public 
beneficiază de drepturile salariale prevăzute în anexele nr. 1-18 (coloana 8), aplicându-se un spor 
pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 5%. 

Reclamanţii au formulat contestaţie (plângere prealabilă) împotriva Ordinului nr. 
1021/27/03/2017 emis de Preşedintele ANAF, precum şi împotriva Ordinului nr. 1394/03.04.2017 
emis de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţii 
ce au fost respinse. 

Instanţa reţine că modul de acordare a sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică este 
prevăzut la art. 12 alin. 9 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.71/2015, potrivit cu care personalul din cadrul Direcţiei generale 
antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice 
specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi 
inspector general antifraudă, beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până 
la 25%, prevăzut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare 
«Justiţie» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condiţiile stabilite prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Prin urmare, sporul invocat de reclamanţi nu poate fi acordat decât în conformitate cu Ordinul 
nr. 836 emis la data de 1.03.2017 de preşedintele ANAF, prin care se stabileşte începând cu data de 
1.03.207 un cuantum al sporului în procent de 5% aplicat la salariul brut lunar.  
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Într-adevăr, potrivit art. 4 alin. 12 din OUG nr. 74/2013, „Inspectorii antifraudă sunt detaşaţi în 
interesul serviciului pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu 
acordul acestora. Pe perioada detaşării inspectorii antifraudă beneficiază de toate drepturile 
prevăzute de lege în cazul detaşării.”, iar în conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 1860/2006 
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării 
şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, „Drepturile salariale aferente muncii prestate 
la locul detaşării şi cheltuielile de detaşare se plătesc de unitatea la care se efectuează detaşarea, cu 
excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.” 

De asemenea, art. 8 din HG nr. 1860/2006, „Pe durata delegării şi detaşării persoana îşi 
păstrează funcţia, clasa, gradul profesional şi treapta de salarizare sau, după caz, gradul sau treapta 
profesională şi salariul avute la locul de muncă. Când detaşarea se dispune într-o funcţie pentru care 
este stabilit un salariu mai mare, persoana detaşată poate opta pentru acest salariu, în condiţiile 
prevăzute de lege.” 

În speţă, însă, nu se pune problema achitării drepturilor salariale constând în sporul pentru risc 
şi suprasolicitare neuropsihică, ci a modului de stabilire a acestor drepturi, care se face în 
conformitate cu art. 12 alin. 9 din OUG nr. 83/2014, respectiv în condiţiile stabilite prin ordin al 
preşedintelui ANAF, fiind aplicabil deopotrivă personalului care funcţionează efectiv în cadrul 
Direcţiei generale antifraudă fiscală, precum şi personalului detaşat din această structură în 
cadrul parchetelor, pe posturi de specialişti. 

Curtea consideră că dispoziţiile care impun menţinerea salariului se referă la salariul de bază, 
iar nu la sporuri, cu atât mai puţin la sporurile ce nu sunt prevăzute de lege într-un cuantum expres 
determinat, ci condiţiile acordării lor sunt lăsate la latitudinea ordonatorului de credit. 

Mai mult, nu poate fi reţinută aserţiunea reclamanţilor potrivit cu care dificultăţile financiare 
identificate la nivelul ANAF, care au justificat reducerea sporului, nu afectează în aceeaşi măsură şi 
bugetul alocat Ministerului Public în condiţiile în care, aşa cum s-a mai arătat, problema care se 
pune nu vizează plata sporului, respectiv posibilitatea reală de suportare a acestuia de către 
angajator, ci modul de stabilire a cuantumului dreptului salarial constând în acest spor, mod care 
este dat în competenţa legală a preşedintelui ANAF.  

Instanţa apreciază că o altfel de interpretare ar conduce la inechităţi în sistemul salarial pentru 
aceeaşi categorie de salariaţi, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii asemănătoare, situaţie 
nepermisă de lege. 

Prin urmare, indiferent de motivul care a determinat diminuarea sporului de la 25% la 5%, 
stabilirea cuantumului de 5% prin ordin al preşedintelui ANAF face obligatorie aplicarea aceluiaşi 
cuantum atât personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ANAF, cât şi celui detaşat la 
Ministerul Public, astfel încât Ordinul nr. 1394/3.04.2017 al Procurorului General al Parchetului de 
pe lângă ICCJ apare ca fiind perfect legal. 

În ceea ce priveşte legalitatea diminuării sporului, se reţine că, potrivit considerentelor Deciziei 
nr. 1250/2010 a Curţii Constituţionale, statul are deplină legitimitate constituţională de a acorda 
sporuri, stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit din fonduri publice, în 
funcţie de veniturile bugetare pe care le realizează, iar prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 108 
din 14 februarie 2006 s-a statuat că acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale 
suplimentare, legiuitorul fiind în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi 
salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de 
categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate 
suspenda sau chiar anula. 

Prin urmare, decizia de diminuare a sporului acordat reclamanţilor reprezintă o chestiune de 
oportunitate, ce nu poate face obiectul controlului de legalitate al instanţei de contencios 
administrativ decât în măsura în care s-ar dovedi că excedează marjei de apreciere a autorităţii 
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publice, prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, îmbrăcând astfel forma excesului de putere (art. 2 lit. n din Legea nr. 
554/2004), situaţie ce nu s-a dovedit în cauză. 

În egală măsură, Curtea constată că nu se poate susţine încălcarea, prin Ordinul ANAF nr. 
1021/27.03.2017, prin care se stabilesc în concret drepturile salariale începând cu data de 
01.03.2017, a principiului neretroactivităţii legii, atâta timp cât din succesiunea actelor 
administrative adoptate rezultă că începând cu data de 1.03.2017 a încetat aplicabilitatea 
prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 964/2015 privind stabilirea cuantumului sporului pentru 
risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 25% (prin Ordinul nr. 835/01.03.2017), iar 
prin Ordinul nr. 836/10.03.2017 s-a stabilit că, începând cu aceeaşi dată, personalul din cadrul 
Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală care ocupă funcţii publice specifice de inspector 
antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector general 
antifraudă beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 5% 
aplicat la salariul brut lunar. 

Se observă astfel că Ordinul nr. 1021/27.03.2017 nu stabileşte în mod retroactiv o anumită 
situaţie juridică, ci a fost adoptat în aplicarea în concret a unor dispoziţii cu caracter normativ 
emise anterior, chiar de la 01.03.2017. 

Referitor la aplicarea art. 1 alin. 1 din OUG nr. 9/2017, potrivit cu care „În perioada 1 
martie - 31 decembrie 2017, se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii …”, Curtea consideră că aceste dispoziţii se referă la sporurile al căror cuantum 
este fix, determinat chiar prin lege, iar nu la sporurile ce se stabilesc, conform competenţelor legale, 
de către ordonatorul de credit, în speţă preşedintele ANAF, care trebuie să asigure deopotrivă 
încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul instituţiei. 

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele de nelegalitate invocate de reclamanţi 
sunt nefondate, urmează a respinge acţiunea ca atare, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile 
impuse de art. 1 şi 8 din Legea nr. 554/2004. 

Sentinţa civilă nr. 222/CA/11.10.2017 
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 

 
14. Anulare decizie de invalidare. Dovedirea calității de moștenitori. 

Respectarea principiului siguranței juridice. 
 
Înscrisurile doveditoare ale calităţii de moştenitori au fost solicitate de către recurentă 

reclamanţilor, indicându-se în acest sens adresa nr. 1490/16.02.2009, însă, în opinia acesteia, documentele 
depuse în faţa instanţei, fără respectarea termenului legal, nu pot fi luate în considerare. 

Adresa amintită este însă un formular adresat exclusiv uneia dintre moştenitori, nu şi celorlalţi, iar 
din cuprinsul acesteia se desprinde concluzia că s-a solicitat certificatul de moştenitor după autorul [...] şi 
acte de stare civilă ale moştenitorilor legali, până la gradul IV inclusiv.  

Petentei căreia i se adresează Comisia locală Constanţa nu i s-a adus la cunoştinţă posibilitatea de a 
depune certificatul de deces şi acte de stare civilă care atestă vocaţia sa la succesiune potrivit art. 3 alin. 2 
din HG nr. 753/1998 conform cu care „moştenitorii care nu posedă certificat de moştenitor pot face dovada 
vocaţiei de moştenitor cu acte de stare civilă: certificatul de deces al proprietarului, certificatul de naştere şi 
certificatul de căsătorie ale moştenitorului”. 

 
Art. 4 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 9/1998 
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Art. 3 alin. 2 din HG nr. 753/1998 
CJUE - Cauzele C-453/00 și C-2/06 

 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

sunt aplicabile dispoziţiile art.499 NCPC, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 
alin.1 lit. b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare 
invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.” 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016, reclamanţii 
[...], [...], [...], [...], [...] în contradictoriu cu pârâta ANRP au solicitat anularea deciziei de invalidare 
nr. 1275/27.04.2016 prin care s-a dispus invalidarea Hotărârii nr. 6511/12.11.2010 emisă de 
Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Constanţa şi validarea în tot a Hotărârii nr. 6511/12.10.2010 pentru suma de 76.980,70 lei. 

Reclamanţii motivează că sunt persoane îndreptăţite, în sensul legii. Anterior emiterii 
hotărârii contestate problema calităţii lor fusese tranşată definitiv în două rânduri. 

Cu privire la bunurile pentru care solicită despăgubiri, se arată că acestea sunt: 10 pomi 
fructiferi, 4,5 ha teren agricol şi o cameră. 

Prin sentinţa civilă nr.1910/22.12.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa s-a 
admis în parte acţiunea, după cum urmează: 

S-a anulat Decizia de invalidare nr. 1275/27.04.2016. 
S-a respins cererea de validare a Hotărârii nr. 6511/12.10.2010 şi obligarea pârâtei la 

emiterea unei hotărâri de validare în totalitate a Hotărârii nr. 6511/12.10.2010. 
S-a respins cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
Au fost avute în vedere următoarele considerente: 

         Prin cererea înregistrată la Comisia Judeţeană Constanţa sub nr. …/17.04.2006, reclamanta 
[...] a solicitat acordarea de compensaţii băneşti pentru bunurile abandonate de autorul [...] în 
comuna Doccilor, sat Cherimler, judeţul Durostor, Bulgaria. 
 Prin Hotărârea nr. 5523/26.02.2010 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru Aplicarea 
Legii nr. 9/1998 a fost respinsă cererea de acordare a compensaţiilor băneşti, motivat de faptul că nu 
sunt bunuri de revendicat. 
 Împotriva Hotărârii nr. 5523/26.02.2010 a fost formulată contestaţie, admisă de către 
A.N.R.P., fiind emisă în acest sens Decizia nr. 1346/06.08.2010 prin care a fost invalidată Hotărârea 
nr. 5523/26.02.2010. 
 Prin hotărârea nr. 6511/12.11.2010 emisă de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea 
Legii nr. 9/1998 s-a propus acordarea de compensaţii băneşti în cuantum de 76.980.70 lei 
moştenitorilor autorului [...], respectiv  [...], [...], [...], [...], [...], [...]. 
 Prin Decizia nr. 1275/27.04.2016, A.N.R.P. a invalidat Hotărârea nr. 6511/12.11.2010 emisă 
de Comisia Judeţeană Constanţa pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a stabilit faptul că nu se acordă 
despăgubiri întrucât la dosar nu se regăseşte certificatul de deces al autorului, iar acesta a primit la 
venirea în ţară mai mult decât a abandonat în Bulgaria. 
 După cum rezultă din preambulul său, Decizia nr. 1667/27.05.2016 a fost emisă în temeiul 
dispoziţiilor art.7 alin.3 din Legea nr. 164/2014, coroborat cu art.35 alin.4 lit. b din HG nr. 735/1998 
modificată şi completată prin HG nr. 1277/2007.  
 Sub aspectul nedovedirii calităţii de persoane îndreptăţite, tribunalul reţine că au fost depuse 
înscrisurile solicitate, fiind dovedită calitatea de persoane îndreptăţite potrivit Legii nr. 9/1998, 
astfel, în mod greşit a fost invalidată hotărârea sub acest aspect. 
 În ceea ce priveşte  motivul invocat de către pârâtă potrivit cu care autorul reclamanţilor a 
fost despăgubit la recolonizare, din cuprinsul situaţiei de avere şi declaraţiunii rezultă că acesta a 
abandonat 10 ha teren, casă cu 3 camere, grajd, şopron, curte 3000 mp. şi a primit 5,5 ha teren 
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arabil, un imobil cu 2 camere, o bucătărie, dependinţe şi teren aferent locuinţei în suprafaţă de 2.500 
mp. 
  În ceea ce priveşte cererea de obligare la validarea în totalitate a hotărârii s-a reţinut că, 
potrivit art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanţa poate să oblige autoritatea publică să emită un act 
administrativ, însă nu poate obliga autoritatea să soluţioneze cererea reclamantei într-un anumit fel 
întrucât s-ar substitui autorităţii care nu a verificat condiţiile de fond ale cererii. 
 Faţă de aceste considerente, a admis în parte acţiunea, a anulat decizia de invalidare şi a 
respins  cererea de validare a Hotărârii nr. 6511/12.10.2010 şi obligarea pârâtei la emiterea unei 
hotărâri de validare în totalitate a Hotărârii nr. 6511/12.10.2010. 
 Cu privire la cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată a reţinut că nu a fost 
dovedită efectuarea acestora. 
 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta ANRP, criticând-o pentru nelegalitate 
din perspectiva art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă, pentru următoarele motive:  

- instanţa de fond în mod eronat a reţinut că înscrisurile solicitate prin Adresa nr. 
1490L/16.02.2009, între care şi certificatul de calitate de moştenitor de pe urma autorului [...], sau în 
lipsa acestuia certificatul de deces al autorului, au fost depuse; prin Adresele nr. …/DJC/05.09.2016 
şi nr. …/DJC/12.12.2016 s-a transmis întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii Deciziei de 
invalidare nr. 1275/27.04.2016, de unde se poate proba faptul că acest certificat nu a fost depus de 
către solicitanţi.  

Prin adresa nr. …/16.02.2009, Comisia Judeţeană Constanţa a solicitat deponentei cererii, 
doamna [...], completarea dosarului administrativ cu o serie de documente între care şi certificatul de 
calitate de moştenitor după autorul [...], însă, nici până la momentul emiterii Deciziei nr. 
1275/27.04.2016, solicitanţii nu au depus un asemenea certificat, sau în lipsa acestuia certificatul de 
deces al autorului. 

Acest aspect poate fi probat din însăşi dosarul administrativ depus prin adresele nr. 
…/DJC/05.09.2016 şi nr. …/DJC/12.12.2016. 

 Recurenta-pârâtă consideră că orice acte depuse ulterior emiterii acestei Decizii, acte 
nedepuse în condiţiile Legii nr. 164/2014, nu pot fi luate în considerare, deoarece nu se poate 
pronunţa, la fel cum nici instanţa nu o poate face, pentru viitor. 

Astfel, reclamanţii nu au făcut dovada calităţii de moştenitori ai autorului bunurilor pentru 
care au solicitat despăgubiri. 

Se menţionează că dovedirea drepturilor pe care le pretind reclamanţii cade în sarcina 
acestora. Raporturile dintre succesori nu se dezbat nici la nivelul comisiilor judeţene, nici la nivelul 
ANRP. Acest punct de vedere este susţinut şi de prevederile art. 9 din Legea nr. 290/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „în cazul în care despăgubirile băneşti sunt 
solicitate de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi dacă, după adoptarea hotărârii 
de către comisia competentă şi rămânerea definitivă a acesteia, apar persoane având vocaţie 
succesorală, conform art. 5 alin. (1) şi (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se 
soluţionează potrivit dreptului comun.” 

Intimaţii-reclamanţi nu au depus întâmpinare. 
 
Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii, Curtea constată că este 

nefondat pentru următoarele considerente:  
Potrivit art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă:  

   (1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 
         8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 
material. 
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Critica recurentei vizează exclusiv încălcarea de către prima instanţă a art. 3 alin. 2 din HG 
nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar 
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (se 
constată că în mod eronat recurenta face referire la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 9/1998) , 
apreciindu-se că reclamanţii nu au făcut dovada calităţii de moştenitori ai autorului de pe urma 
căruia solicită despăgubiri, nefiind depus la dosar certificatul de deces al autorului ori certificat de 
moştenitor. 

Din aceeaşi perspectivă se face referire şi la art. 4 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 9/1998. 
Aşa cum au subliniat însă reclamanţii intimaţi, cererea pentru acordarea de despăgubiri a mai 

făcut anterior obiectul analizei, comisia locală Constanţa emiţând Hotărârea nr. 5523/26.02.2010 
prin care cererea a fost respinsă cu motivaţia că nu sunt bunuri de revendicat. Nu s-a pus însă în 
discuţie lipsa vreunei dovezi a calităţii de moştenitor a petentei [...]. 

Această Hotărâre a fost invalidată prin decizia nr. 1346/06.08.2010, constatându-se că cei 
îndreptăţiţi, respectiv [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], au dreptul la diferenţa de valoare între bunurile 
abandonate  în Bulgaria şi cele primite în România de către autorul lor. 

În baza acestei hotărâri a fost emisă ulterior Hotărârea nr. 6511/12.11.2010 de către Comisia 
Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 prin care s-au stabilit despăgubiri în valoare de 
76.980,70 lei. 

Această hotărâre a fost invalidată prin decizia nr. 1275/27.04.2016 a ANRP, înscris ce face 
obiectul acţiunii, cu motivaţia, printre altele, că petenţii nu au făcut dovada calităţii de moştenitori. 

Instanţa consideră astfel că decizia nr. 1346/06.08.2010 a statuat definitiv asupra calităţii de 
persoane îndreptăţite a reclamanţilor, având în vedere principiul siguranţei juridice.  

Cu privire la deciziile administrative definitive, relevantă este jurisprudenţa CJUE, în cauza 
Kuhne & Heitz fiind făcute următoarele menţiuni: „certitudinea juridică figurează printre 
principiile generale recunoscute de dreptul comunitar. Caracterul definitiv al unei decizii 
administrative, dobândit la expirarea termenelor rezonabile de introducere a căilor de atac sau prin 
epuizarea căilor de atac respective, contribuie la această certitudine şi rezultă că dreptul comunitar 
nu impune ca un organ administrativ să fie, în principiu, obligat să revină asupra unei decizii 
administrative care a dobândit un astfel de caracter definitiv. 25.” (Hotărârea Curţii din 13 ianuarie 
2004/ Kühne & Heitz NV împotriva Produktschap voor Pluimvee en Eieren, în cauza C-453/00) 

De asemenea, în cauza C-2/06, Willy Kempter KG împotriva Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 
Curtea a amintit că „jurisprudenţa sa trebuie interpretată în lumina principiului securităţii juridice, 
care se numără printre principiile generale recunoscute în dreptul comunitar. În această privinţă, 
este necesar să se constate că acest caracter definitiv al unei decizii administrative, dobândit după 
expirarea termenelor rezonabile pentru introducerea acţiunilor sau, precum în acţiunea 
principală, prin epuizarea căilor de atac, face parte din securitatea juridică menţionată, având 
drept consecinţă faptul că dreptul comunitar nu impune ca un organ administrativ să fie în principiu 
obligat să revină asupra unei decizii administrative care a dobândit un asemenea caracter definitiv 
(Hotărârea Kühne & Heitz, citată anterior, punctul 24).” 

Mai mult, recurenta afirmă că înscrisuri doveditoare ale calităţii de moştenitori au fost solicitate 
reclamanţilor, indicând în acest sens adresa nr. 1490/16.02.2009; în opinia recurentei, documentele 
depuse în faţa instanţei, fără respectarea termenului legal, nu pot fi luate în considerare. 

Adresa amintită este însă un formular adresat exclusiv numitei [...], nu şi celorlalţi moştenitori, 
iar din cuprinsul acesteia se desprinde concluzia că s-a solicitat certificatul de moştenitor după autorul 
[...] şi acte de stare civilă ale moştenitorilor legali, până la gradul IV inclusiv.  

Petentei [...], căreia i se adresează Comisia locală Constanţa, nu i s-a adus la cunoştinţă 
posibilitatea de a depune certificatul de deces şi acte de stare civilă care atestă vocaţia sa la succesiune 
potrivit art. 3 alin. 2 din HG nr. 753/1998 conform cu care „moştenitorii care nu posedă certificat de 
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moştenitor pot face dovada vocaţiei de moştenitor cu acte de stare civilă: certificatul de deces al 
proprietarului, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie ale moştenitorului”. 

În aceste împrejurări, în mod corect prima instanţă a luat în considerare înscrisurile depuse cu 
prilejul soluţionării cauzei. 

Pentru toate aceste considerente, instanţa de recurs apreciază că în speţă s-a făcut o corectă 
aplicare a normelor de drept material, recursul fiind respins în considerarea art. 496 alin. 1 Cod 
procedură civilă.  

Decizia civilă nr. 930/CA/19.10.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 

15. Comunicare informaţii de interes public privind proiectele care se 
desfășoară la nivelul instituției prin publicare pe site-ul acesteia. Obligativitatea 
precizării exprese a modului de comunicare a răspunsului. 

 
Comunicarea informaţiilor de interes public prin publicare pe site nu înlătură obligaţia care rezultă 

din Legea nr. 544/2001 de comunicare către orice persoană interesată a informaţiilor solicitate, obligaţie 
care rezultă şi din art. 21 alin. 3 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

Însă, din interpretarea acestui text de lege coroborat cu prevederile art. 21 alin. 2 din H.G. nr. 
123/2002 potrivit cu care „în situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din 
oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum 
şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită”, rezultă faptul că, după comunicarea către solicitant a 
faptului că informaţia este publică, fiindu-i indicat şi locul în care a fost publicată, pentru a se face o 
comunicare în scris în sensul dorit de către reclamantă, este necesar ca aceasta să revină cu o nouă 
solicitare în care să precizeze expres că doreşte comunicarea în scris, pe suport electronic sau hârtie. 

 
Legea nr. 544/2001  

Art. 21 alin. 3 din H.G. nr. 123/2002 
 

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

Prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2016 pe rolul Tribunalului Constanţa, reclamanta SC 
[...] SRL a chemat în judecată pe pârâta [...], pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să 
dispună obligarea pârâtei la furnizarea informaţiilor de interes public solicitate prin adresele nr. 
69/27.01.2016, nr. 80/29.01.2016, nr. 81/29.01.2016, nr. 142/09.02.2016, nr. 152/10.02.2016 şi nr. 
153/10.02.2016; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Prin sentinţa civilă nr. 818/13.06.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
…/118/2016, s-a admis acţiunea promovată de către reclamanta SC [...] SRL şi a fost obligată 
pârâta [...] la comunicarea către reclamantă a informaţiilor de interes public solicitate prin adresele 
nr. …. 

în sensul comunicării următoarelor informaţii: lista proiectelor finalizate şi a celor aflate în 
derulare în care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului proiectului, competiţia, durata 
acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducătorul proiectului, precum şi 
facultatea implicată. 

Instanţa a apreciat că refuzul pârâtei de a comunica actele solicitate încalcă prevederile legii 
nr. 544/2001, respectiv art. 2, 6, 7, 10, 11, 22. 
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 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs  pârâta [...], criticând-o pentru nelegalitate din 
perspectiva art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă, pentru următoarele motive: 
 Susţine recurenta-pârâtă că, având în vedere susţinerile intimatei din acţiunea introductivă şi 
din probatoriile administrate, rezultă fără echivoc că S.C. [...] S.R.L. a luat la cunoştinţă de 
informaţiile solicitate ca urmare a răspunsurilor pârâtei, astfel că în mod eronat instanţa de fond a 
reţinut prin sentinţa civilă recurată faptul că în mod nelegal, abuziv, pârâta a refuzat a furniza 
informaţiile solicitate. 
 În opinia recurentei-pârâte, instanţa de fond a respins, în mod eronat, excepţia lipsei de 
obiect invocată de pârâtă. 
 Prin adresa nr. …/27.01.2016 înregistrată la instituţia recurentă cu nr. …/27.01.2016, 
societatea intimată a solicitat lista proiectelor finalizate şi în derulare cu precizări referitoare la titlu, 
competiţie, durată, buget, beneficiar/partener, conducător proiect, facultate. Prin adresa nr. 
…/05.02.2016, Universitatea „[...]" din Constanţa i-a comunicat intimatei faptul că aceste informaţii 
au fost puse din oficiu la dispoziţia persoanelor interesate, prin publicare pe site-ul instituţiei, sens în 
care a evidenţiat link-urile la care pot fi consultate. 
 Luând la cunoştinţă de proiectele derulate la nivelul Universităţii „[...]" din Constanţa ca 
urmare a accesării linkurilor menţionate de pârâtă, S.C. [...] S.R.L. a formulat adresele nr. 
…/29.01.2016 şi nr. …/29.01.2016, prin care a solicitat informaţii despre proiectul [...], contract de 
finanţare nr. …/11.03.2014, S-E, Constanţa, derulat în cadrul Universităţii „[...]" din Constanţa. 
 Prin adresa nr. …/11.02.2016, instituţia recurentă a răspuns solicitărilor intimatei, 
evidenţiind încă o dată faptul că informaţiile solicitate se află pe site-uri de specialitate, sens în care 
a indicat link-urile aferente. Prin aceeaşi adresă, pârâta a arătat că o parte din informaţiile solicitate 
sunt confidenţiale şi, având în vedere dispoziţiile art. 10 din Contractul de finanţare al proiectului, 
ale art. 163 alin. 1 din Legea 53/2003 coroborat cu art. 36 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă la 
Nivel de Grup de Unităţii din Sectorul de Activitate ,,învăţământ Superior şi Cercetare" înregistrat la 
M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. … din data de 13.11.2014, nu pot fi furnizate. 
 Prin adresa nr. …/09.02.2016, SC [...] S.R.L. a evidenţiat că, în urma verificării informaţiilor 
comunicate de pârâtă prin adresele nr. …/05.02.2016 şi nr. …/11.02.2016, a găsit anumite 
contradicţii referitoare la proiectul POSDRU/…, motiv pentru care a solicitat o explicaţie detaliată 
privind diferenţele constatate. Prin aceeaşi adresă, s-a solicitat şi lista proiectelor finalizate şi în 
derulare cu precizări referitoare la titlu, competiţie, durată, buget, beneficiar/partener, conducător 
proiect, facultate. Ori, lista proiectelor a fost solicitată şi prin adresa nr. …/27.01.2016 la care 
Universitatea „[...]” din Constanţa a răspuns prin adresa nr. …/05.02.2016. 
 Susţine recurenta că a răspuns solicitărilor intimatei referitor la proiectul POSDRU/…, prin 
adresa nr.2878/10.03.2016. 
 Prin adresele nr…./10.02.2016 şi nr. …/10.02.2016, înregistrate la UOC sub nr. 
…/10.02.2016 şi …/10.02.2016, SC [...] SRL a solicitat informaţii despre proiectul POSDRU/…. 
Prin adresa nr. …/09.03.2016 recurenta a indicat încă o data link-urile la care informaţiile solicitate 
pot fi accesate; de asemenea, s-au mai comunicat anumite precizări referitoare la proiectul în 
discuţie. 
 În condiţiile în care probatoriile administrate demonstrează că Universitatea „[...]" din 
Constanţa a răspuns tuturor solicitărilor intimatei, consideră recurenta că în mod eronat instanţa de 
fond a respins excepţia lipsei de obiect a acţiunii. 
 Având în vedere aspectele prezentate pe fondul cauzei,  rezultă fără echivoc că pârâta nu a 
refuzat în niciun moment comunicarea informaţiilor solicitate de intimata-reclamantă, după cum în 
mod eronat a reţinut instanţa de fond. 
 În opinia recurentei-pârâte, probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstrează că 
Universitatea ”[...]" din Constanţa a comunicat, încă din data de 05.02.2016, lista proiectelor 
finalizate şi a celor aflate în derulare în care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului 
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proiectului, competiţia, durata, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, conducătorul 
proiectului, facultatea implicată. 
 Instanţa de fond s-a aflat în eroare cu privire la înscrisurile depuse la dosarul cauzei reţinând 
prin sentinţa civilă recurată că „Urmare a comunicării parţiale a informaţiilor solicitate, a depus 
reclamaţia administrativă, la care nu a primit răspuns.” Ori, la dosarul cauzei nu există nicio 
solicitare a societăţii intimate denumită reclamaţie administrativă sau conţinând elementele unei 
reclamaţii administrative în sensul Legii nr.544/2001.  
 Învederează recurenta-pârâtă că nu are cunoştinţă ce înscrisuri a avut în vedere instanţa de 
fond încât a reţinut că intimata ar fi depus o reclamaţie administrativă la care pârâta nu a răspuns. 
 În motivarea deciziei sale, instanţa de fond a reţinut faptul că „asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public în modalitatea arătată nu reprezintă decât componenta de publicitate 
din oficiu care nu o exclude pe aceea de comunicare a informaţiilor la cerere, astfel că îndeplinirea 
obligaţiei de publicare pe pagina de internet sau prin afişare la sediu nu justifică refuzul pârâtei de 
a furniza informaţiile solicitate de reclamantă în condiţiile art. 6 din Legea nr. 554/2004”. 
 Susţine recurenta că aspectul reţinut de instanţa de fond nu este aplicabil situaţiei dedusă 
judecăţii iar acesta ar fi incident doar dacă Universitatea „[...]" din Constanţa ar fi comunicat faptul 
că informaţiile solicitate se află pe site-ul instituţiei, fără a indica link-urile corespunzătoare. Ori, cât 
timp recurenta-pârâtă a indicat exact link-ul la care informaţia solicitată se regăseşte,  cât timp 
societatea intimată a accesat link-urile trimise, luând la cunoştinţă de informaţia solicitată, consideră 
recurenta-pârâtă că în mod eronat s-a reţinut că indicarea link-urilor corespunzătoare la care 
informaţiile pot fi regăsite constituie refuz de comunicare a informaţiilor solicitate. 
 Deşi în concluziile orale s-a afirmat că unele din site-urile indicate în adresele de răspuns 
erau nefuncţionale, acest aspect nu a fost arătat prin cererea de chemare în judecată şi nici nu a fost 
probat prin vreun mijloc de probă. Din contră, această aserţiune se află în totală contradicţie cu 
susţinerile din cererea de chemare în judecată.  
 Învederează recurenta că intimata a afirmat în acţiunea introductivă faptul că, urmare 
accesării site-urilor menţionate în cuprinsul adresei pârâte, a solicitat ulterior, prin diferite adrese, 
date despre diferite proiecte. Mai mult de atât, acest aspect a fost reţinut şi de către instanţa de fond, 
prin sentinţa civilă recurată. 
 În opinia recurentei-pârâte toate probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstrează fără 
echivoc că S.C. [...] S.R.L. a luat la cunoştinţă de informaţiile pe care le-a solicitat, în urma 
consultării link-urilor indicate de pârâtă prin adresele de răspuns. Mai mult de atât, intimata nu a 
adus la cunoştinţă recurentei faptul că, analizând răspunsurile primite, nu a regăsit informaţiile 
solicitate. 
 În mod eronat instanţa de fond a reţinut faptul că pârâta nu s-a conformat obligaţiilor 
consacrate expres de legea specială, mai ales în condiţiile în care modalitatea în care Universitatea 
„[...]” din Constanţa a înţeles să comunice informaţiile solicitate este expres stipulată de art. 21 alin. 
2 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. Coroborând această dispoziţie cu prevederile 
art. 23 şi 24 din actul normativ indicat, este evident că toate răspunsurile recurentei-pârâte respectă 
dispoziţiile legale şi principale consacrate de legislaţia în materie. 
 Scopul Legii nr. 544/2001, evidenţiat în articolul 1, este următorul: „Accesul liber şi 
neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, 
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, 
în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul 
României”. 
 Susţine recurenta-pârâtă că probatoriile administrate pe fondul cauzei demonstrează faptul că 
societatea intimată a luat la cunoştinţă de informaţiile solicitate, în urma accesării link-urilor 
indicate de pârâtă prin adresele de răspuns. De altfel, pe parcursul acţiunii în justiţie, intimata a 
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arătat că urmare accesării site-urilor menţionate în cuprinsul adresei pârâtei, a solicitat să-i fie 
comunice date despre proiectul …, respectiv în urma verificării informaţiilor comunicate de către 
pârâtă, a accesat link-urile recomandat de aceasta şi a constatat existenţa unei erori în cazul 
proiectului POSDRU/…. 
 Susţine recurenta-pârâtă că este o instituţie care respectă principiul transparenţei şi comunică 
din oficiu informaţii referitoare la proiectele de cercetare care se desfăşoară la nivelul instituţiei, prin 
publicare pe site-ul propriu şi pe alte site-uri de specialitate, informaţii care pot fi accesate de orice 
persoană interesată. 

Soluţia instanţei: 
Potrivit art. 488 punctul 8 C.pr.civ.: 

    (1) „Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 
…… 
    8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 

Un prim aspect pe care îl va sublinia instanţa de recurs are în vedere faptul că prima 
instanţă a enumerat informaţiile care vor fi comunicate, acestea limitându-se la lista proiectelor 
finalizate şi a celor aflate în derulare în care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului 
proiectului, competiţia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, 
conducătorul proiectului, precum şi facultatea implicată. 

Această dispoziţie nu face obiectul recursului, astfel că, indiferent de informaţiile care au 
fost solicitate, pârâta se va limita la cele enumerate , menţiunea devenind definitivă prin 
nerecurare. 

Prin adresa nr. …/27.01.2016, reclamanta a solicitat pârâtei să îi comunice lista proiectelor 
finalizate şi a celor aflate în derulare în care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului 
proiectului, competiţia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, 
conducătorul proiectului, precum şi facultatea implicată. 

Prin Adresa nr. …/05.02.2016 pârâta i-a comunicat că informaţiile solicitate sunt informaţii 
publice în sensul conferit acestei noţiuni de art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, astfel că toate datele 
referitoare la proiectele finalizate, precum şi cele aflate în derulare, se regăsesc pe site-ul instituţiei, 
fiind indicate adresele unde pot fi regăsite. 

Luând cunoştinţă de acest răspuns, reclamanta a formulat cererea nr. 80/29.01.2016, 
solicitând date referitoare la un anumit proiect, respectiv Proiectul … - Contract de finanţare nr. 
…/11.03.2014 S-E Constanta, solicitând a se indica obiectul contractului, numele/prenumele, funcţia 
în cadrul proiectului şi remuneraţia nominală a echipei de implementare, durata contractului, durata 
de execuţie a contractului, data expirării contractului, tranşele de primire a banilor, modalitatea de 
plată, contribuţia eligibilă a beneficiarului, cererea de plată, eventualele acte adiţionale, stadiul fizic 
de realizare a activităţilor la momentul solicitării, gradul de realizare al activităţilor la acel moment. 

Totodată, prin cererea înregistrată sub nr. …/29.01.2016, a solicitat pârâtei să-i comunice 
date referitoare la Proiectul … - Contract de finanţare nr. …/11.03.2014 S-E Constanţa, respectiv 
cheltuielile bugetului în valoare de 20.776.878 lei, detaliat pe achiziţii publice aferente acestui 
proiect defalcate, după cum urmează: tipul de achiziţie şi suma, furnizorul, data şi număr factură / 
bon fiscal, data achitării plăţilor către furnizor. 

Prin adresa nr. …/11.02.2016, pârâta i-a comunicat că, în ceea ce priveşte Proiectul … - 
Contract de finanţare nr. …/11.03.2014 S-E Constanţa, informarea publicului s-a efectuat prin 
intermediul măsurilor de informare şi publicitate prevăzute în cadrul acestuia, toate informaţiile 
publice solicitate referitoare la proiect regăsindu-se pe site-ul www…. 

 Prin aceeaşi adresa pârâta a adus la cunoştinţa reclamantei că informaţiile referitoare la 
achiziţiile publice derulate în cadrul Proiectului s-ar regăsi pe site-ul www.w-licitatie.ro şi pe site-ul 
universităţii, iar plăţile efectuate de ANCSI pentru rambursările aferente proiectului ar putea fi 
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consultate la adresa http://old.fonduri-ue.ro/poscce/link-ul „Plaţi către beneficiari la data de 
03.02.2016”. 

 Pârâta a adus şi lămuriri referitoare la clauzele de confidenţialitate din contracte, respectiv  
clauza privind salariul care a fost preluată şi în contractele individuale de muncă încheiate în cadrul 
proiectului”, precizând că informaţiile pe care a înţeles a le solicita referitoare la „elementele ce fac 
parte din contractele individuale de muncă sunt protejate prin clauze de confidenţialitate general 
valabile, reglementate prin legislaţia muncii”. 

Reclamanta a accesat link-urile recomandate şi a constatat existenţa unei erori în cazul 
Proiectului … „Schema inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa muncii pentru studenţi”, în 
cadrul căreia [...] deţine calitatea de partener, iar Universitatea …, calitatea de beneficiar, cu privire 
la Codul de Contract aferent proiectului, acesta fiind diferit pe site-ul Universităţii [...] Constanţa. 

 Prin cererea înregistrata sub nr. …/09.02.2016, reclamanta a solicitat a i se prezenta un 
punct de vedere cu privire la diferenţele inserate pe cele două site-uri accesate şi a i se comunica 
lista proiectelor finalizate şi a celor în derulare, cu indicarea titlului de proiect, a competiţiei, duratei, 
bugetului, beneficiarului / partenerului, conducătorului proiectului, precum şi a facultăţii vizate. 

La cererea nr. …/2016 s-a răspuns cu adresa nr. …/10.03.2016 în sensul că Universitatea 
„[...]” din Constanţa răspunde doar de informaţiile pe care le postează pe site-ul propriu, nu şi al 
altor instituţii. 

Prin cererea înregistrată sub nr. …/10.02.2016 a solicitat date referitoare la Proiectul …, 
respectiv obiectul contractului, numele/prenumele, funcţia în cadrul proiectului şi remuneraţia 
nominală a echipei de implementare, durata contractului, durata de execuţie a contractului, data 
expirării contractului, tranşele de primire a banilor, modalitatea de plată, contribuţia eligibilă a 
beneficiarului, cererea de plată, eventualele acte adiţionale, stadiul fizic de realizare a activităţilor la 
momentul solicitării, gradul de realizare a activităţilor la acel moment. 

Prin cererea înregistrată sub nr. …/10.02.2016 a solicitat date referitoare la Proiectul …, 
respectiv cheltuielile bugetului în valoarea de 11.211.111,80 lei detaliat pe achiziţii publice aferente 
acestui proiect defalcate, după cum urmează: tipul de achiziţie şi suma, furnizorul, data şi numărul 
facturii / bon fiscal, data achitării plaţilor către furnizor. 

La cererile  nr. …/10.02.2016 şi …/10.02.2016 s-a răspuns cu adresa nr. …/09.03.2016 în 
sensul că informaţiile solicitate referitoare la Proiectul … pot fi consultate pe site-ul Universităţii 
(fiind indicate mai multe adrese în acest sens). În plus, au fost comunicate informaţii referitoare la 
finanţarea proiectului, perioada de implementare, valoarea totală alocată Universităţii „[...]”, 
structura parteneriatului, responsabilităţile Universităţii „[...]”, cereri de rambursare depuse şi 
încasate, modul de îndeplinire a obiectivelor proiectului. 

Aşa cum a precizat şi recurenta, Universitatea „[...]” din Constanţa este o instituţie care, în 
virtutea principiului transparenţei, comunică din oficiu informaţii referitoare la proiectele care se 
desfăşoară la nivelul instituţiei prin publicarea acestora pe site-ul pe care îl deţine. 

Comunicarea acestor informaţii în modalitatea precizată nu înlătură obligaţia care rezultă din 
Legea nr. 544/2001 de comunicare către orice persoană interesată a informaţiilor solicitate, obligaţie 
care rezultă şi din art. 21 alin. 3 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Însă, din 
interpretarea acestui text de lege coroborat cu prevederile art. 21 alin. 2 din HG nr. 123/2002 potrivit 
cu care „în situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se 
asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum 
şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită”, rezultă faptul că, după comunicarea către 
solicitant a faptului că informaţia este publică, fiindu-i indicat şi locul în care a fost publicată, pentru 
a se face o comunicare în scris în sensul dorit de către reclamantă, este necesar ca aceasta să revină 
cu o nouă solicitare în care să precizeze expres că doreşte comunicarea în scris, pe suport electronic 
sau hârtie. 
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 În ceea ce priveşte solicitarea nr. …/27.01.2016, instanţa reţine că reclamanta intimată a luat 
cunoştinţă de răspunsul înregistrat cu nr. …/05.02.2016 prin care erau indicate toate adresele 
disponibile unde puteau fi analizate informaţiile solicitate şi, după consultare, nu a mai revenit 
asupra solicitării iniţiale. 

Astfel, prin adresele imediat următoare s-au solicitat informaţii referitoare doar la un anumit 
proiect, încă o dovadă a faptului că au fost accesate adresele indicate, iar solicitarea a fost restrânsă 
la un singur proiect. De asemenea, în cuprinsul solicitării înregistrată cu nr. 142/09.02.2016 
reclamanta precizează expres că a accesat site-ul „Universităţii [...]” fără să arate că nu ar fi 
identificat informaţiile solicitate. Mai mult, prin această adresă solicită informaţii legate de un 
proiect cu privire la care a constatat inadvertenţe. 

Instanţa apreciază, pentru motivele mai sus indicate, că recurenta pârâtă şi-a îndeplinit 
obligaţia în ceea ce priveşte adresa nr. …/27.01.2016, aspect care rezultă din conduita reclamantei. 

Cererile … şi …/29.01.2016 vizează un singur proiect în legătură cu care se solicită diverse 
informaţii. Aceste solicitări trebuie apreciate în legătură directă cu dispoziţia instanţei de fond, 
neatacată, potrivit cu care informaţiile ce se vor furniza trebuie să se refere doar la lista proiectelor 
finalizate şi a celor aflate în derulare în care Universitatea [...] este parte, prin indicarea titlului 
proiectului, competiţia, durata acestuia, bugetul proiectului, beneficiarul/partenerul proiectului, 
conducătorul proiectului, precum şi facultatea implicată. 

În consecinţă, excluzând acele solicitări  care nu se circumscriu limitelor stabilite, se constată 
că prin adresa de răspuns nr. …/11.02.2016 reclamanta a fost îndrumată spre site-uri care conţin 
toate informaţiile solicitate. 

Instanţa a apreciat că recurenta şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea nr. 544/2001 
având în vedere argumentele expuse în ceea ce priveşte adresa nr. …/27.01.2016.  

Prin adresa nr. …/09.02.2016 se solicită informaţii legate de unele inadvertenţe privind 
înregistrarea Proiectului …. 

La această solicitare se răspunde expres conform adresei nr. …/10.03.2016. 
Faţă de argumentele mai sus expuse, instanţa mai arată că excepţia lipsei de obiect invocată 

de către pârâta recurentă a fost analizată ca apărare de fond, aceasta nefiind o veritabilă excepţie.  
În ceea ce priveşte solicitările exprimate prin adresele nr. … şi …/10.02.2016, instanţa 

constată că privesc Proiectul [...]. 
Recurenta este obligată să formuleze răspunsuri în limita stabilită definitiv de către prima 

instanţa, având în vedere prevederile art. 21 alin. 2 şi 3 din HG nr. 123/2002. 
Solicitările au fost exprimate la data de 10.02.2016 iar răspunsul la aceste adrese a fost 

formulat la data de 09.03.2016, după introducerea acţiunii în justiţie, şi la mai mult de 5 zile 
prevăzute la art. 21 alin. 2 din HG nr. 123/2002 în care recurenta se putea rezuma a indica doar sursa 
unde informaţia poate fi găsită. 

Astfel, toate  informaţiile solicitate în cuprinsul adreselor nr. … şi …/10.02.2016, în limita 
stabilită de către prima instanţă, vor fi comunicate pe suport electronic sau hârtie, prima instanţă 
făcând o corectă aplicare a normelor de drept material. 

Cererea reclamantei a fost respinsă în privinţa adreselor  nr…./27.01.2016, nr…./29.01.2016, 
nr…./29.01.2016, nr…./09.02.2016, prima instanţă neluând în considerare îndeplinirea de către 
pârâtă a obligaţiilor impuse de Legea nr. 544/2001, aşa cum rezultă din conduita reclamantei. 

Decizia civilă nr. 110/CA/08.02.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 



98 
 

16. Contestaţie decizie acordare stimulent de inserţie. Reducerea cu o lună 
a perioadei de acordare a stimulentului proporțional cu perioada pentru care 
reclamanta era îndreptățită să beneficieze de concediul pentru creșterea 
copilului. 

 
          Din analiza coroborată a prevederilor legale incidente în cauză rezultă că stimulentul de inserţie se 
acordă persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a 
indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, fiind astfel în relaţie cu condiţiile de 
acordare a concediului pentru creşterea copilului. 
         În ipoteza în care părintele obţine venituri supuse impozitului, acordarea stimulentului de inserţie nu 
se poate face decât în condiţii similare cu cele privind acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului, întrucât dispoziţiile art. 7 alin. 1 fac vorbire de „persoanele care în perioada în care sunt 
îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1) obţin venituri 
supuse impozitului”.  

Întrucât perioada pentru care reclamanta era îndreptăţită să beneficieze de concediul pentru 
creşterea copilului trebuia diminuată cu o lună, alocată părintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de 
creştere a copilului, în mod corect s-a dispus acordarea stimulentului de inserţie fără a lua în calcul şi luna 
respectivă. 

 
Art. 7, art. 11 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010 

Art. 12 şi 13 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 
 

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

Prin contestația adresată Tribunalului Constanța - Secția de Contencios Administrativ și 
Fiscal, înregistrată sub nr. …/118/2016, contestatoarea [...] în contradictoriu cu Agenția Națională 
pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a solicitat anularea măsurii de acordare a stimulentului de 
inserție prin Decizia nr. …/12.01.2016 începând cu data de 02.01.2016 și acordarea acestuia 
începând cu data de  02.12.2015. 

Prin sentinţa civilă nr. 1511/CA/09.11.2016 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosar nr. …/118/2016 s-a respins cererea, ca nefondată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamata [...], criticând-o pentru 
nelegalitate, pentru următoarele motive: 

Susţine recurenta-reclamantă că, aşa cum este menţionat şi în documentele depuse în vederea 
obţinerii dreptului reprezentat de stimulentul de inserţie după revenirea din concediul pentru 
creşterea copilului, şi-a reluat activitatea salarizată - respectiv a obţinut venituri pentru care se 
datorează impozit pe venit începând cu data de 01.12.2015. Cu respectarea termenului legal 
prevăzut de art. 24 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010, a depus la 
data de 14.12.2015 documentele necesare acordării dreptului reprezentând stimulent de inserţie. 
Conform prevederilor aceluiaşi articol, dreptul reprezentând stimulent de inserţie se cuvine începând 
cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi obţine 
venituri supuse impozitului pe venit. Faţă de reluarea activităţii profesionale la data de 01.12.2015, 
dreptul reprezentând stimulent de inserţie i se cuvenea începând cu data de 02.12.2015. 

Cu toate acestea, astfel cum este menţionat în cuprinsul art. 2 alin. 1 din Decizia nr. 
…/12.01.2016, a fost aprobată acordarea dreptului începând cu data de 02.01.2016, respectiv 
începând cu luna următoare reluării activităţii profesionale. Mai mult decât atât, a fost efectuată deja 
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o plată cu titlu de stimulent de inserţie cu menţiunea că aceasta reprezintă, conform specificaţiilor 
care o însoţesc, contravaloarea stimulentului pentru luna ianuarie 2016. 

Având în vedere prevederile legale amintite, rezultă în mod clar faptul că dreptul 
reprezentând stimulent de inserţie trebuie acordat şi pentru luna decembrie 2015, chiar dacă plata 
acestuia se va face conform prevederilor art. 26 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 
111/2010, începând cu luna ianuarie 2016. 

Învederează recurenta-reclamantă faptul că din cuprinsul sentinţei civile recurate rezultă 
faptul că instanţa de fond şi-a însuşit susţinerile intimatei cu privire la modul de calcul şi acordare a 
indemnizaţiei de concediu pentru creşterea copilului.  

În opinia recurentei-reclamante, instanţa de fond a reținut motive străine de cauză, recurenta 
învederând că a solicitat verificarea legalităţii acordării stimulentului de inserţie în forma în care 
intimata a înţeles să o facă, iar nu acordarea indemnizaţiei de concediu pentru creşterea copilului. De 
asemenea, apreciază faptul că instanţa a făcut aplicarea greşită a prevederilor legale, substituind 
prevederile referitoare la indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului celor privind 
stimulentul de inserţie. 

Intimata a prezentat ca singur argument, de altfel reţinut şi de către instanţa de fond, faptul că 
tatăl copilului nu a solicitat şi nu a beneficiat de o lună din concediul de creştere a copilului, 
conform posibilităţii conferite de legislaţia în vigoare, motiv pentru care ar fi justificată reducerea 
dreptului de a beneficia de stimulentul de inserţie pentru o lună. 

Se arată că, în integralitatea lor, prevederile legale la care instituţia intimată face referire, 
precum şi cele menţionate în cuprinsul sentinţei recurate menţionează faptul că dacă tatăl copilului 
nu beneficiază de dreptul la concediul de creştere a copilului, indemnizaţia de creştere a copilului se 
reduce cu o lună, iar nu perioada pentru care se acordă stimulentul de inserţie, o interpretare în 
sensul diminuării şi a stimulentului de inserţie reprezentând o adăugire la lege fără niciun fel de 
temei. 

În măsura în care s-ar fi urmărit ca şi stimulentul de inserţie să fie redus cu o lună în cazul în 
care tatăl copilului nu solicită şi nu beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de o lună, 
astfel cum există menţiuni în cuprinsul Normelor metodologice cu privire la reducerea cu o lună a 
indemnizaţiei de creştere a copilului, în mod firesc ar fi trebuit să existe menţiuni şi cu privire la 
reducerea cu o lună a stimulentului de inserţie. Or, astfel de menţiuni cu privire la stimulentul de 
inserţie nu există, nici instituţia publică intimată, nici instanţa de judecată nu se poate substitui 
legiuitorului adăugând la lege o prevedere inexistentă rezultată dintr-o interpretare proprie.  

De altfel, nici din punctul de vedere emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale - Direcţia Generală Asistenţă Socială, depus de către intimată în susţinerea argumentelor 
sale nu rezultă existenţa unor prevederi legale care să prevadă reducerea cu o perioadă de o lună a 
dreptului părintelui reprezentând stimulent de inserţie. 

Analizând cauza sub aspectul motivelor de casare invocate, Curtea constată că recursul 
este nefondat. 
           Recurenta a invocat ca temeiuri de casare dispoziţiile art. 488 alin.1 pct. 6 C.pr.civ., respectiv 
„când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive 
contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei”, precum şi pct. 8, respectiv „când 
hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, criticând 
soluţia primei instanţe sub următoarele aspecte: reţinerea în cuprinsul hotărârii a unor aspecte străine 
de prezenta cauză şi aplicarea greşită a prevederilor legale incidente cauzei. 
        În ceea ce priveşte motivul de recurs reglementat de art. 488 pct. 6 Cod procedură civilă, 
Curtea constată că hotărârea recurată cuprinde analiza motivelor invocate de reclamantă iar 
raţionamentul primei instanţe este argumentat juridic şi susţine soluţia la care s-a oprit judecătorul 
fondului. 
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          Faptul că raţionamentul primei instanţe a condus la respingerea cererii reclamantei prin 
analiza şi a unor prevederi referitoare la concediul pentru creşterea copilului nu relevă incidenţa 
unor motive străine de cauză, câtă vreme premisele silogismului judiciar au fost fixate pornind de la 
motivele invocate de reclamantă în cererea dedusă judecăţii, instanţa luând totodată în analiză şi 
dispoziţiile legale indicate în cuprinsul întâmpinării. 
          În dezvoltarea motivului de recurs prevăzut de pct. 8 al art. 488 NCPC, recurenta critică 
aplicarea greşită a prevederilor legale incidente cauzei, susţinând, în esenţă, lipsa unei prevederi 
legale care să prevadă reducerea cu o perioadă de o lună a dreptului părintelui reprezentând 
stimulent de inserţie. 
         Critica recurentei este nefondată. 
         Prin decizia contestată în cauză, recurentei i s-a aprobat acordarea stimulentului de inserţie -
opţiunea I - pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, perioadă 
diminuată cu o lună, întrucât tatăl copilului nu a solicitat propriul concediu pentru creşterea 
copilului.  
         Recurenta a criticat decizia în cauză susţinând, în esenţă, lipsa unei prevederi legale în acest 
sens. 
         Potrivit art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor „(1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul 
pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului prevăzute la 
art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR. 
    (2) Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. (1) se acordă după cum urmează: 
    a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 
alin. (1) lit. a), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a 
vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani; 
(...)” 
          Potrivit art. 12 şi 13 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010:  

„ART. 12 
    (1) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar 
persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a 
indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, dacă acestea realizează 
venituri supuse impozitului, după cum urmează: (...) 
    (2) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie 
se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
    (3) Dacă persoana îndreptăţită care a optat pentru concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din 
ordonanţa de urgenţă, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, solicită acordarea 
concediului fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, nu mai beneficiază de 
stimulentul de inserţie la reluarea realizării de venituri supuse impozitului. 
    (4) În situaţia prevăzută la art. 4^1 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o 
lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de 
inserţie se acordă începând cu împlinirea de către copil a vârstei de un an persoanei îndreptăţite 
care a solicitat iniţial dreptul, dacă aceasta realizează venituri profesionale, cu respectarea 
prevederilor art. 7 alin. (1). 
    (5) În situaţia prevăzută la art. 4^1 alin. (1) şi (2), dacă solicitarea concediului de cel puţin o 
lună se produce în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, stimulentul 
de inserţie nu se mai acordă. 
    (6) În cazul în care persoana îndreptăţită care a solicitat concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 
b) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a 
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vârstei de un an, stimulentul de inserţie se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei 
de un an. 
    (7) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în 
condiţiile alin. (1) lit. a) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu 
pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copilul 
anterior a vârstei de 2 ani. 
    (7^1) Pe perioada în care unul dintre părinţi solicită concediul prevăzut la art. 6 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte nu poate beneficia de stimulentul de inserţie. 
    (8) În situaţia în care unul dintre părinţi se află în plata stimulentului de inserţie acordat în 
condiţiile alin. (1) lit. b) şi celălalt părinte se află într-o situaţie de natură a genera un nou concediu 
pentru creşterea copilului, plata stimulentului de inserţie se suspendă şi se acordă indemnizaţia 
pentru creşterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, majorată cu suma prevăzută la art. 9 
alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. 
    (9) În situaţia realizării de venituri nete în condiţiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de 
urgenţă, persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie. 
    ART. 13 
    (1) Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, 
însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile 
competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau 
urmează să realizeze venituri supuse impozitului. 
    (2) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care beneficiază de 
concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de documentele prevăzute la alin. 
(1). 
    (3) În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care deşi are dreptul 
nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare 
stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6. 
          Conform art. 11 alin. 1 lit. a din OUG nr. 111/2010 „Dreptul la concediul pentru creşterea 
copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor 
ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din 
familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: a) cel puţin o 
lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele 
care nu a solicitat acest drept;” 
         Iar potrivit art. 41 din Normele metodologice „(1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din 
ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din 
ordonanţa de urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă 
îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 
ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi 
indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună. 
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru 
creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de 
venituri supuse impozitului. 
         Din analiza coroborată a acestor prevederi legale rezultă că stimulentul de inserţie se acordă 
persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a 
indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, fiind astfel în relaţie cu 
condiţiile de acordare a concediului pentru creşterea copilului. 
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         Curtea apreciază că, de vreme ce stimulentul de inserţie se poate acorda persoanelor care 
îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei 
lunare, aceste persoane au un drept de opţiune între concediul pentru creşterea copilului şi 
indemnizaţia lunară aferentă, acordate în condiţiile reglementate de lege (aşadar pe o perioadă 
micşorată cu luna alocată părintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de creştere a copilului) şi 
stimulentul de inserţie, în ipoteza obţinerii de venituri supuse impozitului. 
        Reiese astfel, din întreaga economie a legii, că în ipoteza în care  părintele obţine venituri 
supuse impozitului, acordarea stimulentului de inserţie nu se poate face decât în condiţii similare cu 
cele privind acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, întrucât dispoziţiile 
art. 7 alin. 1 fac vorbire de „persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de 
concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1) obţin venituri supuse impozitului”. 
Cum perioada pentru care reclamanta era îndreptăţită să beneficieze de concediul pentru creşterea 
copilului trebuia diminuată cu o lună, alocată părintelui care nu a solicitat dreptul la concediul de 
creştere a copilului, în mod corect pârâta a dispus acordarea stimulentului de inserţie  fără a lua în 
calcul şi luna respectivă. 
         Contrar susţinerii recurentei, o atare interpretare a legii nu reprezintă nici substituirea 
prevederilor legale referitoare la indemnizaţia pentru creşterea copilului celor privind stimulentul de 
inserţie şi nici o adăugare la lege, câtă vreme decizia contestată reflectă o aplicare corectă a legii, 
interpretată sistematic. 
          Astfel cum s-a arătat mai sus, deşi în corpul legii, forma în vigoare la momentul emiterii 
deciziei contestate, nu exista o prevedere expresă privind reducerea cu o lună a perioadei de 
acordare a stimulentului de inserţie (aceasta fiind introdusă ulterior, la art. 12 alin. 7 din Normele 
metodologice), legalitatea măsurii reiese din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale, 
prevederile art. 7 alin. 1 din OUG nr. 111/2010 făcând în mod expres trimitere la perioada în care 
persoana este îndreptăţită să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului. 
         Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, se 
va respinge recursul promovat. 

Decizia civilă nr. 853/CA/05.10.2017 
Judecător redactor Roxana Nicoleta Bacu 

 
17. Contestație decizii de impunere. Respingere. Calculul pro-ratei pe baza 

balanțelor de verificare prezentate la control. 
 
Societatea nu a evidenţiat în mod distinct operaţiunile taxabile în jurnalele de vânzări şi cumpărări, 

motiv pentru care organele fiscale au calculat corect pro-rata pentru perioada 2007 - 2010 pe baza 
balanţelor de verificare prezentate la control, nefiind prezentate înscrisuri din care să reiasă o altă stare de 
fapt. 

Potrivit art. 216 alin. 3 din OG 92/203 aplicabil speţei în raport de circumstanţele cauzei: 
             „Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează 
să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
soluţionare”. 

Decizia nr. 190/20.02.2015 nu a fost contestată, astfel că a devenit definitivă şi a dat naştere 
obligaţiei organului fiscal de a întocmi noi acte administrativ fiscale cu respectarea întocmai a dispoziţiilor 
sale.  

 
Art. 216 alin. 3, art. 218 alin. 2  din OG nr. 92/2003 

 
 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 25.02.2017, reclamanta 
SC [...] SRL, în contradictoriu cu pârâta DGRFP GALAŢI,  a solicitat ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună: 
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- anularea în parte a Deciziei de impunere nr. [...]/15.06.2015 prin care s-au stabilit în sarcina 
societăţii obligaţii fiscale suplimentare (dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA) în sumă 
totală de 1.077.331 lei şi în parte a Deciziei nr. …/28.09.2015 privind soluţionarea contestaţiei 
administrative formulate împotriva Deciziei de Impunere nr. [...]/15.05.2015), cu privire la 
respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei administrative pentru obligaţiile fiscale suplimentare 
referitoare la TVA suplimentar de plată în sumă de 533.531 lei, precum şi la penalităţile de 
întârziere şi dobânzile calculate la aceste sume. 

Arată că solicită anularea în parte a actului administrativ fiscal contestat (Decizia de 
impunere nr. …/15.05.2015) în ceea ce priveşte sumele stabilite suplimentar în sarcina societăţii cu 
titlu de: TVA suplimentar de plată, prin recalcularea "pro-rata" pentru perioada 2007 – 2010 - 
533.531 lei; dobânzi calculate la TVA suplimentar de plată - 425,677 lei; penalităţi de întârziere 
calculate la TVA suplimentar de plată - 68.932 lei. 

Motivele de anulare: 
Arată că la sediul societăţii s-a efectuat o inspecţie fiscală având ca obiect verificarea taxei 

pe valoare adăugată şi impozitul  pe profit, dispusă ca urmare a desfiinţării de către Serviciul 
soluţionare contestaţii a Deciziei de impunere nr. F-CT nr. [...]/26.11.2014, pentru perioada 
01.01.2005 - 31.12.2011. 

În urma inspecţiei fiscale s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală din data de 15.05.2015, în 
temeiul căruia s-a emis Decizia de impunere nr. [...]/15.05.2015 prin care s-au stabilit în sarcina 
societăţii obligaţii fiscale suplimentare pentru suma de 1,077.331 lei,  

Împotriva actului administrativ fiscal reprezentat de Decizia de impunere nr. 445/15.05,2015 
a formulat, în temeiul prevederilor art. 205 Cod procedura fiscală (O.G. nr. 92/2003) contestaţie 
administrativă. Prin Decizia nr. 834/24.08.2015 Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul DGRFP 
Galaţi a respins contestaţia ca netemeinică (in ceea ce priveşte sumele calculate suplimentar cu titlu 
de pro-rata). 

Arată că organele de control au verificat operaţiunile scutite fără drept de deducere pentru 
perioada 01.01.2007 - 30.11.2010 şi în mod netemeinic au stabilit o alta pro-rata decât cea calculată 
de către Soc. [...] SRL, fără a motiva în vreun fel de ce, cum şi în ce mod au recalculat pro - rata. 

Organul de inspecţie fiscală nu a evidenţiat sau arătat vreo cifră pe baza căreia să efectueze 
un calcul al pro ratei, ci numai s-au limitat în a stabili TVA suplimentar ca rezultat al unui calcul 
ocult, numai de el ştiut. 

Din conţinutul raportului de inspecţie fiscală rezultă că principalul argument adus în 
favoarea menţinerii unui procent de pro-rata stabilit în anul 2012 - între timp au fost desfiinţate 
doua acte de control având ca obiect TVA aferent pro-rata - este acela că nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinţat. 

Aşa cum putem remarca, organele de control nu au evidenţiat sau arătat vreo cifră pe baza 
căreia să efectueze un calcul al pro ratei, ci numai s-au limitat în a stabili TVA suplimentar ca 
rezultat al unui calcul ocult, fără a argumenta sau proba în ce mod a ajuns la procentele menţionate 
mai sus. 

Din punct de vedere legat, speţei îi erau aplicabile dispoziţiile art. 147 alin. 1-12 din Legea 
nr. 571/2003, care nu au suportat modificări în perioada 2007 - 2010. 

Având în vedere faptul că organul de control fiscal nu a prevăzut modalitatea de calcul 
pentru perioada evidenţiată în Raportul de inspecţie fiscală, consideră că nu există elemente care să 
contrazică sau să anuleze modalitatea de calcul efectuată de către societate. 

În fapt, organul de inspecţie fiscala trebuia să calculeze şi să demonstreze următoarele: 
- care era suma totală, fără taxă, dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ, a 

operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de 
deducere; 
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- care era suma totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la lit. a) a articolului de lege şi a 
operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului 
de deducere; 

- care era valoarea livrărilor de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilă 
în activitatea sa economică; 

- care era valoarea livrărilor de bunuri sau prestări de servicii către sine efectuate de persoana 
impozabilă şi prevăzute la art. 128 alin. (4) şi la art. 129 alin, (4), precum şi a transferului prevăzut 
la art. 128 alin. (10); 

- care era valoarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin, (2) lit. a) şi b), precum şi a 
operaţiunilor imobiliare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt accesorii 
activităţii principale; 

Lipsa de claritate în modul de calcul al pro-ratei de către organul de control îi  îndreptăţeşte 
să solicite admiterea acestui capăt de cerere, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. din 
Codul de procedură fiscală, organul de control este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei 
fiscale pe teritoriul României, sarcina sa fiind stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor, iar art. 6 din 
acelaşi cod instituie obligaţia organului de control de a aprecia relevanţa stărilor de fapt fiscale şi de 
a adopta soluţia  admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra  tuturor împrejurărilor 
edificatoare în cauză. 

Or, aşa cum rezultă din actul administrativ fiscal contestat, precum şi din raportul de 
inspecţie fiscală anexat, acestea nu explică modul de calcul al pro-ratei, mulţumindu-se să reia o 
suma indicată într-un act de control desfiinţat anterior.  

Dispoziţiile Codului de procedură fiscală citate conduc la concluzia că determinarea bazei 
impozabile şi a impozitelor are la bază principiul legalităţii şi trebuie să se întemeieze pe stabilirea 
situaţiei fiscale reale, regulă care nu a fost respectată la întocmirea Deciziei şi a RIF contestate. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 218 din O.G. nr. 92/2003 modificat precum si toate 
prevederile legale invocate în cuprinsul contestaţiei. 

Pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi reprezentata în baza 
mandatului nr. GLR-REG …/14.03.2016 prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Constanța a depus întâmpinare, invocând excepţia necompetenței materiale a Tribunalului 
Constanța în soluţionarea cauzei. 

Prin sentinţa civilă nr. 692/26.05.2017 Tribunalul Constanţa a admis excepţia necompetenţei 
materiale a Tribunalului Constanţa în soluţionarea cauzei şi a declinat competenţa de soluţionare în 
favoarea Curţii de Apel Constanţa, în baza dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 554/2004. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere valoarea contestată şi 
dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 554/2004. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa la 04.08.2016. 
Acţiunea a fost respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente: 
Reclamanta a făcut obiectul unei inspecţii fiscale care s-a desfăşurat în perioada 11.05.2015 - 

15.05.2015 şi a vizat impozitul pe profit în perioada 01.01.2005 - 31.12.2011 şi TVA pentru 
perioada 01.01.2005 - 31.12.2011, inspecţie finalizată cu încheierea raportului de inspecţie fiscală 
nr. 425/15.05.2015. 

În baza Raportului de inspecţie fiscală s-a emis decizia de impunere nr. 445/15.05.2015 prin 
care s-au stabilit obligaţiile suplimentare la plată ce fac obiectul prezentei acţiuni, respectiv: 

- TVA suplimentar rezultat din recalcularea pro-rata pentru perioada 2007 - 2010 de 
533.531 lei; 

- dobânzi la TVA stabilit suplimentar de 425.677 lei; 
- penalităţi de întârziere de 68.932 lei. 
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Decizia de impunere a fost contestată de către reclamantă iar contestaţia a fost respinsă 
potrivit deciziei nr. 834/24.08.2015, organul fiscal apreciind că pentru TVA aferentă perioadei 2007 
- 2010 contestaţia este neîntemeiată iar pentru anul 2005 contestaţia a rămas fără obiect. 

Referitor la TVA corespunzătoare anilor 2007 - 2010 şi accesoriile aferente rezultate din 
recalcularea pro-rata – care fac obiectul litigiului - , organul fiscal a apreciat următoarele: 

  Reclamanta a făcut obiectul unor verificări finalizate cu întocmirea unor decizii de 
impunere contestate, înscrisurile ulterioare fiind conforme dispoziţiilor din deciziile de 
soluţionare a contestaţiilor. 

Succesiunea actelor fiscale, cu menţiunea că vor fi avute în vedere doar aspectele care 
fac obiectul prezentei cauze: 

1. decizia de impunere F-CT …/27.02.2012 prin care s-a stabilit TVA suplimentară de 
595.286 lei şi accesorii de 525.126 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
…/24.05.2012 a DGFP Constanţa prin care s-a dispus desfiinţarea în parte a deciziei de impunere 
pentru suma de 533.531 lei TVA şi accesoriile aferente, fiind menţinut actul pentru TVA 
suplimentară de 61.755 lei. 

În consecinţă s-a dispus întocmirea unui nou act administrativ fiscal care să ţină cont de 
toate considerentele deciziei nr. …/24.05.2012. 

2. decizia de impunere nr. F-CT nr. …/12.03.2013 prin care s-a stabilit TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
292/12.09.2013 prin care s-a dispus desfiinţarea deciziei de impunere în ceea ce priveşte TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei, urmând a se întocmi un nou act 
administrativ fiscal care să ţină cont de toate considerentele deciziei nr. 292/12.09.2013. 

3. decizia de impunere nr. F-CT nr. [...]/26.11.2014 prin care s-a stabilit TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
190/20.02.2015 prin care s-a dispus desfiinţarea deciziei de impunere pentru 535.114 lei 
reprezentând TVA şi accesorii de 496.120 lei (426.537 lei dobânzi şi 69.583 lei penalităţi de 
întârziere), urmând a se întocmi un nou act administrativ fiscal care să ţină cont de toate 
considerentele deciziei nr. 190/20.02.2015. 

În motivarea deciziei nr. 190/20.02.2015 se concluzionează că argumentele reclamantei 
privind modul de calcul a pro-ratei în perioada 2007 - 2010 nu pot fi reţinute întrucât societatea 
nu a prezentat documente din care să rezulte o altă situaţie de fapt fiscală, astfel că procentele 
aplicate de către organul fiscal sunt cele corecte, respectiv 8% pentru anul 2007, 7% pentru anul 
2008, 5% pentru anul 2009 şi 5% pentru anul 2010. 

Desfiinţarea deciziei s-a dispus însă în ceea ce priveşte TVA în sumă de 535.114 lei şi 
accesorii  întrucât nu s-au respectat cele dispuse prin decizia nr. 292/12.09.2013, respectiv a fost 
stabilit TVA mai mare decât cel stabilit prin decizia anterioară cu încălcarea prevederilor legale 
care interzic stabilirea unor obligaţii mai mari decât în actul contestat. 

4. decizia de impunere nr. F-CT nr. …/15.05.2015 care face obiectul prezentei cauze 
prin care s-a stabilit TVA suplimentară de plată de 533.531 lei şi accesorii de 494.609 lei 
(425.677 lei dobânzi şi 68.932 lei penalităţi de întârziere) în acord cu considerentele deciziei nr. 
190/20.02.2015. 

Contestaţia formulată a fost respinsă prin decizia nr. 834/28.09.2015. 
Toate aceste aspecte, reţinute şi de organul fiscal prin decizia nr. 834/28.09.2015, 

rezultă din cuprinsul actelor enumerate aflate la dosarul cauzei, nefiind de altfel subiect al unor 
controverse. 
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În opinia DRGFP Galaţi, dispoziţiile deciziei nr. …/20.02.2015 care au stat la baza 
emiterii Raportului de inspecţie fiscală nr. …/15.05.2015 şi a deciziei de impunere nr. F-CT nr. 
…/15.05.2015 sunt obligatorii pentru organele fiscale astfel că, cu prilejul soluţionării 
contestaţiei împotriva deciziei de impunere nr. F-CT nr. …/15.05.2015 nu mai putea fi analizat 
modul de calcul al pro-ratei, sarcina organului fiscal fiind doar aceea de reducere a debitului până 
la valoarea mai mică stabilită prin decizia nr. …/12.09.2013. 

Instanţa constată că, într-adevăr, prin decizia nr. …/20.02.2015 s-a reţinut că 
reclamanta a realizat atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau 
drept de deducere a TVA, având astfel obligaţia stabilirii TVA deductibilă aferente achiziţiilor pe 
bază de pro-rată stabilită ca raport între suma totală, fără taxă, a operaţiunilor constând în livrări 
de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numărător, şi 
suma totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la numărător şi a operaţiunilor constând în livrări 
de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. 

Astfel, s-a motivat că societatea nu a evidenţiat în mod distinct operaţiunile taxabile în 
jurnalele de vânzări şi cumpărări, motiv pentru care organele fiscale au calculat corect pro-rata 
pentru perioada 2007 - 2010 pe baza balanţelor de verificare prezentate la control, nefiind 
prezentate înscrisuri din care să reiasă o altă stare de fapt. 

Decizia atacată a fost desfiinţată însă, relevanţă prezentând doar soluţia în privinţa TVA 
suplimentară cu accesoriile aferente, cu motivaţia că, potrivit OPANF nr. 2137/2011, prin noul 
act administrativ fiscal nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiinţat, decizia de impunere primară prevăzând TVA în sumă de 533.531 lei TVA şi 
accesoriile aferente iar, ca urmare a desfiinţărilor succesive, s-a stabilit TVA de 535.114 lei şi 
accesorii de 496.120 lei. 

Potrivit art. 216 alin. 3 din OG 92/203 aplicabil speţei în raport de circumstanţele cauzei: 
„Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în 

care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de soluţionare”. 

Art. 218 alin.2 din OG 92 /2003 stabileşte că: 
„Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de 

către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii”. 

Decizia nr. …/20.02.2015 nu a fost contestată, astfel că a devenit definitivă şi a dat 
naştere obligaţiei organului fiscal de a întocmi noi acte administrativ fiscale cu respectarea 
întocmai a dispoziţiilor sale.  

În acest sens au fost întocmite Raportul de inspecţie fiscală nr. …/15.05.2015 şi decizia 
de impunere nr. …/28.09.2015, modalitatea de calcul a pro-ratei nemaiputând fi analizată în 
condiţiile în care s-a stabilit deja definitiv că organul fiscal a aplicat procentele legale în lipsa 
unor documente din care să reiasă o altă stare de fapt. 

Pentru aceste considerente, în mod corect contestaţia reclamantei a fost respinsă prin 
decizia nr. …/28.09.2015, instanţa înlăturând şi concluziile raportului de expertiză efectuată în 
cauză care se dovedesc a  nu fi utile  în raport de dezlegarea dată acţiunii. 

Sentința civilă nr. 196/CA/25.09.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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18. Contestație decizie medicală prin care au fost evaluate starea de 
sănătate și aptitudinea medico-militară a contestatorului pentru participarea la 
misiuni și operațiuni în afara teritoriului statului român. Reexaminare medicală 
și reintroducere în teatrul de operațiuni. Acordare daune materiale. Acoperirea 
prejudiciului moral suferit prin anularea deciziei contestate. 
 

Se apreciază că în cazul reclamantului nu a fost respectată procedura prevăzută de Ordinul nr. 
8/2013 în ceea ce priveşte evaluarea medicală şi totodată, declararea reclamantului ca inapt pentru 
misiunea externă nu este susţinută de argumente medicale, cu atât mai mult cu cât la numai câteva luni, cu 
acelaşi diagnostic, reclamantul este declarat „apt pentru misiunea externă”. 

Ca urmare a anulării deciziei nr. [...]/6/26.07.2016, rămâne în vigoare evaluarea Spitalului 
Militar Constanţa prin care reclamantul a fost declarat „apt” şi în baza căreia a şi fost dislocat în teatrul de 
operaţii între 09.08.2016 - 02.09.2016. Fiind lipsit de diurna specifică misiunii, reclamantul are dreptul la 
aceasta pentru perioada 03.09.2016 - 19.12.2016 (când a fost reintrodus în teatrul de operaţii ca urmare a 
unei noi evaluări), suma calculată de către pârât nefiind contestată. 

În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa reţine că acestea sunt motivate de stresul la care a 
fost supus reclamantul ca urmare a înlăturării sale de a participa la misiunea din Afganistan prin acţiuni pe 
care le-a considerat nedrepte. 

Reclamantul este totuşi un militar cu vechime, care a participat la numeroase misiuni externe de 
dificultate maximă (Afganistan, Kosovo, Irak), astfel că rezistenţa sa la stres este analizată la un alt nivel 
decât pentru o persoană cu activităţi care exclud riscul. Stresul cauzat de declararea sa ca inapt nu poate fi 
mai mare decât cel cauzat de însăşi participarea la o astfel de misiune. 
 

Ordinul nr. M8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate  
şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni  
şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent 

 
Prin cererea de chemare în  judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel Constanța sub nr. 

…/36/16.09.2016, reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâții COMISIA CENTRALĂ DE 
EXPERTIZĂ MEDICO – MILITARĂ şi MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, a solicitat: 

- Anularea Deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016, emisă de Comisia Centrală de Expertiză 
Medico-Militară din cadrul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale; 

- Obligarea pârâților la plata despăgubirilor materiale în cuantum de 12.780 Euro, echivalentul 
în lei la data plății;  

- obligarea pârâților la plata sumei de 10.000 Euro reprezentată de daune-morale. 
În motivare, contestatorul [...] arată că este [...] încadrat pe funcția de subofițer de stat major 

în statul de organizare al Batalionului … Infanterie Constanța, figurând în cadrul U.M. [...] [...]. Ca 
urmare a parcurgerii procedurii impuse de lege, a fost trimis în misiune în baza aeriană Kandahar, în 
teatrul de operații din Afganistan, fiind însă repatriat la data de 02.09.2016 ca urmare a emiterii 
deciziei medicale ce face obiectul prezentei contestații. 

Analizele medicale pentru această misiune au fost realizate încă din luna februarie 2016, în 
vederea stabilirii calității contestatorului de "apt" sau "inapt" pentru participarea la misiune. 

 Fişa medicală a fost completată de medicul unităţii militare, locotenent colonel doctor [...], 
care în mod nejustificat şi premeditat a consemnat pe fișă cu culoarea roşu "clasabil”, fără a avea 
competența în a stabili dacă există o situație de "clasabil" sau nu. 

 Verificarea din punct de vedere medical a subofiţerului [...] s-a realizat înainte de plecarea în 
misiune de către Spitalului Militar de Urgenţă "Grigore Gafencu" Constanţa, care în urma efectuării 
analizelor medicale, realizate cu atenție sporită urmare consemnării de către medicul [...] a situaţiei 
de "clasabil”, a concluzionat că [...] este "Apt" pentru misiune externă. 
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Direcția medicală, nu se știe la iniţiativa cui şi fără respectarea dispozițiilor art. 11, 12, 14 
din Ordinului nr. M.8/2013, a solicitat reexpertizarea contestatorului prin adresa nr. [...]/29.06.2016, 
prin internarea acestuia la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central în vederea precizării 
aptitudinii pentru plecarea în misiune în afara țării, specificând în adresa respectivă necesitatea 
prezentării procesului-verbal prevăzut în disp. art. 14 din Ordinul M.8/2013. 

Comandantul Brigăzii … Mecanizată "[...]" a solicitat locțiitorului șefului Statului Major al 
Forțelor Terestre prin adresa nr. [...]/8.07.2016 intervenția acestuia în vederea anulării reexpertizării 
militarului [...], întrucât de la data evaluării subofițerului de Spitalului Militar de Urgență "Grigore 
Gafencu" Constanţa şi până în prezent "nu au intervenit modificări ale stării de sănătate care să fie 
sesizate de medicul de familie", în conformitate cu art. 5 din Ordinul M.8/2013. 

Totodată, în adresa nr. [...] se arată că "expertizarea subofițerului se face numai în baza 
procesului-verbal înaintat de comisia de unitate", dar acest proces-verbal nu există, ceea ce înseamnă 
că reexpertizarea subofițerului s-a cerut şi, în cele din urmă s-a realizat în mod nelegal, neexistând o 
solicitare la nivelul unităţii militare. 

Urmare acestor demersuri, subofiţerul [...] s-a prezentat în data de 19.07.2016 la Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central unde a fost evaluat din punct de vedere medical din nou, iar 
în urma analizelor medicale efectuate cu această ocazie a fost recomandat ca "apt pentru misiuni 
externe", aşa cum rezultă din biletul de ieșire din spital şi scrisoarea medicală întocmite la momentul 
externării, 

În baza acestor documente, precum şi în baza fişei medicale eliberată de Spitalul Militar de 
Urgenţă "Grigore Gafencu " Constanţa, în data de 09.08.2016 [...] a părăsit țara, plecând în misiune 
în baza aeriană Kandahar din Afganistan în cadrul Batalionului de Infanterie pentru Protecția Forței. 

În data de 02.09.2016 a fost trimis înapoi în ţară, urmare emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6 
din 26.07.2016 de Comisia Centrală de Expertiză Medico-Militară din cadrul Ministerului Apărării 
Naționale, întrucât aceasta a stabilit diagnosticul de sindrom metabolic, fiind declarat „Inapt pentru 
misiune externă", în conformitate cu paragraful 59 din Ordinul M8/2013. 

Decizia medicală nr. [...]/6 din 26.07.2016 emisă de Comisia centrală de Expertiză Medico-
Militară este nelegală, atât sub aspectul încălcării dispozițiilor procedurale pentru sesizarea Comisiei 
centrale, prevăzute în Ordinul nr. M8/2013, cât şi sub aspectul stabilirii calității subofițerului [...] ca 
inapt pentru misiune externă. 

1. Aspecte privitoare la nelegalitate 
Potrivit disp. art. 5 din Ordinul M8/2013, "Datele și concluziile înscrise în Fișa de 

examinare medicală - tip ..cu  ocazia efectuării vizitei medicale la plecarea/înapoierea în/din 
misiune sunt valabile 12 luni de la efectuare, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări 
ale stării de sănătate, fapt certificat de către medicul unității militare, în baza datelor furnizate de 
medicul de familie". 

Medicul unității militare nu a primit date de la medicul de familie prin care să fie informat cu 
privire la modificarea stării de sănătate a subofiţerului [...]. 

Art. 11 din Ordinul M8/2013 menționează că în situația în care există o simptomatologie 
pentru care sunt necesare investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului... "pacientul este 
internat şi expertizat prin comisia de expertiză medico-militară, iar concluziile se materializează 
printr-o decizie medicală emisă de comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar 
şi avizată de către comisia centrală de expertiză medico-militară”. 

Textul art. 11 din Ordinul M8/2013 stabilește așadar competența comisiei la nivelul 
spitalului militar de a emite o decizie în situația necesității realizării unor investigații suplimentare, 
decizie care se avizează de către comisia centrală de expertiză medico-militară. 

Dispozițiile art. 12 din Ordinul M8/2013, arată că "în cazul neavizării deciziilor medicale ale 
comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar, comisia centrală de expertiză 
medico-militară convoacă şi /sau expertizează prin internare sau pe baza documentelor medicale 
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personalul şi emite o nouă decizie medicală, hotărârea urmând a fi comunicată şi comisiei de 
expertiză medico-militară emitente". 

Art. 14 din Ordinul M8/2013 prevede că în vederea expertizării personalului aflat în situațiile 
prevăzute la art. 11, 12 sau 13, comisia de unitate întocmește un proces-verbal, redactat în 3 
exemplare, unul pentru comisia de expertiză medico-militară, unul pentru comisia centrală de 
expertiză medico-militară şi unul care rămâne la unitate; procesul-verbal întocmit este valabil până 
la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară. 

Conform dispozițiilor art. 11, 12, 14 din Ordinul M8/2013, convocarea şi reexpertizarea 
subofiţerului [...] putea să se realizeze numai în condițiile existenței procesului-verbal întocmit de 
comisia de unitate prin care ar fi fost sesizată comisia de expertiză medico-militară. 

Acest proces-verbal nu există, astfel încât nu există sesizarea comisiei de expertiză medico-
militară. 

De asemenea, expertizarea subofițerului [...] de către comisia de expertiză medico-militară la 
nivelul spitalului militar nu s-a realizat, neexistând o decizie medicală emisă de aceasta pentru ca, 
ulterior, să primească avizarea sau neavizarea de către comisia centrală. 

Convocarea şi expertizarea subofițerului în lipsa neavizării unei decizii emisă de comisia de 
expertiză medico-militară s-a realizat în mod evident, clar şi fără echivoc în mod abuziv și cu 
încălcarea dispozițiilor procedurale ale Ordinului M8/2016. 

Totodată, în cuprinsul atribuțiilor comisiei centrale de expertiză medico-militară prevăzute în 
art. 13 lit. c din Ordinul M124/2012, se arată că "în cazul neavizării deciziilor medicale ale 
comisiilor de expertiză medico-militară, convoacă şi/sau expertizează prin internare sau pe baza 
documentelor medicale pacientul şi emite o nouă decizie medicală..." 

Potrivit textelor citate decizia medicală a comisei centrale trebuie să survină şi să se emită 
numai după neavizarea unei decizii a comisiei de expertiză medico-militară; în prezenta speță nu 
există o decizie a comisiei de expertiză medico-militară şi nici o decizie neavizată de către comisia 
centrală, pentru ca aceasta din urmă să emită o nouă decizie. 

2. Aspecte privitoare la netemeinicie. 
Decizia medicală nr. [...]/6 din 26.07.2016 cuprinde calificarea subofițerului [...] ca "Inapt 

pentru misiune externă". 
Apreciază reclamantul că această calificare este acordată în mod netemeinic şi tendențios. 
Contestatorul [...] a fost internat în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și a fost 

evaluat medical, prin efectuarea analizelor medicale, care au concluzionat că pacientul este apt 
pentru misiune externă. 

Aceasta calificare a fost dată subofițerului şi de către Spitalul Militar "Grigore Gafencu" din 
Constanța, tot în baza unor analize medicale. 

În mod cert Comisia este abilitată să stabilească calificativul pacientului, însă acest 
calificativ nu poate fi stabilit în mod arbitrar, după bunul plac al comisiei, ci în conformitate cu 
analizele medicale efectuate în acest scop. 

Este de observat cum Comisia centrală, în baza analizelor medicale efectuate cu ocazia 
internării la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central, care concluzionează calificativul apt 
pentru misiuni externe, stabilește la pct. III, ca diagnostic, "sindrom metabolic" numai cu scopul de 
a încadra pacientul la paragraful 59 din Ordinul M8/2013 pentru a-l face inapt pentru misiuni 
externe. 

Acest diagnostic determină în mod diferit calificativul pacientului pentru serviciul militar în 
timp de pace și război în țară şi pentru misiuni externe. 

Astfel, subofiţerul [...] este declarat apt pentru serviciul militar combatant în timp de pace şi 
război, fiind inapt numai pentru misiuni externe. 

Diagnosticul menționat de Comisia centrală în cuprinsul deciziei contestate este contrar 
tuturor analizelor medicale efectuate. 
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3. Aspecte privitoare la acordarea despăgubirilor 
Decizia medicală nr. [...]/6 din 26.07.2016 a determinat readucerea în ţară a subofiţerului [...] 

precum și lipsirea de veniturile ce s-ar fi  acordat în perioada misiunii, respectiv august 2016 - 
martie 2017, în cuantum de 2.130 Euro lunar. 

 De asemenea, revenirea în țară și imposibilitatea de a mai pleca în misiune au cauzat 
reclamantului un prejudiciu moral, întrucât contestatorul are în întreținere doi copii minori, venitul 
obținut din misiunea externă fiind esențial şi absolut necesar pentru întreținerea familiei sale. 

Contestatorul a fost afectat de imposibilitatea de a mai pleca în misiune, întrucât calificativul 
de "inapt pentru misiuni externe" stabilit de Comisia centrală a fost acordat abuziv în mod vădit, 
neașteptându-se la un asemenea calificativ, raportat la starea sa de sănătate constatată chiar în urma 
analizelor medicale. 

Pe cale de consecință, reclamantul solicită obligarea pârâtelor la repararea pagubei suferite ca 
urmare a emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6 din 26.07.2016, în cuantum de 12.780 Euro, echivalent 
în lei la data plății, reprezentat de veniturile nerealizate în perioada august 2016 - martie 2017 din 
misiunea externă din care a fost adus în ţară, precum şi 10.000 Euro reprezentând daune morale, 
precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

Pârâtul Ministerul Apărării Naționale a formulat întâmpinare prin care solicită 
respingerea cererii contestatorului, apreciind susținerile acestuia nefondate. 

Potrivit datelor din Fișa de examinare medicală – tip, date cunoscute, recunoscute şi 
necontestate de către reclamant, acestea era conform paragraf 59/Anexa 2/ordinul ministrului 
apărării naționale nr. M 8/2013 inapt misiune externă. 

Reiterează faptul că aceste date sunt valabile potrivit art.5/ordin timp de 12 luni de la 
efectuare (februarie 2016), iar în perioada februarie – august 2016 nu rezultă că au intervenit 
modificări ale stării de sănătate, fapt ce trebuia certificat de către medicul unității militare, în baza 
datelor furnizate de medicul de familie. 

Deși în Scrisoarea medicală și Biletul de externare emise de Spitalul universitar de urgență 
militar central „Dr. Carol Davila” București, la data de 22.07.2016, se menționează propunerea de 
încadrare ca apt serviciu militar, apt pentru misiuni externe, aceste documente nu țin loc de decizie 
medicală referitoare la aptitudinea/inaptitudinea medico-militară de a participa la misiuni externe, 
care este un atribut la Comisie centrale de expertiză medico-militară. 

Referitor la cererea de acordare a despăgubirilor, pârâtul apreciază că nu se poate vorbi 
despre un drept recunoscut de lege care să fi fost lezat, atâta timp cât între drepturile sale 
prevăzute/recunoscute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu se regăsește şi 
acela de a participa la misiuni şi operații în afara teritoriului statului român şi corelativ, nu există 
obligația M.Ap.N. de a trimite toţi/oricare militar român la misiuni în afara teritoriului național. 

Solicită respingerea acţiunii. 
Soluţia instanţei: 
Reclamantul [...] este [...] încadrat pe funcția de subofițer de stat major în statul de organizare 

al Batalionului … Constanța, figurând în cadrul U.M. [...] [...]. 
În anul 2016, parcurgând etapele privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii 

medico-militare pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, 
reclamantul a fost declarat „apt misiune” de către Spitalul Militar de Urgenţă „Grigore Gafencu” 
Constanţa, fiind dislocat în Baza Aeriană Kandahar din Afganistan în cadrul Batalionului de 
Infanterie pentru Protecţia Forţei, începând cu 09.08.2016. 

Ca urmare a emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016 de către Comisia Centrală de 
Expertiză Medico-Militară din cadrul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, 
contestată în cauză, s-a dispus repatrierea reclamantului la 02.09.2016. 

Instanţa subliniază că, ulterior, reclamantul a parcurs o nouă etapă de evaluare în urma căreia 
a fost emisă Decizia medicală nr. [...]/4/10.11.2016  de către Comisia de Expertiză Medico - Militară 
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de pe lângă Spitalul Militar  Constanţa, prin care a fost declarat „apt misiune”, decizie avizată de 
către Comisia Centrală de Expertiză Medico - Militară. În baza acestei decizii a fost reintrodus în 
teatrul de operaţii din 20.12.2016. 

Această nouă Decizie medicală nu face nicio dovadă cu privire la starea de sănătate existentă 
la data evaluării care a avut loc în luna februarie 2016, finalizată prin emiterea Deciziei medicale nr. 
[...]/6/26.07.2016 de către Comisia Centrală de Expertiză Medico - Militară, Deciziile consemnând 
starea de sănătate şi implicit aptitudinea persoanei evaluate de a participa la misiunea externă, pentru 
momentul evaluării. 

Această din urmă Decizie prezintă însă importanţă pentru stabilirea eventualelor daune 
materiale şi morale solicitate. De asemenea, decizia prezintă importanţă în cazul în care identifică 
exact aceleaşi afecţiuni  dar concluziile din punct de vedere medical sunt  contrarii deciziei 
contestate.  

Etape de parcurs pentru evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-
militare pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, potrivit 
ordinului nr. M8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi 
stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român şi a baremului medical aferent: 

a) efectuarea vizitei medicale eliminatorii de către spitalele militare pe baza Fişei de 
examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naţionale – art. 1, 2 alin. 1 şi 3, art. 3 din ordin – cu 
menţiunea că „datele şi concluziile înscrise în Fişa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării 
Naţionale cu ocazia efectuării vizitei medicale la plecarea/înapoierea în/din misiune sunt valabile 
timp de 12 luni de la efectuare, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de 
sănătate, fapt certificat de către medicul unităţii militare, în baza datelor furnizate de medicul 
de familie” art. 5 din Ordin; 

b)eliberarea de către medicul de medicina muncii a fişei de aptitudine conform 
metodologiei stabilite de către Direcţia medicală în baza datelor şi concluziilor înscrise în Fişa de 
examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naţionale după efectuarea vizitei medicale art. 7 alin. 1 
din Ordin (cu menţiunea că, dacă de la vizita medicală şi până la plecarea în misiune trec mai mult 
de 6 luni, se eliberează o nouă fişă de aptitudine – art. 7 alin. 2 din Ordin) 

   Potrivit art. 10 din Ordin: „Medicul de unitate este obligat să deţină o bază de date a 
fiecărei persoane din unităţile militare subordonate sau din arondare, reprezentând datele medicale 
referitoare la antecedentele personale patologice, cele care provin din documentele medicale din 
instituţiile unde personalul a fost consultat/investigat/internat/tratat, precum şi la vaccinările 
efectuate. Această bază de date este actualizată permanent şi este pusă la dispoziţia medicilor 
specialişti din ambulatoriile de specialitate/comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale 
de expertiză medico-militară atunci când personalul este selecţionat pentru a participa la misiuni în 
afara teritoriului statului român”. 

c) internarea şi expertizarea prin comisia de expertiză medico-militară (concluziile se 
materializează printr-o decizie medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară de pe 
lângă spitalul militar şi avizată de către comisia centrală de expertiză medico-militară) doar în cazul 
în care sunt necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului, când există afecţiuni 
neprevăzute în Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului 
participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român ori există afecţiuni care s-ar putea 
agrava/s-au agravat pe timpul participării la misiune – art. 11 din Ordin; 

d) convocarea şi/sau expertizarea prin internare sau pe baza documentelor medicale  şi 
emiterea unei noi decizii medicale de către  comisia centrală de expertiză medico-militară,doar 
în cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă 
spitalul militar art. 12 din Ordin. 
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În cele două cazuri mai sus enumerate în care se impune reexpertizarea militarului,este 
obligatorie întocmirea unui proces verbal,astfel cum acesta este reglementat de art. 14 din Ordin. 

Art. 14 alin. 1 din Ordin stabileşte că: 
„În vederea expertizării personalului aflat în situaţiile prevăzute la art. 11, 12 sau 13, comisia 

de unitate întocmeşte un proces-verbal, redactat în 3 exemplare….; procesul-verbal întocmit este 
valabil până la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară. 

 Procesul-verbal menţionat  trebuie să fie însoţit de următoarele documente, după caz – art. 
14 alin. 4 din Ordin: 
    - în cazul afecţiunilor psihice, nota de relaţii din partea şefilor ierarhici şi a persoanelor din 
anturaj, precum şi raportul de evaluare psihologică al psihologului de unitate militară/psihologului 
din ambulatoriul de specialitate; 
    - în cazul afecţiunilor neoplazice, copia de pe examenul histopatologic; 
    - în caz de accident de muncă, copia de pe procesul-verbal de cercetare al evenimentului întocmit 
de organele abilitate/formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare 
FIAM; 
    - fişa cu zile de absenţe de la program pe motive de boală, întocmită de cabinetul medical şi 
compartimentul resurse umane pe ultimele 12 luni, sub formă de tabel cu precizări privind perioada 
concediului medical, cu număr total de zile acordate de medicul de familie/spitalele/ambulatoriile de 
specialitate; 
    - extrasul din fişa de identificare a factorilor de risc profesional, în vederea identificării 
specificului activităţii, după caz; 
    - copia documentelor medicale şi a carnetelor de sănătate/fişa medicală, dacă există; 
    - copia de pe Fişa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naţionale, prevăzută la art. 3 
alin. (1). 

Etape care au fost parcurse în cazul reclamantului 
a) la 12.01.2016 medicul de familie eliberează adeverinţa medicală  nr. 196 în care 

menţionează „clinic sănătos”, însă şi faptul că reclamantul se află în tratament cronic pentru 
hipertensiune arterială; 

b) la 17.02.2016 se întocmeşte Fişa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării 
Naţionale – în care se menţionează  de către medicul unităţii militare că reclamantul are următoarele 
antecedente: …, …, hipertensiune arterială în tratament - în observaţie scăderea toleranţei la 
glucoză, fiind recomandat „clasabil”; cu toate acestea, Fişa  concluzionează că reclamantul este „apt 
misiune”. 

*Instanţa constată următoarele: contrar art. 1, 2 alin. 1 şi 3, art. 3 din ordin, vizita 
medicală nu s-a efectuat  pe baza Fişei de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naţionale 
ci Fişa de examinare medicală a fost întocmită în urma efectuării vizitei medicale (vizita medicală 
cu rezultatele analizelor s-a efectuat la 16.02.2016 iar Fişa a fost întocmită la 17.02.1016). 

Ca urmare a neconcordanţelor constatate, la 24.06.2016, statul Major al Forţelor Terestre 
solicită Locţiitorului Şefului Direcţiei medicale un punct de vedere prin adresa nr. 2297. 

La 29.06.2016 se emite adresa de răspuns nr. … prin care se propune trimiterea 
reclamantului la Comisia Centrală de expertiză medico-militară pentru 19.07.2016 în vederea  
reexaminării prin internare la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central. Se specifică expres că 
militarul va avea asupra sa procesul verbal prevăzut de art. 14 din Ordinul 8/2013. 

c) În baza acestei adrese se emite adresa nr. …/05.07.2016 a Statului Major al Forţelor 
Terestre prin care se dispune trimiterea reclamantului la Comisia Centrală de expertiză medico-
militară pentru 19.07.2016, în vederea  reexaminării prin internare la Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central. Şi în această adresă se specifică obligaţia prezentării procesului verbal întocmit 
potrivit art. 14 din Ordinul 8/2013. 
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*Din nou, contrar prevederilor Ordinului 8/2013, reclamantul este trimis direct la 
Comisia Centrală de Expertiză Medico Militară deşi, în cazul în care erau necesare investigaţii 
suplimentare, internarea şi expertizarea se făceau de către Comisia de expertiză medico-militară 
ale cărei concluzii urmau să fie avizate de către Comisia Centrală, expertizarea prin internare sau 
pe baza documentelor medicale şi emiterea unei noi decizii medicale de către Comisia Centrală 
fiind dispusă numai în cazul în care nu se aviza  decizia medicală a comisiei de expertiză medico-
militară de pe lângă spitalul militar. 

Brigada [...], prin comandantul Brigăzii, emite către Locţiitorul Şefului Statului Major al 
Forţelor Terestre şi Comandant al Componenţei Operaţionale Terestre  adresa nr. [...]/08.07.2016 
prin care solicită a se reveni asupra reexpertizării întrucât evaluarea medicală a confirmat lipsa unor 
afecţiuni care să justifice o reexpertizare, cu atât mai mult cu cât medicul de familie a eliberat 
adeverinţa nr. 3704/08.07.2016 prin care se arată că nu au apărut modificări în starea de sănătate a 
subofiţerului în ultimul an de zile, adresă care însă rămâne fără răspuns.  

Comandantul Unităţii Militare [...] [...] trimite către Şeful Ambulatoriului de Specialitate 
al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central adresa  nr. [...]/18.07.2016 prin care îi aduce la 
cunoştinţă că reclamantul se va prezenta în vederea reexpertizării fără un proces verbal întocmit 
conform art. 14 din Ordin întrucât de la data evaluării, respectiv 17.02.2016, nu au intervenit 
modificări ale stării de sănătate care să fie sesizate de către medicul de familie. 

*Se reţine astfel  şi că militarul este trimis pentru expertizare fără un proces verbal 
întocmit potrivit art. 14 din Ordin, proces verbal care ar fi identificat motivele trimiterii şi care ar fi 
trebuit însoţit de documentele medicale relevante. 

Contrar opiniei exprimate prin adresa sus menţionată, un astfel de proces verbal era 
obligatoriu pentru următoarele argumente: 

- Ordinul nr. 8/2013 – art. 14 - nu face nicio distincţie, procesul verbal fiind obligatoriu 
ori de câte ori se dispune reexpertizarea în condiţiile art. 11, 12 sau 13 (reclamantul a fost trimis 
pentru expertizare potrivit art. 11 sin Ordin); 

- aprecierile referitoare la starea de sănătate a reclamantului făcute de  Comandantului 
Unităţii Militare nr. [...] [...] nu ţin loc de proces verbal şi nu suplinesc conţinutul acestuia; 

- adeverinţa eliberată de medicul de familie la 08.07.2016 nu are nicio relevanţă în cauză 
atâta timp cât nu în baza acesteia s-a efectuat evaluarea; evaluarea militarului s-a făcut la 16.02.2016 
în baza adeverinţei eliberată la 12.01.2016 iar Fişa de examinare medicală din 17.02.2016  
menţionează o serie de afecţiuni care  au determinat naşterea unei opinii potrivit cu care sunt 
necesare investigaţii suplimentare. De asemenea, contrar adresei  nr. [...]/18.07.2016, nu are 
relevanţă faptul că nu s-a modificat starea de sănătate a reclamantului de la 17.02.2016 până la 
momentul dispunerii reexpertizării, întrucât tocmai menţiunile din cuprinsul Fişei de examinare din 
17.02.2016 au determinat reexpertizarea. Nu este relevant nici cine a cerut reexpertizarea şi dacă 
avea nevoie de vreo aprobare în acest sens, Ordinul nr. 8/2013 stabilind că reexpertizarea se va face 
„dacă sunt necesare investigaţii suplimentare” fără să se specifice cui revin atribuţiile de sesizare. 
De altfel, reexpertizarea s-a dispus de către Statul Major al Forţelor Terestre în numele căruia a 
semnat Generalul Maior [...]. 

d) subofiţerul reclamant a efectuat investigaţiile indicate în urma internării sale în 
perioada 19.07.2016 - 22.07.2016, diagnosticul stabilit fiind acela de sindrom metabolic. Medicul 
care a întocmit raportul şi-a exprimat opinia în sensul că reclamantul este apt pentru misiunea în 
vederea căreia se face examinarea; 

e) la 26.07.2016 se emite decizia medicală nr. [...]/6 a Comisiei Centrale de Expertiză 
medico – militară  prin care se stabileşte că reclamantul este inapt pentru misiune externă, potrivit 
anexei 2 la Ordinul 8/2013 punctul 4 – Bolile aparatului cardiovascular.  
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f) în baza concluziilor Spitalului Militar Constanţa reclamantul este detaşat în Baza Aeriană 
Kandahar din Afganistan în cadrul Batalionului de Infanterie pentru Protecţia Forţei la 09.08.2016 de 
unde este repatriat la 02.09.2016 în baza deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016. 

*Instanţa reţine că, raportat la suspiciunile care au determinat efectuarea reexpertizării, 
legate de obezitate şi hipertensiune arterială, s-a menţionat de către medicul investigator că reclamantul 
este normal din punct de vedere cardiovascular, tensiunea arterială având valori normale. Chiar dacă 
se indică o înălţime de … cm şi o greutate de … kg (IMC =…), valorile colesterolului şi trigliceridelor 
sunt în limite normale. 

Ca o comparaţie, aceleaşi afecţiuni au fost identificate şi cu prilejul evaluării medicale 
încheiată cu emiterea deciziei medicale nr. …/4/10.11.2011, dar în acest caz nu a existat un impediment 
pentru ca  reclamantul să fie declarat „apt pentru misiune” . 

Având în vedere argumentele mai sus evidenţiate, instanţa apreciază că în cazul reclamantului 
nu a fost respectată procedura prevăzută de Ordinul nr. 8/2013 în ceea ce priveşte evaluarea medicală şi 
totodată, declararea reclamantului ca inapt pentru misiunea externă nu este susţinută de argumente 
medicale, cu atât mai mult cu cât la numai câteva luni, cu acelaşi diagnostic, reclamantul este declarat 
„apt pentru misiunea externă”. 

În consecinţă, va dispune anularea deciziei nr. [...]/6/26.07.2016. 
Daunele materiale 
Ca urmare a anulării acestei decizii, rămâne în vigoare evaluarea Spitalului Militar Constanţa 

prin care reclamantul a fost declarat „apt”şi în baza căreia a şi fost dislocat în teatrul de operaţii între 
09.08.2016 - 02.09.2016. Fiind lipsit de diurna specifică misiunii, reclamantul are dreptul la aceasta 
pentru perioada 03.09.2016 - 19.12.2016 (când a fost reintrodus în teatrul de operaţii ca urmare a unei 
noi evaluări), suma calculată de către pârât nefiind contestată. 

Daunele morale 
În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa reţine că acestea sunt motivate de stresul la care a 

fost supus reclamantul ca urmare a înlăturării sale de a participa la misiunea din Afganistan prin acţiuni 
pe care le-a considerat nedrepte. 

Reclamantul este totuşi un militar cu vechime, care a participat la numeroase misiuni externe 
de dificultate maximă (Afganistan, Kosovo, Irak), astfel că rezistenţa sa la stres este analizată la un alt 
nivel decât pentru o persoană cu activităţi care exclud riscul. Stresul cauzat de declararea sa ca inapt nu 
poate fi mai mare decât cel cauzat de însăşi participarea la o astfel de misiune. 

Raportat la aceste argumente şi având în vedere şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, 
instanţa constată că reclamantul a suferit o stare de disconfort iar simpla anulare a deciziei contestate 
este în măsură să acopere prejudiciul moral suferit.  

Potrivit art. 453 alin. 1 C.pr.civ., pârâţii au fost obligaţi la plata către reclamant a cheltuielilor 
de judecată – taxa de timbru - instanţa luând în considerare admiterea în parte a acţiunii. Astfel, prin 
admiterea capătului principal de cerere şi a daunelor materiale, reclamantul este îndreptăţit la restituirea 
în întregime a taxei de timbru de către pârâţi. 

Decizia civilă nr. 74/CA/03.04.2017  
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
 

19. Contestație decizie de impunere a unor obligații suplimentare la plată. 
Neevidențierea în mod distinct a operațiunilor taxabile în jurnalele de vânzări și 
cumpărări, calculul fiind făcut pe baza balanțelor de verificare prezentate la 
control. 

 
Potrivit art. 216 alin. 3 din OG nr. 92/2003, aplicabil speţei în raport de circumstanţele cauzei: 

„Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare”. 
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Art. 218 alin.2 din OG nr. 92/2003 stabileşte că: 
„Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de către 

persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa judecătorească 
de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii”. 

Decizia nr. 190/20.02.2015 nu a fost contestată, astfel că a devenit definitivă şi a dat naştere 
obligaţiei organului fiscal de a întocmi noi acte administrativ fiscale cu respectarea întocmai a dispoziţiilor 
sale.  

 
Art. 216 alin. 3 din OG nr. 92/2003 
Art. 218 alin.2 din OG nr. 92/2003 

 
 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 25.02.2017, reclamanta 
SC [...] SRL, în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR 
PUBLICE GALAŢI,  a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: 

- anularea în parte a Decizie de impunere nr. [...]/ 15.06.2015 prin care s-au stabilit în sarcina 
societăţii obligaţii fiscale suplimentare (dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA) în sumă 
totală de 1.077.331 lei şi în parte a Deciziei nr. 834/28.09.2015 privind soluţionarea contestaţiei 
administrative formulate împotriva Deciziei de Impunere nr. [...]/15.05.2015), cu privire la 
respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei administrative pentru obligaţiile fiscale suplimentare 
referitoare la TVA suplimentar de plată în sumă de 533.531 lei, precum şi la penalităţile de 
întârziere şi dobânzile calculate la aceste sume. 

Arată că solicită anularea în parte a actului administrativ fiscal contestat (Decizia de 
impunere nr. 445 /15,05.2015) în ceea ce priveşte sumele stabilite suplimentar în sarcina societăţii 
cu titlu de: TVA suplimentar de plată, prin recalcularea "pro-rata" pentru perioada 2007 – 2010 - 
533.531 lei; dobânzi calculate la TVA suplimentar de plată - 425,677 lei; penalităţi de întârziere 
calculate la TVA suplimentar de plată - 68.932 lei. 

Motivele de anulare: 
Arată că la sediul societăţii s-a efectuat o inspecţie fiscală având ca obiect verificarea taxei 

pe valoare adăugată şi impozitul  pe profit, dispusă ca urmare a desfiinţării de către Serviciul 
soluţionare contestaţii a Deciziei de impunere nr. F-CT nr. [...]/26.11.2014, pentru perioada 
01.01.2005 - 31.12.2011. 

În urma inspecţiei fiscale s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală din data de 15.05.2015, în 
temeiul căruia s-a emis Decizia de impunere nr. [...]/15,05.2015 prin care s-au stabilit în sarcina 
societăţii obligaţii fiscale suplimentare pentru suma de 1,077.331 lei, reprezentând: 42.917 lei 
impozit pe profit; 

- 4.128 lei dobânzi şi majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- 2.146 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- 533.531 lei TVA suplimentara de plata; 
- 425.677 lei dobânzi / majorări de întârziere aferente TVA; 
- 68.932 lei penalităţi de întârziere aferente TVA. 
Împotriva actului administrativ fiscal reprezentat de  Decizia de impunere nr. 445/15.05,2015 

a formulat, în temeiul prevederilor art. 205 Cod procedură fiscală (O.G, nr. 92/2003) contestaţie 
administrativă. Prin Decizia nr. 834 / 24.08.2015 Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul 
DGRFP Galaţi a respins contestaţia ca netemeinică (in ceea ce priveşte sumele calculate suplimentar 
cu titlu de pro-rata). 

Arată că organele de control au verificat operaţiunile scutite fără drept de deducere pentru 
perioada 01.01.2007-30.11.2010 şi în mod netemeinic au stabilit o alta pro-rata decât cea calculata 
de către S.C. [...] SRL, fără a motiva în vreun fel de ce, cum şi în ce mod au recalculat pro rata 
astfel:  
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- pentru anul 2007: pro rata calculată de societate - 92%, pro rata stabilita de organul de 
control pe baza propriei voinţe şi fără nici un calcul matematic - 8%, rezultând TVA suplimentar în 
sumă de 118.813 lei, precum şi majorări şi penalităţi; 

- pentru anul 2008 pro rata calculata de societate - 93%, pro rata stabilita de organul de 
control pe baza propriei voinţe şi fără nici un calcul matematic - 7%, rezultând TVA suplimentar în 
sumă de 179,874 lei, precum şi majorări şi penalităţi; 

- pentru anul 2009 pro rata calculată de societate - 95%, pro rata stabilită de organul de 
control pe baza propriei voinţe şi fără nici un calcul matematic - 5%, rezultând TVA suplimentar în 
sumă de 142.617 lei, precum şi majorări şi penalităţi; 

- pentru anul 2010 pro rata calculată de societate - 95%, pro rata stabilita de organul de 
control pe baza propriei voinţe şi fără nici un calcul matematic - 5%, rezultând TVA suplimentar în 
sumă de 92.254 iei, precum şi majorări şi penalităţi. 

Organul de inspecţie fiscală nu a evidenţiat sau arătat vreo cifră pe baza căreia să efectueze 
un calcul al pro ratei, ci numai s-au limitat în a stabili TVA suplimentar ca rezultat al unui calcul 
ocult, numai de el ştiut. 

Din conţinutul raportului de inspecţie fiscală rezultă că principalul argument adus în 
favoarea menţinerii unui procent de pro-rata stabilit în anul 2012 - între timp au fost desfiinţate 
doua acte de control având ca obiect TVA aferent pro-rata -  este acela că nu se pot stabili în 
sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiinţat. 

Aşa cum putem remarca, organele de control nu au evidenţiat sau arătat vreo cifră pe baza 
căreia să efectueze un calcul al pro ratei, ci numai s-au limitat în a stabili TVA suplimentar ca 
rezultat al unui calcul ocult, fără a argumenta sau proba în ce mod a ajuns la procentele menţionate 
mai sus. 

Din punct de vedere legat, spetei îi erau aplicabile dispoziţiile art. 147 alin. 1-12 din Legea 
nr. 571/2003, care nu au suportat modificări în perioada 2007 - 2010. 

Având în vedere faptul ca organul de control fiscal nu a prevăzut modalitatea de calcul 
pentru perioada  evidenţiată în  Raportul de inspecţie fiscală, consideră că  nu exista elemente care 
să contrazică sau sa anuleze modalitatea de calcul efectuată de către societate. 

În fapt, organul de inspecţie fiscala trebuia să calculeze şi să demonstreze următoarele: 
- care era suma totală, fără taxă, dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ, a 

operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de 
deducere; 

- care era suma totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la lit, a) a articolului de lege şi a 
operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului 
de deducere; 

- care era valoarea livrărilor de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilă 
în activitatea sa economică; 

- care era valoarea livrărilor de bunuri sau prestări de servicii către sine efectuate de persoana 
impozabilă şi prevăzute la art. 128 alin. (4) şi la art. 129 alin, (4), precum şi a transferului prevăzut 
la art. 128 alin. (10); 

- care era valoarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin, (2) lit. a) şi b), precum şi a 
operaţiunilor imobiliare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt accesorii 
activităţii principale; 

Lipsa de claritate în modul de calcul al pro-ratei de către organul de control îi  îndreptăţeşte 
să solicite admiterea acestui capăt de cerere, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. din 
Codul de procedură fiscală, organul de control este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei 
fiscale pe teritoriul României, sarcina sa fiind stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor, iar art. 6 din 
acelaşi cod instituie obligaţia organului de control de a aprecia relevanţa stărilor de fapt fiscale şi de 



117 
 

a adopta soluţia  admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra  tuturor împrejurărilor 
edificatoare în cauză. 

Or, aşa cum rezultă din actul administrativ fiscal contestat, precum şi din raportul de 
inspecţie fiscală anexat, acestea nu explică modul de calcul al pro-ratei, mulţumindu-se să reia o 
suma indicată într-un act de control desfiinţat anterior.  

Dispoziţiile Codului de procedură fiscală citate conduc la concluzia că determinarea bazei 
impozabile şi a impozitelor are la bază principiul legalităţii şi trebuie să se întemeieze pe stabilirea 
situaţiei fiscale reale, regulă care nu a fost respectată la întocmirea Deciziei si a RIF contestate. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 218 din O.G. 92 / 2003 modificat precum si toate 
prevederile legale invocate în cuprinsul contestaţiei. 
           Pârâta Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi reprezentata în baza 
mandatului nr. GLR-REG 10559/14.03.2016 prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Constanta a depus întâmpinare, invocând excepţia necompetentei materiale a Tribunalului 
Constanta în soluţionarea cauzei. 
            Prin sentinţa civilă nr.692/26.05.2017 Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa în soluţionarea cauzei şi a declinat competenţa 
de soluţionare în favoarea Curţii de Apel Constanţa, în baza dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 
554/2004. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere valoarea contestată şi 
dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 554/2004. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa la 04.08.2016. 
Acţiunea a fost respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente: 
Reclamanta a făcut obiectul unei inspecţii fiscale care s-a desfăşurat în perioada 

11.05.2015 - 15.05.2015 şi a vizat impozitul pe profit în perioada 01.01.2005 - 31.12.2011 şi 
TVA pentru perioada 01.01.2005 - 31.12.2011, inspecţie finalizată cu încheierea raportului de 
inspecţie fiscală nr. 425/15.05.2015. 

În baza Raportului de inspecţie fiscală s-a emis decizia de impunere nr. 445/15.05.2015 
prin care s-au stabilit obligaţiile suplimentare la plată ce fac obiectul prezentei acţiuni, respectiv: 

TVA suplimentar rezultat din recalcularea pro-rata pentru perioada 2007 - 2010 de 
533.531 lei; 

- dobânzi la TVA stabilit suplimentar de 425.677 lei; 
- penalităţi de întârziere de 68.932 lei. 
Decizia de impunere a fost contestată de către reclamantă iar contestaţia a fost respinsă  

potrivit deciziei nr. 834/24.08.2015, organul fiscal apreciind că pentru TVA aferentă perioadei 
2007-2010 contestaţia este neîntemeiată iar pentru anul 2005 contestaţia a rămas fără obiect. 

Referitor la TVA corespunzătoare anilor 2007-2010 şi accesoriile aferente rezultate din 
recalcularea pro-rata – care fac obiectul litigiului - , organul fiscal a apreciat următoarele: 

  Reclamanta a făcut obiectul unor verificări finalizate cu întocmirea unor decizii de 
impunere contestate, înscrisurile ulterioare fiind conforme dispoziţiilor din deciziile de 
soluţionare a contestaţiilor. 

Succesiunea actelor fiscale, cu menţiunea că vor fi avute în vedere doar aspectele care 
fac obiectul prezentei cauze: 

1. decizia de impunere F-CT …/27.02.2012 prin care s-a stabilit TVA suplimentară de 
595.286 lei şi accesorii de 525.126 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
…/24.05.2012 a DGFP Constanţa prin care s-a dispus  desfiinţarea în parte a deciziei de 
impunere pentru suma de 533.531 lei TVA şi accesoriile aferente, fiind menţinut actul pentru 
TVA suplimentară de 61.755 lei. 
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În consecinţă s-a dispus întocmirea unui nou act administrativ fiscal care să ţină cont de 
toate considerentele deciziei nr. 133/24.05.2012. 

2. decizia de impunere nr. F-CT nr. …/12.03.2013 prin care  s-a stabilit TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
…/12.09.2013 prin care s-a dispus desfiinţarea deciziei de impunere în ceea ce priveşte TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei, urmând a se întocmi un nou act 
administrativ fiscal care să ţină cont de toate considerentele deciziei nr. 292/12.09.2013. 

3. decizia de impunere nr. F-CT nr. [...]/26.11.2014 prin care s-a stabilit TVA 
suplimentară de 535.114 lei şi accesorii de 496.120 lei. 

Împotriva acestei decizii s-a formulat contestaţie soluţionată prin decizia nr. 
190/20.02.2015 prin care s-a dispus desfiinţarea deciziei de impunere pentru 535.114 lei 
reprezentând TVA şi accesorii de 496.120 lei (426.537 lei dobânzi şi 69.583 lei penalităţi de 
întârziere), urmând a se întocmi un nou act administrativ fiscal care să ţină cont de toate 
considerentele deciziei nr. 190/20.02.2015. 

În motivarea  deciziei nr. 190/20.02.2015 se concluzionează că argumentele reclamantei 
privind modul de calcul a pro-ratei în perioada 2007-2010 nu pot fi reţinute întrucât societatea nu 
a prezentat documente din care să rezulte  o altă situaţie  de fapt fiscală, astfel că procentele 
aplicate de către organul fiscal sunt cele corecte, respectiv 8% pentru anul 2007, 7% pentru anul 
2008, 5% pentru anul 2009 şi 5% pentru anul 2010. 

Desfiinţarea deciziei s-a dispus însă în ceea ce priveşte TVA în sumă de 535.114 lei şi 
accesorii  întrucât nu s-au respectat cele dispuse prin decizia nr. 292/12.09.2013, respectiv a fost 
stabilit TVA mai mare decât cel stabilit prin decizia anterioară cu încălcarea prevederilor legale 
care interzic stabilirea unor obligaţii mai mari decât în actul contestat. 

4. decizia de impunere nr. F-CT nr. …/15.05.2015 care face obiectul prezentei cauze 
prin care s-a stabilit TVA suplimentară de plată de 533.531 lei şi accesorii de 494.609 lei 
(425.677 lei dobânzi şi 68.932 lei penalităţi de întârziere) în acord cu considerentele deciziei nr. 
190/20.02.2015. 

Contestaţia formulată a fost respinsă prin decizia nr. 834/28.09.2015. 
Toate aceste aspecte, reţinute şi de organul fiscal prin decizia nr. 834/28.09.2015, 

rezultă din cuprinsul actelor enumerate aflate la dosarul cauzei, nefiind de altfel subiect al unor 
controverse. 

În opinia DRGFP Galaţi, dispoziţiile deciziei  nr. 190/20.02.2015 care au stat la baza 
emiterii Raportului de inspecţie fiscală nr.  …/15.05.2015 şi a deciziei de impunere nr. F-CT nr. 
…/15.05.2015 sunt obligatorii pentru organele fiscale astfel că, cu prilejul soluţionării 
contestaţiei împotriva deciziei de impunere nr. F-CT nr. …/15.05.2015 nu mai putea fi analizat 
modul de calcul al pro-ratei, sarcina organului fiscal fiind doar aceea de reducere a debitului până 
la valoarea mai mică stabilită prin decizia nr. 292/12.09.2013. 

Instanţa constată că, într-adevăr, prin decizia nr. 190/20.02.2015 s-a reţinut că 
reclamanta a realizat atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau 
drept de deducere a TVA, având astfel obligaţia stabilirii TVA deductibilă aferente achiziţiilor pe 
bază de pro-rată stabilită ca raport între suma totală, fără taxă, a operaţiunilor constând în livrări 
de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numărător, şi 
suma totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la numărător şi a operaţiunilor constând în livrări 
de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. 

Astfel, s-a motivat că societatea nu a evidenţiat în mod distinct operaţiunile taxabile în 
jurnalele de vânzări şi cumpărări, motiv pentru care organele fiscale au calculat corect pro-rata 
pentru perioada 2007-2010 pe baza balanţelor de verificare prezentate la control, nefiind 
prezentate înscrisuri din care să reiasă o altă stare de fapt. 
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Decizia atacată a fost desfiinţată însă, relevanţă prezentând doar soluţia în privinţa TVA 
suplimentară cu accesoriile aferente, cu motivaţia că  potrivit OPANF nr. 2137/2011 prin noul act 
administrativ fiscal nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiinţat, decizia de impunere primară   prevăzând TVA în sumă de 533.531 lei TVA şi 
accesoriile aferente iar, ca urmare a desfiinţărilor succesive, s-a stabilit TVA de 535.114 lei şi 
accesorii de 496.120 lei. 

Potrivit art. 216 alin. 3 din OG nr. 92/203 aplicabil speţei în raport de circumstanţele 
cauzei: 

„Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care 
urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de soluţionare”. 

Art. 218 alin.2 din OG nr. 92/2003 stabileşte că: 
„Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de 

către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212, la instanţa 
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii”. 

Decizia nr. 190/20.02.2015 nu a fost contestată, astfel că a devenit definitivă şi a dat 
naştere obligaţiei organului fiscal de a întocmi noi acte administrativ fiscale cu respectarea 
întocmai a dispoziţiilor sale. În acest sens au fost întocmite Raportul de inspecţie fiscală nr. 
425/15.05.2015 şi decizia de impunere nr. 834/28.09.2015, modalitatea de calcul a pro-ratei 
nemaiputând fi analizată în condiţiile în care s-a stabilit deja definitiv că organul fiscal a aplicat 
procentele legale în lipsa unor documente din care să reiasă o altă stare de fapt. 

Pentru aceste considerente, în mod corect contestaţia reclamantei a fost respinsă prin 
decizia nr. 834/28.09.2015, instanţa înlăturând şi concluziile raportului de expertiză efectuată în 
cauză care se dovedesc a nu fi utile în raport de dezlegarea dată acţiunii. 

Sentinţa civilă nr. 196/CA/25.09.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
20. Inexistența unui document justificativ privitor la calamitarea culturii 

de soia care să permită exercitarea dreptului de deducere TVA. Neprobarea  
motivului obiectiv de natură a împiedica realizarea culturii. 
 
 Conform prevederilor art.145 alin.(2) lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „(2) Orice 
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării 
în folosul următoarelor operaţiuni: a) operaţiuni taxabile”. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat întotdeauna că justițiabilii nu se pot prevala în mod 
fraudulos sau abuziv de normele dreptului Uniunii şi că autoritățile și instanțele naționale sunt în măsură să 
refuze acordarea dreptului de deducere dacă se stabilește, în raport cu elemente obiective, că acest drept 
este invocat în mod fraudulos sau abuziv (Hotărârea din 21 iunie 2012, Mahagében și Dávid, C-80/11 și 
C-142/11 ). 
 După cum a stabilit şi autoritatea fiscală, referatul întocmit la data de 09.11.2014 chiar de 
societatea reclamantă, act care nu poartă nicio altă semnătură sau înregistrare de către o instituţie care să 
confirme existenţa stării de calamitate a culturii de soia în 2014, nu reprezintă un document de constatare a 
suprafeţelor calamitate şi, drept urmare, nu constituie un document justificativ care să permită exercitarea 
dreptului de deducere TVA în baza art.145 alin.(2) lit. a.) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
 O astfel de abordare nu contravine Directivei 2006/112 – art.167 şi art.168 şi jurisprudenţei CJUE, 
preocuparea constantă fiind aceea a înlăturării posibilităţii de fraudă şi crearea unui mecanism care să 
permită exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţii de legalitate. 
 Astfel, nu faptul că societatea [...] S.R.L. a dedus TVA aferent achiziţionării de motorină, substanţe, 
îngrăşăminte şi lucrări agricole pentru o cultură de soia care nu a mai fost însă obţinută atrage negarea 
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dreptului de deducere, ci faptul că nu a probat în mod incontestabil, prin documente care să certifice 
existenţa stării de calamitate, că a intervenit un motiv obiectiv de natură a împiedica realizarea culturii. 

 
Art.145 alin.(2) lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

Cauza C-110/94, Hotărârea din 29 februarie 2006,  
Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) 

Art.167 şi art.168 din Directiva UE 2006/112 
 

 1. Prin sentinţa civilă nr. 2001/05.12.2016, Tribunalul Tulcea a admis în parte acţiunea 
formulată de reclamanta [...] S.R.L. în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. - Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii şi a anulat în parte Decizia 
nr. 44/18.01.2016, urmare a soluţionării contestaţiei înregistrate la D.G.R.F.P. Galaţi sub nr. 
…/28.12.2015 şi decizia de impunere nr. [...]/29.10.2015 emisă în baza raportului de inspecţie 
fiscală nr. [...]/29.10.2015, în ceea ce priveşte suma de 20.757 lei reprezentând TVA stabilit 
suplimentar şi suma de 1.755 lei reprezentând dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la 
debitul principal.  
 2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs pârâta Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Finanţelor Publice Tulcea, care a criticat 
soluţia primei instanţe pentru nelegalitate, prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 
8 NCPC, pentru următoarele considerente: 
 Se arată că, urmare a inspecţiei fiscale pentru soluţionarea decontului de T.V.A. 
nr. …/22.12.2014, soluționat cu control ulterior, ce a cuprins perioada 01.11.2014 - 30.11.2014, s-a 
întocmit Raportul de Inspecţie Fiscală nr. 329/29.10.2015 și Decizia de Impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecţia fiscală nr. [...]/29.10.2015, prin care s-a stabilit o 
diferenţa in suma totala de 20.757 lei, pentru decontul menționat. Suma de 20.757 lei, aferenta 
achiziţionării de combustibil (motorina), îngrășăminte si lucrări agricole folosite pentru cultura de 
soia (cultura a II a) înființată in anul 2014, reprezintă consum nejustificat in raport cu producţiile 
obținute, si a fost considerată de către organele de inspecţie fiscala ca nefiind in folosul operaţiunilor 
sale taxabile. 
 Învederează că reclamanta, prin Referatul din data de 09.11.2014, face referire la cultura de 
soia (cultura II) înființată in vara anului 2014 ca fiind calamitată 100% pe o suprafaţa de 38 ha si 
70% pe o suprafaţa de 70 ha, însă acest referat nu poarta dovada comunicării către organele abilitate 
in acest sens, fiind semnat doar de reprezentantul societății, iar pana la finalizarea inspecţiei fiscale 
nu a prezentat nici un alt document care sa ateste calamitatea invocată. 
 În timpul inspecţiei fiscale, s-au solicitat reclamantei documente justificative privind 
calamitățile, documente întocmite de organele abilitate (Primărie, APIA, Societăți de asigurare -
reasigurare), iar prin Nota explicativa nr. …/26.10.2015 s-a solicitat reprezentantului legal să 
comunice daca pentru suprafaţa de 118 ha, cultivată cu soia cultura a II-a, înființată in anul 2014 şi 
calamitată, deţine Procesul - Verbal de calamitate încheiat de către reprezentanţii legali ai 
instituțiilor abilitate. 
 Potrivit recurentei, organele de inspecţie fiscala au considerat ca nefiind in scopul 
operaţiunilor sale taxabile suma de 20.757 lei, întrucât nu s-au realizat producţii (conform suprafeţei 
cultivate) si nu s-au realizat venituri impozabile (conform suprafeţei cultivate), fiind încălcate 
prevederile art. 145 alin. (2) lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare. Din prevederea legala se retine ca persoanele impozabile au dreptul sa-si 
deducă taxa pe valoarea adăugată aferenta achiziţiilor de bunuri si servicii numai daca este 
îndeplinita condiţia de fond esenţiala, aceea ca achiziţiile pentru care se solicita deducerea sa fie 
utilizate in folosul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile, respectiv realizarea de venituri 
impozabile. 
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 În situația prezentată, intimata reclamantă nu a realizat venituri impozabile şi nu a prezentat 
organelor de inspecţie fiscala niciun document justificativ întocmit de organele abilitate care să 
susţină calamitatea aferentă culturii de soia - cultura II. 
 Referitor la suma de 233 lei, reprezentând TVA deductibilă aferentă achiziţionării de 
lumânări, pastă de dinţi, lămâi, mandarine, sucuri, mici, bere, muştar, cafea, ulei, se arată că 
organele de inspecţie fiscala au considerat ca nefiind in scopul operaţiunilor sale taxabile, întrucât 
aceste produse nu generează venituri impozabile, fiind încălcate prevederile art. 145 alin. (2) lit. a 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
 Intimata reclamantă [...] S.R.L. a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea recursului, 
învederând că în mod corect prima instanţă a analizat dreptul de deducere TVA din toate 
perspectivele, din punct de vedere al dispoziţiilor legale interne, dispoziţiilor legale comunitare, al 
practicii judiciare interne şi europene, reţinându-se că dreptul de apreciere consacrat de art.11 din 
Codul fiscal a fost exercitat de către organul fiscal cu nesocotirea dispoziţiilor comunitare în materie 
de TVA şi a Deciziilor CJUE pronunţate în aplicarea Directivei CEE 112/2006. 

3. Analizând legalitatea sentinţei recurate în raport cu motivele invocate, Curtea de apel 
constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: 
 Criticile susţinute de recurenta pârâtă şi încadrate în motivul de casare prevăzut de art.488 
pct.8 NCPC vizează greşita aplicare de către instanţa de fond a normelor de drept material 
reprezentate de prevederile art.145 alin.(2) lit. a din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
referitor la actele administrativ fiscale prin care s-a constatat că societatea [...] S.R.L. nu are drept de 
deducere TVA pentru suma de 20.757 lei. 
 Potrivit raportului de inspecţie fiscală parţială nr. [...]/29.10.2015, achiziţiile de motorină, 
substanţe, îngrăşăminte şi lucrări agricole, efectuate pentru cultura a II a de soia înfiinţată în anul 
2014, reprezintă un consum nejustificat în raport cu producţiile obţinute, considerându-se că aceste 
cheltuieli nu au fost făcute în folosul operaţiunilor taxabile. 
 Apărarea principală a societăţii contestatoare a fost aceea că această cultură a II - a de soia 
din anul 2014 a fost calamitată în proporţie de 100% pe o suprafaţă de 38 ha şi în proporţie de 70% 
pe o suprafaţă de 70 ha, producţiile agricole nefiind obţinute din motive independente de voinţa sa. 
 Conform prevederilor art.145 alin.(2) lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „(2) 
Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt 
destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) operaţiuni taxabile”. 

Dreptul de deducere TVA a fost amplu analizat atât în jurisprudenţa internă, cât şi în cea a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, instanţa comunitară stabilind în mod constant că dreptul 
persoanelor impozabile de a deduce din TVA-ul pe care îl datorează TVA-ul datorat sau achitat 
pentru bunurile achiziționate și pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu 
fundamental al sistemului comun al TVA-ului instituit prin legislația Uniunii (Hotărârea din 21 
iunie 2012, Mahagében și Dávid, C-80/11 și C-142/11 ) şi că dreptul de deducere prevăzut la 
articolul 167 și următoarele din Directiva 2006/112 face parte integrantă din mecanismul TVA-ului 
și, în principiu, nu poate fi limitat ( Hotărârea din 21 martie 2000, Gabalfrisa și alții, C-110/98-
C-147/98 ). 

S-a statuat, de asemenea, că din textul articolului 168 litera (a) din Directiva 2006/112 
rezultă că pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie ca bunurile sau serviciile invocate 
pentru a justifica acest drept să fie utilizate în aval de persoana impozabilă în scopul operațiunilor 
taxabile ale acesteia ( Hotărârea din 15 decembrie 2005, Centralan Property, C-63/04 ). 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat întotdeauna că justițiabilii nu se pot prevala în 
mod fraudulos sau abuziv de normele dreptului Uniunii şi că autoritățile și instanțele naționale sunt 
în măsură să refuze acordarea dreptului de deducere dacă se stabilește, în raport cu elemente 
obiective, că acest drept este invocat în mod fraudulos sau abuziv (Hotărârea din 21 iunie 2012, 
Mahagében și Dávid, C-80/11 și C-142/11 ). 
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În cauza C-110/94, Hotărârea din 29 februarie 2006, Intercommunale voor 
zeewaterontzilting (INZO), CJUE a arătat că art.17 din Directiva a VI a nr.77/388/CEE trebuie 
interpretată în sensul că permite unui contribuabil să deducă taxa datorată pentru bunurile care i-au 
fost livrate sau pentru serviciile care i-au fost furnizate în scopul lucrărilor de investiţii destinate de 
a fi folosite în cadrul operaţiunilor taxabile. Dreptul de deducere rămâne dobândit atunci când, din 
circumstanţe în afara  voinţei sale, contribuabilul nu a folosit respectivele bunuri şi servicii pentru 
realizarea operaţiunilor taxate. 
 În cauza de faţă, invocarea unei situaţii obiective, care a condus la imposibilitatea absolută a 
utilizării achiziţiilor menţionate în folosul unei activităţi economice a persoanei impozabile şi care 
să permită exercitarea dreptului de deducere a TVA-ului aferent acestor achiziţii,  impunea 
dovedirea fără echivoc a acestei situaţii, respectiv a calamităţii naturale care a afectat cultura de soia. 
 Or, astfel cum a stabilit şi autoritatea fiscală, referatul întocmit la data de 09.11.2014 chiar de 
societatea reclamantă, act care nu poartă nicio altă semnătură sau înregistrare de către o instituţie 
care să confirme existenţa stării de calamitate a culturii de soia în 2014, nu reprezintă un document 
de constatare a suprafeţelor calamitate şi, drept urmare, nu constituie un document justificativ care 
să permită exercitarea dreptului de deducere TVA în baza art.145 alin.(2) lit.a.) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
 O astfel de abordare nu contravine Directivei 2006/112 – art.167 şi art.168 şi jurisprudenţei 
CJUE, preocuparea constantă fiind aceea a înlăturării posibilităţii de fraudă şi crearea unui 
mecanism care să permită exercitarea dreptului de deducere a TVA în condiţii de legalitate. 
 Astfel, nu faptul că societatea [...] S.R.L. a dedus TVA aferent achiziţionării de motorină, 
substanţe, îngrăşăminte şi lucrări agricole pentru o cultură de soia care nu a mai fost însă obţinută 
atrage negarea dreptului de deducere, ci faptul că nu a probat în mod incontestabil, prin documente 
care să certifice existenţa stării de calamitate, că a intervenit un motiv obiectiv de natură a împiedica 
realizarea culturii. 
 A susţinut intimata reclamantă că referatul privind starea de calamitate, întocmit la data de 
09.11.2014, a fost înregistrat şi la Primăria …, instituţie care prin intermediul agentului agricol 
poate confirma calamitatea culturii de soia, însă nu a fost în măsură să producă nicio dovadă în acest 
sens, înscrisuri în acest sens putând fi solicitate inclusiv de la APIA, de la care societatea a primit 
subvenţii pentru cultura menţionată. 
 Faţă de toate aceste argumente, considerăm că în mod corect a stabilit autoritatea fiscală că 
societatea [...] S.R.L. nu are drept de deducere pentru TVA în sumă de 20.757 lei, prima instanţă 
făcând o aplicare greşită a dispoziţiilor art.145 alin.(2) lit. a din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, aspect care atrage incidenţa motivului de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC. 
 În referire la suma de 233 lei, reprezentând TVA deductibilă aferentă achiziţionării mai 
multor bunuri, se reţine că prima instanţă a menţinut actele administrativ fiscale, astfel că motivele 
de recurs susţinute în legătură cu suma menţionată sunt lipsite de interes şi nu vor mai fi analizate. 
 În temeiul art.496 alin.(2) NCPC şi art.498 alin.(1) NCPC, Curtea de apel va admite recursul, 
va casa în tot sentinţa recurată şi rejudecând, va respinge în tot contestaţia formulată, ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 322/CA/10.04.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 
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21. Încheiere contract având ca obiect acordare finanţare nerambursabilă. 
Renunţarea la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de 
orice natură de către recurent. Depunere declaraţie rectificativă ce cuprinde 
obligaţii principale ce nu au fost autorizate la plată. Solicitare acordare scutire 
pentru accesoriile aferente obligaţiilor fiscale principale care au generat obligaţii 
fiscale accesorii ce au fost autorizate la plată. 
 

Faptul că recurentul a renunţat să mai încaseze de la autoritatea de management suma de 278.876,24 
lei reprezentând dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură (suma calculată potrivit raportului de 
expertiză efectuat la fondul cauzei) aferente creanţelor de încasat de la autoritate, nu îl îndreptăţeşte a primi 
facilităţi la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor 
fiscale principale scadente dacă nu sunt îndeplinite şi celelalte cerinţe exprese impuse de lege. 

Ceea ce este relevant în speţă este faptul că recurentul, la data la care a solicitat prin cererea 
înregistrată sub nr. 1383/18.08.2014 acordarea înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale accesorii 
potrivit art. 16 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1520/2013, a depus la organul fiscal competent şi declaraţiile 
rectificative D112 pentru perioada martie / februarie 2012 - decembrie 2013. 

Art. 3.1 din Ordinul nr. 144/2012 reglementează data de la care se datorează obligaţii fiscale 
accesorii în cazul depunerii unei declaraţii rectificative, aceasta fiind ziua următoare scadenţei obligaţiei 
fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa (după cum se observă, textul nu stabileşte o ordine de stingere a 
obligaţiilor, cu atât mai mult cu cât, în cazul în care s-ar admite că dacă obligaţiile accesorii achitate ar 
urma să stingă obligaţiile fiscale principale adăugate, atunci organul fiscal ar fi prejudiciat, obligaţiile 
fiscale accesorii urmând a fi calculate pentru o perioadă mai scurtă de timp) în timp ce art. 16 alin. 1 din 
Ordinul nr. 1520/2013 face referire la sumele aferente cererilor de rambursare autorizate la plată (în mod 
evident, prin depunerea unei declaraţii rectificative, aceasta va cuprinde obligaţii principale ce nu au fost 
incluse în cererea de rambursare, deci nu au fost autorizate la plată), iar art. 16 alin. 2 face referire la 
obligaţii principale şi nu accesorii. 

 
O.U.G. nr. 50/2013 

Art. 16 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1520/2013 
Art. 3.1 din Ordinul nr. 144/2012 

 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

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

Prin cererea adresată Judecătoriei Constanţa, înregistrată sub nr. …/212/2015,  contestatoarea  
FUNDAŢIA [...] în contradictoriu cu pârâta DGRFP GALAŢI,  a formulat în temeiul dispoziţiilor 
art. 218  din Codul de procedură fiscală acţiune privind anularea Deciziei nr. 7/10.12.2014 de 
soluţionare a contestaţiei formulate de societatea reclamantă împotriva Deciziei de Respingere a 
înlesnirilor la Plata nr. 113341/26.09.2014, emisă de către DGRFP Galaţi - AJFP Constanţa, 
solicitând admiterea acţiunii şi anularea actelor administrativ - fiscale atacate, cu consecinţa obligării 
pârâtei la acordarea înlesnirilor la plata. 

Prin Sentinţa civilă 7636/24.06.2015 Judecătoria Constanţa a dispus declinarea competenţei 
de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa. 

 Pe rolul acestei instanţe cauza  fiind înregistrată la data de 24.09.2015. 
Prin sentinţa civilă nr. 1184/CA/30.09.2016 s-a respins  contestaţia ca nefondată în cauza 

privind pe contestator FUNDATIA [...] şi pe intimat DGRFP GALATI. 
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
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Prin  Decizia de respingere a înlesnirilor la plată  nr. 13341/26.09.2014, în temeiul  
dispoziţiilor art. 16  cap. IV din OMFP nr. 1520/2013, respectiv art. V din OUG nr. 50/2013, a fost 
respinsă cererea nr.  113341/25.08.2014 formulată de contestatoare. 
            Contestaţia formulată  împotriva deciziei de respingere a  înlesnirilor la plată  a  fost 
soluţionată în  sensul respingerii prin Decizia nr. 7/10.12.2014. 

Contestatoarea a derulat în perioada septembrie 2010 - februarie 2013 Proiectul ID 
POSDRU/90/2.1/S/62920 conform contractului de finanţare nr. [...]/30.06.2010 şi atestatului - 
AMPOSDRU nr. …/13.08.2014 şi a încasat înainte de data de 03.06.2013 - suma de 2.259.246 lei 
reprezentând obligaţii fiscale principale aferente cererilor de rambursare 1 - 7, respectiv, a încasat 
după data de 03.06.2013 - suma totală de 1.105.104 lei reprezentând obligaţii fiscale principale 
aferente cererilor de rambursare nr. 8 - 10. 

Petenta a încasat cu întârziere sumele aferente cererilor de rambursare menţionate, cu  
consecința imposibilităţii achitării la termen a obligaţiilor fiscale aferente. 

În vederea obţinerii facilitaţilor fiscale prevăzute de OUG nr.50/2013, petenta a renunţat 
dreptul de a percepe dobânzi şi penalităţi de la Autoritatea de management AMPOSDRU. 

Petenta, pentru perioada martie 2013 - decembrie 2013, a depus în data de 18.08.2014  
declaraţii rectificative şi în aceeaşi data a depus la organul fiscal şi cererea de scutire de la plata   
accesoriilor fiscale aferente obligaţiilor fiscale principale cu nr. 113028/18.08.2014. 

Organul fiscal a emis şi eliberat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1520/2013, dat  în 
aplicarea prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013, certificatul de atestare fiscala nr. 
113341/29.08.2014 şi a notificat petenta, în conformitate cu art. 7 din OMFP nr. 1520/2013 în 
vederea punerii de acord a neconcordantelor existente între evidenţa fiscală a organului  fiscal şi 
sumele cuprinse în cererea de scutire menţionată. 

Petenta susţine în contestaţie că certificatul  trebuia emis la data de 03.06.2013 cu 
actualizarea tuturor obligaţiilor fiscale principale suplimentare declarate prin declaraţiile 
rectificative depuse şi că, la data menţionată accesoriile  aferente obligaţiilor fiscale principale 
cuprinse în cererile de rambursare nr. 1 - 7 erau datorate şi nestinse, respectiv erau îndeplinite 
condiţiile obligatorii stipulate la art. 16 alin. (1) OMFP nr. 1520/2013. 

De fapt, petenta susţine ca organul fiscal nu trebuia să instituie accesoriile aferente 
obligațiilor fiscale principale declarate suplimentar prin declaraţiile rectificative şi să nu se aplice  
prevederile OPANAF nr. 144/2012. 

Similar, pentru sumele aferente cererilor de rambursare nr. 8 - 10, petenta contestă aplicarea 
prevederilor OPANAF nr. 144/2012 accesoriilor fiscale aferente obligaţiilor fiscale principale 
declarate suplimentar prin declaraţiile rectificative. 

  În fapt, petenta contestă ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale principale şi, respectiv, 
accesoriilor fiscale aferente, ca urmare a aplicării prevederilor OPANAF nr. 144/2012. 

  În urma analizei efectuate, s-a constatat că sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale principale admise la rambursare conform Atestatului eliberat de 
autoritatea de management POSDRU cu nr. 16368/13.08.2014  la data depunerii cererii, respectiv 
25.08.2014, erau stinse, fapt confirmat şi de fisa sintetică a petentei evaluată la aceeaşi data. 

 Potrivit procedurii aprobate prin OPANAF nr. 144/2012, în  cazul în care contribuabilul  
depune o declaraţie rectificativă cu  suplimentare  de  obligaţie fiscală, obligaţiile  fiscale accesorii 
se datorează începând cu ziua  imediat următoare scadenței obligaţiei fiscale pentru care s-a  stabilit  
diferenţa şi până la data  stingerii  acesteia inclusiv. 
        Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta FUNDAŢIA [...] care a criticat-o 
ca fiind nelegală, invocând prevederile art. 488  alin.1 pct. 8 Cod proc. civilă. 

Apreciază că în raport de probaţiunea administrată în cauză, instanţa de fond a făcut o 
interpretare şi aplicare eronată, la cazul concret dedus judecaţii, a dispoziţiilor legale invocate în 
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cuprinsul acţiunii introductive de instanţă, respectiv: art. 3 lit. a) din OMFP nr. 1520/2013 și  art. 16 
din OMFP nr.1520/2013. 

În speţă, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, la data emiterii deciziei 
de respingere a înlesnirilor de plată nr. …/26.09.2014 erau întrunite cumulativ condiţiile prevăzute 
de textele articolelor mai sus amintite. 

Aceasta susţinere este confirmata şi de concluziile raportului de expertiza întocmit în cauză, 
expertul reţinând că „certificatul de atestare fiscala nr.113341/29.08.2014 menţionează obligaţii 
fiscale accesorii, reprezentând majorări de întârziere / dobânzi şi penalităţi de întârziere în valoare 
totala de 50.005 lei, dintre care 28.158 lei, majorări de întârziere / dobânzi; 21.847 lei, penalităţi de 
întârziere", astfel că cererea se încadrează în cerinţele art. 16 al. 1 lit. b) din OMFP nr. 1520/2013. 

Apreciază că, în mod greşit, instanţa de fond a înlăturat concluziile raportului de expertiză, 
motivat de faptul că ,în speţă, ar trebui avut în vedere Procesul - verbal de punere în acord, întocmit 
potrivit art. 7 din OMFP nr. 1520/2013, iar nu certificatul de atestare fiscală nr. 113341/29.08.2014. 

În acest sens, subliniată că dispoziţiile Ordinului nr. 1520/2013 nu reglementează procesul - 
verbal de punere în acord ca având o valoare superioară certificatului de atestare fiscală, în  
condiţiile în care acesta din urmă reprezintă actul administrativ fiscal emis de organul fiscal 
competent, la solicitarea contribuabilului, care cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold 
în ultima zi a lunii anterioară depunerii cererii. 

În plus, procesul ~ verbal de punere în acord consemna date eronate cu privire la situaţia   
fiscală a reclamantei, aspect ce a fost învederat de reprezentantul  legal la chiar data întocmirii sale, 
astfel ca, în mod evident, sumele menţionate în cuprinsul acestuia reprezintă calculul efectuat în 
mod unilateral de organul fiscal, calcul ce nu a fost confirmat prin lucrarea de specialitate efectuata 
în cauză. 

Ulterior întocmirii procesului verbal de punere în acord, cu nesocotirea dispoziţiilor anterior 
citate, nu a fost eliberat un nou certificat de atestare fiscală care să cuprindă obligaţiile fiscale 
datorate de societate şi pe care instanţa de fond să-l fi avut în vedere la soluţionarea aspectului 
privind întrunirea / neîntrunirea condiţiilor prevăzute de art. 16 din OMFP nr. 1520/2013. 

Instanţa de fond s-a raportat exclusiv la procesul - verbal de punere în acord, înscris ce 
cuprinde, astfel cum a arătat, obligaţii fiscale stabilite unilateral de organul fiscal, considerând 
eronat că situaţia fiscală reală a societăţii ar rezulta, în mod cert, din cuprinsul acestuia, iar nu din 
cuprinsul certificatului de atestare fiscală nr. …/29.08.2014, reţinut de expert la întocmirea lucrării 
de specialitate. 

Pe de altă parte,  la soluţionarea cererii nu au fost respectate prevederile Ordinului nr. 
144/2012 pentru aprobarea procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul 
depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative. 

În speţă nu le-a fost comunicată nicio decizie de impunere în cuprinsul căreia să fie 
individualitate obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în 
declaraţiile fiscale rectificative formulate, care să fie însoţită de fişa pe plătitor iniţială, fişa rezultată 
în urma reanalizării şi fişa pe plătitor corectată conform prevederilor art. 3.4 din Ordinului nr. 
144/2012. 

Pe de alta parte, contrar celor reţinute în cuprinsul hotărârii recurate, la data depunerii cererii 
de acordare a înlesnirilor la plată, obligaţiile fiscale accesorii calculate urmare depunerii declaraţiilor 
rectificative la  organul fiscal competent erau datorate şi nestinse. 

În acest sens, este de subliniat că a  înţeles a contesta inclusiv ordinea de stingere a 
obligaţiilor fiscale principale și, respectiv, a accesoriilor aferente acestora. 

Apreciază că, în pofida celor reţinute în cuprinsul hotărârii recurate, în speţă, în privinţa 
cererilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în 
materie, întrucât: 
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- fundaţia a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare 
autorizate la plată de la autorităţile competente înainte de data de 3 iunie 2013; în acest sens 
urmează a se reţine concluziile raportului de expertiză, care dovedesc faptul că plăţile realizate de 
către autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene au fost efectuate cu întârziere; 

- obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii au fost autorizate la 
plată de către autoritatea de management, condiţie îndeplinită în speţă, astfel cum rezultă și din 
Decizia de respingere contestată;   

- obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii, sens în care 
urmează a fi avute în vedere concluziile raportului de expertiză potrivit cărora, la data formulării 
cererii de acordare a înlesnirilor la plata, în sarcina societăţii, apar înregistrate obligaţii fiscale 
accesorii, reprezentând majorări de întârziere/ dobânzi şi penalităţi de întârziere în valoare totală de 
50.000 lei, din care; 28,158 lei, reprezentând majorări de întârziere / dobânzi şi 21.847 lei, 
reprezentând penalităţi de întârziere, astfel cum rezultă din cuprinsul Certificatului de atestare 
fiscala nr. …/29.08.2014. 

- contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii 
de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, astfel cum 
rezulta din Atestatul nr. 16368/13.08.2014, eliberat de către autoritatea competentă      

De asemenea, instanţa de fond a reţinut greșit că, în privinţa cererilor de rambursare nr. 8, 9 
şi 10 nu s-ar verifica întrunirea cumulativa a condiţiilor prevăzute de art. 16 alin. 2 din OMFP nr. 
1520/2013. 

Astfel cum a arătat anterior, la data de 18.08.2014 au depus declaraţiile rectificative  D 112 
pentru perioada martie 2012 - decembrie 2013. 
            Nici de această dată, la soluţionarea cererii de acordare a înlesnirilor la plată nu au fost 
respectate prevederile Ordinului nr. 144/10.02.2012 pentru aprobarea procedurii de îndreptare a 
erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii 
rectificative. 

În  pofida celor reţinute de judecătorul fondului, sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute 
de lege pentru acordarea înlesnirilor la plata,astfel: 

- obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii erau stinse la data de 
03.06.2013; în urma depunerii declaraţiilor rectificative, aceste sume nu erau datorate, conform art. 
111 din OG nr. 92/2003, care stabileşte termenul de plată atât pentru obligaţiile fiscale principale cât 
şi pentru obligaţiile fiscale accesorii în funcţie de data comunicării acestora; 

- obligațiile fiscale accesorii sunt datorate și nestinse la data depunerii  cererii la organul 
fiscal competent; 

- contribuabilul a renunțat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalități ori accesorii 
de orice natură, aferente creanțelor de încasat de la autoritatea competentă. 

Nu în ultimul rând, consideră că, prin modalitatea improprie de aplicare a OMFP nr. 
144/2012 şi OG nr. 92/2003 în analiza situaţiei  fiscale a societăţii, organul fiscal a încălcat  inclusiv 
prevederile OUG nr. 50/2013 precum şi scopul legiuitorului la momentul adoptării acestui act. 

Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei atacate, rejudecarea în fond a cauzei şi 
admiterea contestaţiei formulată împotriva Deciziei nr. 7/10-12.2014 privind soluţionarea 
contestaţiei depuse de societate împotriva Deciziei de respingere a înlesnirilor la plata nr. 
113341/26.09.2014 emisă de către Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanța, cu consecinţa anularii actelor administrativ 
- fiscale atacate și a obligării intimatei la acordarea înlesnirilor la plată solicitate. 

Prin întâmpinare intimata – pârâtă DGRFP GALAŢI – A.J.F.P. CONSTANŢA a solicitat 
respingerea recursului ca nefondat invocându-se considerentele din cuprinsul deciziei de respingere 
a contestației. 

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
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Instanța a reținut următoarea situație de fapt necontestată de către părți: 
 La data de 30.06.2010 recurenta a semnat cu Organismul intermediar pentru Programul 

Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane" contractul de finanţare cu număr de 
identificare POSDRU/…, având ca obiect acordarea de finanţare nerambursabilă conform anexelor 
contractuale.  

Începând cu data de 15.02.2011 şi până la data de 28.0S.2013 au fost depuse cereri de 
rambursare la autoritatea competentă și au fost încasate cheltuieli eligibile conform contractului  cu 
titlu de obligaţii fiscale principale, după cum urmează: 2.259.246,00 lei, sumă încasată până la data 
de 03.06.2013 conform cererilor de rambursare 1-7 și 1.105.104,00 lei, suma încasată după data de 
03.06.2013, conform cererilor de rambursare 8 -10. 

Toate cererile de rambursare formulate au fost plătite de către autoritatea competentă cu 
întârziere. 

Guvernul României a emis în data de 03.06.2013 OUG nr. 50/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscale, fapt pentru care la data de 09.09.2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României OMFP nr. 1520/2013 de aplicare a art. V din OUG nr. 50/2013. 

Urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 50/2013 şi a OMFP nr. 1520/2010, recurenta a depus 
la autoritatea competentă cererea înregistrată sub nr. …/12.06.2014 prin care a solicitat eliberarea 
unui atestat de renunţare la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de 
orice natură aferente creanţelor de încasat de la autoritate. 

La data de 13.08.2014 autoritatea competenta a procedat la eliberarea atestatului nr. …  în 
vederea acordării înlesnirilor la plata a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 16 alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 1520/2013. 

La data de 18.08.2014 recurenta  a  depus la organul fiscal competent declaraţiile 
rectificative D112 pentru perioada martie / februarie 2012 - decembrie 2013 și a solicitat prin 
cererea înregistrată sub nr. 1383/18.08.2014 acordarea înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale 
principale şi accesorii potrivit art. 16 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1520/2013. 

Prin adresa nr. 113028/18.08.2014 AJFP Constanţa - Serviciul de Colectare a solicitat 
informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererii  formulate, aducând la cunoștință recurentei 
că, întrucât s-ar fi constatat anumite neconcordante între sumele solicitate la scutirea la plata a 
accesoriilor la obligaţiile fiscale principale, este necesar a se prezenta la sediul ANAF în vederea 
clarificării situaţiei fiscale. 

 În urma discuţiilor purtate s-a procedat la încheierea Procesului - verbal de punere de Acord 
nr. …/22.09.2014, în cuprinsul căruia au fost menţionate următoarele: 

- sumele cuprinse în cererile de rambursare 1-7 din atestatul nr…./13.08.2014 nu se 
încadrează în  prevederile art. 16 al. 1 lit. b) din OMFP nr. 1520/2013, respectiv "obligaţiile fiscale 
accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii"; 

- sumele cuprinse în cererile de rambursare 8, 9 și 10 din atestatul nr. …/13.08.2014 nu se 
încadrează în prevederile art.16 alin. 2 lit. a) din OMFP nr. 1520/2013, respectiv „obligaţiile fiscale 
principale care au generat obligaţiile fiscale accesorii sunt stinse la data de 03.06.2013". 

 La data de 26.09.2014 Administraţia Naţională a Finanţelor Publice a emis Decizia de 
respingere a înlesnirilor la plată nr. 113341, reţinându-se neîndeplinirea prevederile OMFP nr. 
1520/09.09.2013. 

Împotriva Deciziei de respingere a înlesnirilor la plata nr. 113341/26.09.2014 recurenta a 
formulat contestaţie ce a fost respinsă prin Decizia nr. 7/10.12.2014. 

Organul fiscal a reţinut pentru respingerea solicitării de înlesnire la plată faptul că pentru 
cererile 8, 9 şi 10 încasate după data de 03.06.2013 nu sunt îndeplinite cerinţele art. 16 alin. 2 lit. 
a) din OMFP nr. 1520/2013 iar pentru cererile 1-7 încasate anterior datei de 03.06.2013 nu sunt 
îndeplinite cerinţele art. 16 alin.  1 lit. b) din OMFP nr. 1520/2013. 

Potrivit art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă: 
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   (1) „Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 
----- 
    8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”. 

 În speţă sunt aplicabile prevederile art. V alin. 20 din OUG nr. 50/2013 potrivit cu care: 
„Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de 

rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau 
accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada 
cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de 
orice natură sunt validate de către autoritatea competentă; 
    b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la 
data depunerii cererii; 
    c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii 
de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză”. 

De asemenea, ordinul OMFP nr. 1520/2013 prevede la art. 16 următoarele: 
            „Scutirea la plată/Amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii 
    (1) Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de 
rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, înainte de data de 3 iunie 2013, 
poate solicita organului fiscal competent scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata 
de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare şi data 
efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii au fost autorizate la plată 
de către autoritatea de management; 
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii; 
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de 
orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză. 
    (2) Contribuabilul care are de încasat sume sau a încasat sume după data de 3 iunie 2013, ca 
urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente poate 
solicita organului fiscal competent amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în 
vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după 
depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii sunt stinse la data 
de 3 iunie 2013; 
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii la organul fiscal 
competent; 
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de 
orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză. 
         Înlesnirile la plată ce se pot acorda sunt reglementate dup cum urmează în art.1 alin. 1 din 
OMFP nr. 1520/2013: 
        a) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale 
accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la 
autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare 
încheiate cu acestea, denumite în continuare autorităţile competente; 
        b) anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la lit. a), în situaţia în care contribuabilul 
a renunţat la dreptul de a percepe ori de a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură 
aferente creanţelor de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea la plată a fost finalizată; 
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        c) scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale 
scadente pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea 
competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare ca urmare a unei cereri de 
rambursare şi data efectuării plăţii, în cazul contribuabililor care au încasat după termenul 
contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată înainte de data de 3 iunie 2013, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (20) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă; 
           d) amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea 
competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare 
cu termenul de plată depăşit, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. V alin. (21) din 
ordonanţa de urgenţă. 
    (2) Prin sume certe, lichide şi exigibile de încasat de la autorităţile competente se înţelege sumele 
autorizate la plată aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar. 

Solicitarea recurentei este în sensul reglementat de art. 1 alin. 1 lit. c din OMFP nr. 1520/2013. 
Renunţarea la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură 

aferente creanţelor de încasat de la autoritate este o opţiune a beneficiarului finanţării 
nerambursabile şi nu constituie singura condiţie pentru acordarea facilităţilor la plată. 

Astfel, faptul că recurentul a renunţat a mai încasa de la autoritatea de management suma de 
278.876,24 lei reprezentând dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură (suma calculată potrivit 
raportului de expertiză efectuat la fondul cauzei) aferente creanţelor de încasat de la autoritate, nu îl 
îndreptăţeşte a primi facilităţi la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice 
natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente dacă nu sunt îndeplinite şi celelalte cerinţe 
exprese impuse de lege. 

Referirea recurentului la prevederile art. 7 alin. 5 din OMFP nr. 1520/2013 nu este întemeiată, 
acest articol reglementând procedura de acordare a amânării la plată, în timp ce prin prezenta cerere 
se analizează o procedură de scutire la plată în condiţiile art. 1 alin. 1 lit. c din Ordin. 

Ceea ce este relevant în speţă este faptul că recurentul, la data la care a solicitat prin cererea 
înregistrată sub nr. 1383/18.08.2014 acordarea înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale  
accesorii potrivit art. 16 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1520/2013, a depus la organul fiscal competent şi 
declaraţiile rectificative D112 pentru perioada martie / februarie 2012 - decembrie 2013. 

În raport de aceste declaraţii rectificative recurentul susţine că cererea sa de acordare a scutirii 
la plata este una întemeiată, organul fiscal făcând un calcul greşit al accesoriilor care, în opinia 
recurentului, erau datorate şi nestinse la data de 18.08.2014 – data formulării cererii de acordare 
facilităţi (pentru cererile 1-7), respectiv a obligaţiilor fiscale principale – care în opinia recurentei 
erau stinse la 03.06.2013 (pentru cererile 8, 9 şi 10). Aceste susţineri şi le întemeiază şi pe lucrarea 
expertului financiar contabil numit în cauză dar şi pe prevederile Ordinului nr. 144/2012 pentru 
aprobarea procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de 
către contribuabili a unei declaraţii rectificative. 

Prevederile Ordinului nr. 144/2012 nu sunt în măsură să aducă o altă interpretare prevederilor 
art. 16 alin. 1 şi 2 mai sus citat. Astfel, art. 3.1 din Ordinul nr. 144/2012 reglementează data de la 
care se datorează obligaţii fiscale accesorii în cazul depunerii unei declaraţii rectificative, aceasta 
fiind ziua următoare scadenţei obligaţiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa (după cum se 
observă, textul nu stabileşte o ordine de stingere a obligaţiilor, cu atât mai mult cu cât în cazul în 
care s-ar admite că, dacă obligaţiile accesorii achitate ar urma să stingă obligaţiile fiscale principale 
adăugate, atunci organul fiscal ar fi prejudiciat, obligaţiile fiscale accesorii urmând a fi calculate 
pentru o perioadă mai scurtă de timp)  în timp ce art. 16 alin. 1 din Ordinul nr. 1520/2013 face 
referire la sumele aferente cererilor de rambursare autorizate la plată (în mod evident, prin 
depunerea unei declaraţii rectificative, aceasta va cuprinde obligaţii principale ce nu au fost incluse 
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în cererea de rambursare, deci nu au fost autorizate la plată), iar art. 16 alin. 2 face referire la 
obligaţii principale şi nu accesorii. 

Pentru aceste considerente vor fi înlăturate şi apărările ce fac trimitere la prevederile OG nr. 
92/2003 şi OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. 

De asemenea, îndeplinirea sau nu a cerinţelor pentru acordarea facilităţilor nu poate fi legată 
de comunicarea sau nu a unei decizii de impunere. 

Din perspectiva art. 16 alin. 1 şi 2 din Ordinul nr. 1520/2013, prima instanţă a făcut o corectă 
aplicare a normelor de drept material, după cum urmează: 

Pentru cererile 1-7, Ordinul face referire la cereri de rambursare autorizate la plată. Prin 
depunerea unei declaraţii rectificative, aceasta va cuprinde obligaţii principale ce nu au fost incluse 
în cererea de rambursare, deci nu au fost autorizate la plată. Solicitarea recurentei este însă de 
acordare a scutirii pentru accesoriile aferente obligaţiilor fiscale principale care au generat 
obligaţii fiscale accesorii ce au fost autorizate la plată de către autoritatea de management (în 
acest sens organul fiscal a apreciat îndeplinită condiţia prevăzută la art. 16 alin. 1 lit. a), cu motivaţia 
că, prin depunerea unor declaraţii rectificative s-au modificat obligaţiile principale, astfel că sumele 
achitate nu sunt corespunzătoare obligaţiilor fiscale principale şi accesorii autorizate la plată, ci doar 
obligaţiilor fiscale principale care s-au mărit prin declaraţia rectificativă. 

Aşa cum s-a arătat, textul art. 16 alin. 1 face referire la sumele aferente cererilor autorizate la 
plată iar accesoriile acestor sume autorizate la plată au fost achitate, nefiind îndeplinită cerinţa 
prevăzută la art. 16 alin. 1 lit. b), aşa cum a constatat organul fiscal. 

În ceea ce priveşte cererile 8, 9 şi 10, art. 16 alin. 2 nu mai face referire expresă la sumele 
aferente cererilor de rambursare autorizate la plată, astfel că prin depunerea unor declaraţii 
rectificative care modifică valoarea obligaţiilor principale rezultă că aceste obligaţii fiscale 
principale care au generat obligaţii fiscale accesorii pentru care se solicită scutirea nu se vor fi stins 
la data de 3 iunie 2013. 

Decizia civilă nr. 671/CA/03.07.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
 

22. Necercetarea fondului. Casare hotărâre. Trimiterea cauzei spre 
rejudecare. 
 
 S-a constatat că în considerentele hotărârii recurate, în partea care, potrivit art. 425 alin. 1 lit. b 
teza finală Cod procedură civilă, ar fi trebuit a se arăta motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază 
soluţia, precum şi motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, au 
fost reluate integral, cu mici diferenţe de topografie a paragrafelor, apărările formulate de către intimata-
pârâtă prin întâmpinare.  

Dacă în ceea ce priveşte situaţia de fapt şi cronologia evenimentelor coincidenţa între cele arătate în 
întâmpinare şi cele reținute în considerente este pe deplin justificată, în ceea ce priveşte dezlegarea dată 
chestiunilor de drept invocate prin cererea dedusă judecății această coincidenţă este de natură a conduce la 
concluzia că nu a existat o judecată proprie a instanței de fond care şi-a însuşit fără rezerve apărările 
intimatei-pârâte.   
 

Art. 488 alin.1 pct. 6 Cod procedură civilă 
Art. 425 Cod procedură civilă  

Art. 6 par. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub  nr. …/88/2016 din 31.05.2016, 
reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâtele DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI şi D.G.R.F.P. GALAŢI - DIRECŢIA REGIONALĂ 
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VAMALĂ GALAŢI - BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ TULCEA, pentru ca prin hotărârea ce 
se va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. …/10.12.2015, emisă de DRV - GALAŢ1 BVF 
TULCEA, admiterea contestaţiei reclamantei înregistrată sub nr. …/23.11.2015, şi, în consecinţă 
revocarea în parte a Deciziei nr. … din 23.10.2015 emisă de ANAF-DGRFP Galaţi - DRV Galaţi. 

Pârâta D.G.R.F.P. Galaţi a depus la dosar întâmpinare  prin care a solicitat respingerea 
acţiunii si menţinerea Deciziei nr. …/10.12.2015 ca fiind legala si temeinica, motivat de faptul că, 
potrivit art.209 alin.(2) din OG nr. 92/2003 competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine 
organului fiscal emitent, iar pe fondul contestaţiei nu se impune  anularea în parte a deciziei 
nr.[...]/23.10.2015 emisă de DGRFP Galaţi - DRV Galaţi întrucât pe numele contestatoarei a fost 
emis un nou atestat de înregistrare pentru comercializare en detail produse energetice (benzină, 
motorină) sub nr. RO9760DT003/10.11.2015.  

Prin sentinţa civilă nr. 1459 din 21.09.2016 Tribunalul Tulcea a respins acţiunea  
formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâtele DGRFP GALAŢI şi D.G.R.F.P. GALAŢI 
- DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ GALAŢI - BIROUL VAMAL DE FRONTIERĂ TULCEA, 
ca nefondată. 
          Împotriva acestei hotărârii a formulat recurs reclamanta [...] care a criticat-o pentru 
nelegalitate, sub aspectele: 
            Prin hotărârea recurată, prima instanţă a respins cererea de chemare în judecată prin care a 
solicitat anularea Deciziei nr. [...]/10.12.2015, emisă de BVF Tulcea în soluţionarea contestaţiei 
societăţii recurente nr. [...]/23.11.2015 privind revocarea în parte a Deciziei nr. [...]/23.10.2015, 
emisă de BVF Tulcea. 
            Pentru a pronunţa această a hotărâre, prima instanţă a preluat în considerente integral 
conţinutul întâmpinării formulată de intimată. 
             Hotărârea este nelegală. 
             Potrivit art.425 NCPC, hotărârea trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept pe care 
instanţa îşi întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care cererea a fost admisă, cât şi 
motivele pentru care au fost înlăturate cererile părţilor. 
            Motivând în maniera mai sus arătată hotărârea, prima instanţă a încălcat grav prevederile 
legale anterior menţionate şi de asemenea, pe cele care reglementează dreptul la un proces echitabil. 
Se referă atât la prevederile art.6 NCPC, cât şi la art.21 alin.3 din Constituţia României, respectiv 
art. 6 alin 1 din CEDO. 
            Numai o motivare în sensul celor reglementate de art.425 alin.1 NCPC. poate asigura dreptul 
la un proces echitabil, întrucât în acest fel se poate verifica maniera în care a fost soluţionat 
procesul. Considerentele reprezintă partea cea mai întinsă a hotărârii şi locul în care motivele de fapt 
şi de drept sunt expuse pentru a arata cum s-a format convingerea instanţei. 
              Pe de altă parte, în cadrul dreptului la un proces echitabil se analizează şi dreptul oricărei 
părţi de a-şi prezenta argumentele şi mijloacele de probă coroborat cu dreptul acesteia ca aceste 
argumente şi mijloace de probă să fie examinate în mod efectiv. Nu este asigurată o examinare 
efectivă atunci când nu se regăsesc în considerentele hotărârii referiri la argumentele sau probele 
invocate de una dintre părţi, ci dimpotrivă, se preia cuvânt cu cuvânt o apărare formulată de pârâtă. 
               Atât instanţa supremă, cât şi instanţele europene, au consacrat în mod practic considerarea 
unei astfel de hotărâri ca fiind lipsită de motive, iar soluţia care se impune este casarea hotărârii 
respective. 
              În aceeaşi ordine de idei, o hotărâre lipsită de motivele care sprijină soluţia adoptată, face 
imposibil şi exercitarea controlului judiciar. În cazul de faţă, prima instanţă nu a arătat în nicio 
manieră de ce nu pot fi primite argumentele societăţii reclamante pentru anularea actului 
administrativ atacat, iar instanţa de recurs nu poate verifica legalitatea şi corectitudinea 
raţionamentului în lipsa acestuia. 
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              Prima instanţă, prin preluarea în integralitate a argumentelor pârâtei  intimate, este de acord 
spre exemplu că actul contestat nu se încadrează în prevederile art.209 alin.1 Cod procedură fiscală 
anterior, ci se încadrează în prevederile 209 alin.2 Cod procedură fiscală anterior, fără însă a 
argumenta de ce, ci dimpotrivă, vădeşte aceeaşi confuzie între emiterea şi revocarea actului 
administrativ fiscal şi soluţionarea unei contestaţii împotriva acesteia  potrivit art. 205 Cod 
procedura fiscala anterior. 
             Tot astfel, prima instanţă nu a analizat, la fel cum nu a făcut-o nici pârâta intimată, 
argumentul recurentei reclamante în ceea ce priveşte existenţa a trei atestate negotium iuris (pentru 
motorină, benzină şi GPL) într-un singur înscris intrumentum probationis. Consecinţa acestei 
analize este firească şi conduce la admiterea cererii societăţii în totalitate, având în vedere 
inexistenţa vreunui temei de fapt şi de drept pentru anularea atestatului privind comercializarea 
motorinei şi pe cel privind comercializarea benzinei. 
             Solicită admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate şi trimiterea spre rejudecare 
în fond a cererii, iar în subsidiar, casarea în tot a hotărârii recurate în sensul admiterii cererii de 
chemare în judecată, anularea Deciziei nr.[...]/10.12.2015 şi în consecinţă, revocarea în parte a 
Deciziei nr.[...]/23.10.2015 emisă de Biroul Vamal de frontieră Tulcea. 
          Prin întâmpinare, intimat pârât Direcţia Generală regională a Finanţelor Publice Galaţi – 
Direcţia Regională Vamală Galaţi – Biroul Vamal de frontieră Tulcea prin Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Tulcea solicită respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a 
soluţiei primei instanţe, susţinând că motivele invocate de recurenta reclamantă privind revocarea 
parţială a deciziei nr.[...]/23.10.2015 emisă de pârât nu constituie argumente de natură a justifica 
revocarea parţială a actului administrativ menţionat prin care a fost revocat Atestatul de 
comercializare en detail produse energetice nr. [...]/08.12.2011. 

Curtea, examinând legalitatea sentinţei recurate în limita motivelor de recurs 
formulate de către părţi constată că recursul formulat este fondat pentru următoarele 
considerente:  

Potrivit  art. 488 alin.1 pct. 6 Cod procedură civilă - Casarea unor hotărâri se poate cere 
numai pentru următoarele motive de nelegalitate: când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se 
întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.  

Potrivit  art. 425 Cod procedură civilă - Conţinutul hotărârii:  
(1) Hotărârea va cuprinde: 
 a) partea introductivă, în care se vor face menţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) şi (2). 

Când dezbaterile au fost consemnate într-o încheiere de şedinţă, partea introductivă a hotărârii va 
cuprinde numai denumirea instanţei, numărul dosarului, data, numele, prenumele şi calitatea 
membrilor completului de judecată, numele şi prenumele grefierului, numele şi prenumele 
procurorului, dacă a participat la judecată, precum şi menţiunea că celelalte date sunt arătate în 
încheiere; 

    b) considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, 
expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de 
drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele 
pentru care s-au înlăturat cererile părţilor; 

    c) dispozitivul, în care se vor arăta numele, prenumele, codul numeric personal şi 
domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare sau 
codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în 
registrul persoanelor juridice şi contul bancar, soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi 
cuantumul cheltuielilor de judecată acordate. 

  (2) Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamanţi sau împotriva mai multor 
pârâţi, se va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant şi la ce este obligat fiecare pârât ori, când 
este cazul, dacă drepturile şi obligaţiile părţilor sunt solidare sau indivizibile. 



133 
 

 (3) În partea finală a dispozitivului se vor arăta dacă hotărârea este executorie, este supusă 
unei căi de atac ori este definitivă, data pronunţării ei, menţiunea că s-a pronunţat în şedinţă 
publică sau într-o altă modalitate prevăzută de lege, precum şi semnăturile membrilor completului 
de judecată. Când hotărârea este supusă apelului sau recursului se va arăta şi instanţa la care se 
depune cererea pentru exercitarea căii de atac. 
 Examinându-se hotărârea recurată se constată că în considerentele acesteia, în partea care, 
potrivit art. 425 alin.1 lit. b teza finală, ar fi trebuit a se arăta motivele de fapt şi de drept pe care se 
întemeiază soluţia, precum şi motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat 
cererile părţilor, sunt reluate integral, cu mici diferenţe de topografie a paragrafelor, apărările 
formulate de către intimata-pârâtă prin întâmpinare.  

Dacă în ceea ce priveşte situaţia de fapt şi cronologia evenimentelor coincidenţa între cele 
arătate în întâmpinare şi cele reținute în considerente este pe deplin justificată, în ceea ce priveşte 
dezlegarea dată chestiunilor de drept invocate prin cererea dedusă judecății această coincidenţă este 
de natură a conduce la  concluzia că nu a existat o judecată proprie a instanței de fond care şi-a 
însuşit fără rezerve apărările intimatei-pârâte.   

Chiar dacă nu este exclus ca în urma evaluării proprii a pretenţiilor părţilor şi materialului 
probator instanţa de judecată să ajungă la soluţia propusă de către una din părţi, potrivit 
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 
par. 1 din Convenție, nu poate trece drept efectiv decât dacă cererile şi observațiile părților sunt în 
mod real ''ascultate'', adică în mod concret examinate de către instanţa sesizată.  
 Or, motivarea hotărârii reproduce cu diferențe absolut nesemnificative apărările formulate de 
către intimata-pârâtă prin întâmpinare şi nu răspunde unui motiv esenţial de nelegalitate invocat de 
către reclamantă, acela al anulării  a trei atestate, privite ca negotium iuris printr-un un singur 
înscris, din considerente ce ţin de desfăşurarea unei singure activităţi dintre cele trei autorizate.  

Pentru aceste considerente se apreciază că hotărârea recurată nu corespunde exigenţelor 
impuse de art.425 Cod procedură civilă şi că părţii nu i s-a asigurat o veritabilă cercetare a fondului, 
drept  care în temeiul art. 498 alin.2  Cod procedură civilă, urmează a se admite recursul formulat, a 
se casa în tot  hotărârea recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe.  

Decizia civilă nr. 191/CA/06.03.2017 
Judecător redactor Bianca Andruș 

 
23. Ordonanță președințială. Inadmisibilitate. Neatragerea casării 

hotărârii judecătoreşti ca urmare a modului oarecum sumar de argumentare al 
instanţei de fond. Înlăturarea prejudiciului reclamat pe calea altor remedii 
legale, aparenţa dreptului nefiind raportată numai la patrimoniul reclamantului, 
ci şi la ceea ce se urmăreşte prin măsura solicitată. 

 
Articolul 6 alin.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului obligă instanţele să-şi motiveze 

hotărârile, aceasta neînsemnând însă că se cere un răspuns detaliat la fiecare argument, amploarea acestei 
obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii, astfel că problema de a şti dacă o instanţă şi-a încălcat 
obligaţia de a motiva ce decurge din articolul 6 din Convenţie nu se poate analiza decât în lumina 
circumstanţelor speţei.  
 Or, exigenţele normelor procedurale interne, precum şi cele susţinute în jurisprudenţa Curţii de la 
Strasbourg, au fost respectate în hotărârea recurată, rezultând că judecătorul a făcut o analiză, chiar dacă 
nu foarte amplă, a chestiunilor de fapt şi de drept supuse judecăţii, a arătat care sunt argumentele pentru 
care se consideră că măsura solicitată de reclamantă nu are caracter vremelnic şi nici urgent, şi în 
consecinţă, nu poate fi dispusă. 
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Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială care presupune cu necesitate urgenţa măsurii 
astfel dispuse, nefiind rezonabil ca situaţiei conflictuale care durează de câţiva ani să i se pună capăt, chiar 
şi vremelnic, în procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, întârzierea reclamată nefiind astfel incidentă. 
 Cu alte cuvinte, chiar dacă reclamanta este titularul unui drept recunoscut de lege, ea trebuie să 
reclame, în apărarea acestui drept, tot un remediu recunoscut şi permis de lege, aparenţa dreptului nefiind 
raportată numai la patrimoniul reclamantului, ci şi la ceea ce se urmăreşte prin măsura solicitată. 

 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Cauza Boldea împotriva României 

Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
Art.997 alin.(1) Noul Cod de procedură civilă 

 
1. Prin sentinţa civilă nr. 1245/07.10.2016, Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată 

de reclamanta [...] SRL în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa – 
Secţia Serviciul Rutier şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, prin Secţia de Drumuri 
Naţionale Bacău. 
 Tribunalul Constanţa – Secţia contencios administrativ şi fiscal a fost învestit la data de 
12.08.2016 cu ordonanţa preşedinţială formulată de reclamanta [...] SRL în contradictoriu cu pârâţii 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa – Secţia Serviciul Rutier şi Direcţia Regională de 
Drumuri şi Poduri Iaşi,  prin Secţia de Drumuri Naţionale Bacău, prin care a solicitat obligarea 
temporară a celor două pârâte la permiterea accesului în incinta imobilului situat în Comuna [...], Sat 
[...], cod [...], judeţul Bacău, direct din drumul naţional DN2, până la construirea drumului colector 
sau până la avizarea, de către autorităţile competente, a unei alte căi de acces la imobil, fără 
sancţionarea în vreun fel a societăţii şi fără blocarea drumului provizoriu existent, precum şi 
obligarea pârâtelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată. 

2. Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat recurs reclamanta [...] SRL (calea de 
atac fiind astfel calificată în şedinţa publică din data de 13.02.2017), care a  criticat soluţia instanţei 
de fond din perspectiva motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin.1 pct.6 şi 8 Cod procedură 
civilă. 

Potrivit recurentei reclamante, hotărârea atacată nu este corespunzător motivată, conţine 
motive contradictorii, dar şi motive străine de pricină – motiv de recurs prevăzut de art.488 pct.6 
NCPC, astfel: 

Instanţa de fond face o confuzie foarte gravă cu privire la ceea ce societatea a solicitat prin 
cererea de chemare în judecată, susţinând în mod eronat că s-ar fi cerut instanţei realizarea definitivă 
a unui drept, în realitate, ceea ce s-a solicitat instanţei a fost ca aceasta să dispună o măsură 
temporară, respectiv de a permite accesul societăţii la terenul şi imobilul pe care le deţine în 
proprietate pe calea de acces preexistentă, direct din DN2, până la un moment bine definit în 
timp. 

Se susţine că motivarea sentinţei este una incompletă şi incoerentă, lipsind un fundament 
logic clar pentru afirmaţiile sau concluziile instanţei de fond, iar astfel de carenţe în motivarea 
hotărârii pun societatea în imposibilitatea de a înţelege care sunt raţiunile pentru care cererea de 
chemare în judecată a fost respinsă, dacă aceste raţiuni sunt corecte şi întemeiate sau, din contră, ele 
nu justifică soluţia dată. 

Arată recurenta că sentinţa conţine inclusiv motive străine de pricină, instanţa de fond nu 
face absolut nicio analiză cu privire la aparenţa în drept, nu analizează nici unul dintre argumentele 
aduse de [...] în susţinerea faptului că aparenţa în drept înclină în favoarea sa şi, pe cale de 
consecinţă, ajunge la o concluzie profund eronată cu privire la temeinicia şi legalitatea cererii sale. 

Instanţa de fond nu a analizat majoritatea motivelor invocate de [...] prin cererea de chemare 
în judecată, şi nu abordează deloc problema limitării abuzive a dreptului de proprietate al 
reclamantei, urgenţa motivată de efectele multiple şi deosebit de grave pe care blocarea unicului 
acces la imobil le-ar avea, şi multe alte argumente aduse de societate tocmai pentru a justifica 
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caracterul urgent şi temporar al măsurii solicitate, precum intransigenţa şi culpa evidentă a 
autorităţilor în situaţia creată, lipsa acestora de cooperare şi îndrumare, în ciuda faptului că 
societatea nu are nici cea mai uşoară culpă în crearea acestei situaţii. 

Potrivit recurentei reclamante, hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a 
normelor de drept material – motiv de recurs prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, fiind susţinut că în 
speţă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art.997 NCPC. 

Se învederează că în favoarea [...] există o aparenţă în drept, astfel cum impune art. 997 Cod 
procedură civil, iar instanţa a omis cu desăvârşire să analizeze îndeplinirea acestei condiţii în speţă.  

Astfel, o primă precizare care se impune este aceea că singura cale de acces care a existat 
vreodată aferent imobilului din Comuna [...] este accesul direct din DN2, acces care a fost utilizat de 
toţi proprietarii de terenuri situate în lungul drumului naţional indicat. Nu a existat şi nu există drum 
colector sau vreo cale de acces alternativă la niciuna din cele opt proprietăţi aflate în lungul DN2, 
astfel încât nu se poate susţine că societatea ar fi realizat o cale de acces nouă prin utilizarea 
accesului direct din acest drum, ci a continuat să folosească vechiul acces, care nu a devenit ilegal 
odată cu adoptarea OG nr. 43/1997 sau cu aprobarea noilor documentaţii de urbanism. 

De asemenea, potrivit art. 19 din OG nr. 43/1997, obligaţia de a construi drumul colector 
revine autorităţii publice locale care extinde intravilanul localităţii în lungul drumului naţional, 
concluzie care se desprinde şi din dispoziţiile art. 63 alin. 5 lit. a, c şi f, coroborat cu art. 36 alin. 6 
lit. a, pct. 13 din Legea nr. 215/2001, legea neprevăzând în sarcina particularilor nicio obligaţie de a 
construi drumuri sau căi de acces, aceasta fiind o problemă de urbanism care rămâne să fie rezolvată 
de autorităţile cu atribuţii în acest domeniu. 

Concluzia care se impune este aceea că [...] are dreptul de a avea acces la imobilul deţinut în 
proprietate, că nu există nici un motiv pentru ca unica cale de acces existentă în fapt să fie blocată 
sau pentru ca societatea să fie sancţionată pentru utilizarea acesteia, şi că [...] nu are nicio obligaţie 
legală de a amenaja o anumită cale de acces. 

Formularea unei acţiuni de obligare a Primăriei [...] la construirea drumului colector 
reprezintă o simplă opţiune  aflată la îndemâna societăţii, iar faptul că aceasta nu a formulat o astfel 
de acţiune de fond în perioada 2011 – până în prezent nu constituie un argument valabil pentru a 
respinge pretenţiile din prezenta acţiune. 

Potrivit recurentei, solicitarea din prezenta acţiune este una mai mult decât justificată din 
punct de vedere juridic şi din punct de vedere faptic, societatea recurentă este titulara unui drept de 
proprietate absolut şi inviolabil, precum şi beneficiara libertăţii fundamentale de a exercita activitate 
economică, aparenţa de drept înclină în mod vădit în favoarea acesteia. 

Se susţine, de asemenea, că măsurile solicitate au caracter provizoriu, momentul până la care 
se solicită dispunerea măsurilor fiind fie până la construirea drumului colector (până la darea 
efectivă a acestuia în folosinţă, astfel încât IPJ Bacău şi DRDP Iaşi să nu poată aplica sancţiuni 
societăţii pe perioada cât drumul colector este în construcţie); fie până la avizarea unei alte căi de 
acces de către autorităţile competente. 

Contrar afirmaţiilor instanţei de fond, este lipsit de relevanţă aspectul că autorităţile publice 
au prevăzut deja o soluţie tehnică privind accesul la imobilul deţinut în proprietate, întrucât 
adoptarea unei astfel de soluţii prin documentaţiile de urbanism nici nu invalidează calea de acces 
preexistentă acestor documentaţii şi nici nu constituie un temei de drept pentru limitarea dreptului de 
proprietate prin blocarea unicei căi de acces la imobil.  

Condiţia urgenţei este, de asemenea, îndeplinită, învederează recurenta reclamantă, întrucât 
măsurile solicitate de [...] se impun pentru protejarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere şi, 
totodată pentru evitarea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara. 

Măsura cerută a fi dispusă pe calea ordonanţei preşedinţiale este necesară pentru a asigura 
respectarea dreptului de proprietate, precum şi a dreptului de a exercita o activitate economică, 
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ambele drepturi putând fi oricând limitate în mod nejustificat, prin blocarea unicului acces la 
imobilul deţinut în proprietate. 

Pe de altă parte, măsura este necesară şi pentru a evita crearea unei pagube iminente nu doar 
în patrimoniul societăţii - proprietar al imobilului din Comuna [...], ci şi în patrimoniul celorlalte 
societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea comercială în acest spaţiu şi chiar pentru a evita 
prejudicierea bugetului de stat şi a economiei locale, având în vedere că societăţile care activează în 
spaţiul comercial amenajat de [...], ca şi [...] în sine, contribuie cu sume considerabile la bugetul 
local şi la bugetul general consolidat. 

Susţine recurenta reclamantă că în speţa de faţă, dreptul de proprietate este îngrădit în mod 
indirect, fără justificarea unui interes public şi fără respectarea principiului proporţionalităţii 
ingerinţei, prin limitarea nejustificată a accesului la proprietate şi obligarea societăţii la utilizarea 
unui drum de acces care nu există, a unui drum care din anul 2008 şi până în prezent nu a fost 
construit, fără a exista vreo culpă a [...] în lipsa acestui drum colector sau în imposibilitatea avizării 
unei căi de acces alternative. 

Până la acest moment, unica soluţie de intrare în legalitate propusă de cele două pârâte pun 
Societatea într-o situaţie ingrată, având în vedere că drumul colector referit de cele două autorităţi 
nu există şi că [...] nu are posibilitatea construirii acestui drum colector prin forţe proprii, întrucât o 
astfel de operaţiune presupune exproprierea mai multor persoane şi alocarea unor fonduri 
considerabile pentru construirea efectivă a drumului, singura în măsură să realizeze acest proiect 
fiind Primăria Comunei [...], care de altfel a şi realizat documentaţiile de urbanism care prevăd 
soluţia tehnică a drumului colector. 

Se învederează, totodată, că atitudinea autorităţilor locale dă naştere la o serie de consecinţe 
care se răsfrâng şi produc pagube nu doar asupra recurentei, ci şi asupra societăţilor care îşi 
desfăşoară activitatea în spaţiile închiriate, iar dispunerea acestei măsuri temporare este de natură a 
proteja şi un interes public superior, având în vedere că blocarea, chiar şi temporară, a accesului în 
imobilul din Comuna [...] ar echivala cu oprirea activităţii comerciale a patru societăţi distincte, 
afectând mediul de afaceri local şi disponibilitatea investitorilor străini de a demara afaceri în 
România. 

Intimatele pârâte au formulat întâmpinări în cauză şi au solicitat respingerea recursului, ca 
nefondat, arătând că în mod corect instanţa de fond a stabilit că nu au fost întrunite cumulativ 
condiţiile impuse de lege pentru ordonanţa preşedinţială, respectiv urgenţa şi caracterul vremelnic al 
măsurii. 

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

Motivul de casare prevăzut de art.488 pct.6 NCPC este incident „când hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai străine de natura 
cauzei”, fiind susţinut, din perspectiva acestor dispoziţii legale, că hotărârea recurată cuprinde o 
motivare incompletă şi incoerentă, motive străine de pricină şi nu face referire la majoritatea 
motivelor reclamantei în privinţa limitării dreptului său de proprietate şi  urgenţa justificată de 
efectele multiple şi deosebit de grave, pe care blocarea accesului la imobil le are. 

Din analiza efectuată asupra considerentelor hotărârii recurate, prin raportare la soluţia 
pronunţată de prima instanţă, se constată că judecătorul fondului s-a conformat prevederilor art.425 
alin.(1) lit.b.) NCPC şi a arătat motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia dată, 
verificarea cererii reclamantei fiind efectuată în raport cu cerinţele de admisibilitate prevăzute de 
lege în privinţa procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale. 
 Astfel cum se reţine în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (hotărârea 
Boldea împotriva României), articolul 6 alin.1 CEDO obligă instanţele să-şi motiveze hotărârile, 
aceasta neînsemnând însă că se cere un răspuns detaliat la fiecare argument, amploarea acestei 
obligaţii poate varia în funcţie de natura hotărârii, astfel că problema de a şti dacă o instanţă şi-a 
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încălcat obligaţia de a motiva ce decurge din articolul 6 din Convenţie nu se poate analiza decât în 
lumina circumstanţelor speţei. De asemenea, noţiunea de proces echitabil cere ca o instanţă internă 
care nu şi-a motivat decât pe scurt hotărârea, indiferent dacă a făcut-o alipind motivele oferite de o 
instanţă inferioară sau altfel, să fi examinat cu adevărat problemele esenţiale ce i-au fost supuse 
atenţiei. 
 Or, exigenţele normelor procedurale interne, precum şi cele susţinute în jurisprudenţa Curţii 
de la Strasbourg au fost respectate în hotărârea recurată, rezultând că judecătorul a făcut o analiză, 
chiar dacă nu foarte amplă, a chestiunilor de fapt şi de drept supuse judecăţii, a arătat care sunt 
argumentele pentru care se consideră că măsura solicitată de reclamantă nu are caracter vremelnic şi 
nici urgent, şi în consecinţă, nu poate fi dispusă. 
 Chiar în condiţiile în care ar fi făcut referire expresă la aparenţa în drept susţinută de 
reclamantă, în urma constatării neîntrunirii celorlalte două cerinţe legale, soluţia instanţei de fond ar 
fi fost tot de respingere a cererii de ordonanţă preşedinţială, astfel că apreciem că modul oarecum 
sumar de argumentare, prin raportare la motivarea reclamantei, nu atrage casarea hotărârii. 

Motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC este incident „când hotărârea a fost dată 
cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, fiind invocat că în cauză au fost 
încălcate şi aplicate greşit dispoziţiile art.997 NCPC, dispoziţiile HG nr.43/1997, ale Legii 
nr.214/2001 şi ale Legii nr.554/2004. 

Din perspectiva acestui motiv de casare, reţinem următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art.997 alin.(1) NCPC, „Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea 

reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, 
pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube 
iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul 
unei executări”. 

Condiţiile speciale de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale sunt urgenţa, caracterul 
vremelnic al măsurii şi neprejudecarea fondului dreptului, la care se adaugă aparenţa de drept a celui 
care reclamă măsura. 

Astfel cum corect a reţinut şi judecătorul fondului, apreciem că măsura solicitată de 
reclamantă, respectiv aceea a „obligării temporare a celor două pârâte la permiterea accesului în 
incinta imobilului situat în Comuna [...], Sat [...], judeţul Bacău, direct din drumul naţional DN2, 
până la construirea drumului colector sau până la avizarea, de către autorităţile competente, a unei 
alte căi de acces la imobil, fără sancţionarea în vreun fel a societăţii şi fără blocarea drumului 
provizoriu existent” nu are caracterul urgent cerut de art.997 NCPC, urgenţa fiind determinată de 
acele „cazuri grabnice”, pe care reclamantul are obligaţia procesuală să le probeze. 

Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei în materie, există urgenţa cerută de lege atunci când este 
dovedită primejdia unui prejudiciu ireparabil, care se produce prin întârzierea în luarea măsurii, 
necesitatea care nu suferă nicio întârziere, pericolul care este atât de iminent, încât nicio chemare în 
judecată, chiar cu un termen scurt, nu l-ar putea înlătura. 

Urgenţa nu este una principială, ea trebuie să rezulte din împrejurări de fapt concrete, aspecte 
care nu se probează în speţa de faţă. 

Astfel cum chiar recurenta reclamantă învederează, începând cu anul 2011, [...] este somată 
de DRDP Iaşi – SDN Bacău să înceteze să folosească accesul direct din DN2 şi utilizeze drumul 
colector paralel cu drumul naţional, drum menţionat în documentaţia întocmită de Comuna [...], dar 
neconstruit în fapt, iar reclamanta poartă corespondenţă cu SDN Bacău şi cu IPJ Bacău, începând 
din acelaşi an, în privinţa autorizării unui drum de acces provizoriu sau a unei căi de acces 
alternative. 

Conflictul generat de lipsa construirii drumului colector şi al imposibilităţii accesului către 
spaţiul comercial al [...] trenează, aşadar, de o perioadă considerabilă de timp, şi indiferent de lipsa 
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culpei reclamantei în existenţa acestei situaţii factuale, perioada  lungă în care nu s-a acţionat în 
justiţie în legătură cu acest diferend, înlătură cerinţa existenţei urgenţei. 

Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială care presupune cu necesitate urgenţa 
măsurii astfel dispuse, nefiind rezonabil ca situaţiei conflictuale care durează de câţiva ani să i se 
pună capăt, chiar şi vremelnic, în procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, întârzierea reclamată 
nefiind astfel incidentă. 
 Contrar însă concluziei instanţei de fond, apreciem că măsura solicitată are caracter 
vremelnic, astfel cum rezultă din însăşi natura măsurii, însă numai acest aspect nu este de natură să 
înlăture soluţia respingerii cererii de ordonanţă preşedinţială. 
 În plus, analizând aparenţa dreptului susţinut de recurenta reclamantă, prin raportare la 
apărările intimaţilor pârâţi, instanţa de recurs consideră că cererea de ordonanţă preşedinţială nu este 
admisibilă şi din perspectiva lipsei acelei aparenţe de drept care să decurgă dintr-o situaţie juridică 
legală. 
 Cu alte cuvinte, chiar dacă reclamanta este titularul unui drept recunoscut de lege, ea trebuie 
să reclame, în apărarea acestui drept, tot un remediu recunoscut şi permis de lege, aparenţa dreptului 
nefiind raportată numai la patrimoniul reclamantului, ci şi la ceea ce se urmăreşte prin măsura 
solicitată. 
 Or, accesul la imobilul deţinut de [...] chiar din DN2, astfel cum se solicită, implică o 
întrerupere a circulaţiei rutiere pe un drum în care limita de viteză este de 100 km/h, cu posibile 
consecinţe periculoase asupra circulaţiei pe drumurile publice, invocarea dispoziţiilor art.37 alin.(6) 
din OG nr. 43/1997 fiind în defavoarea situaţiei juridice invocate de reclamantă. 
 Aşadar, prejudiciul invocat de recurenta reclamantă poate şi trebuie să fie înlăturat pe calea 
unor remedii legale, altele decât cea solicitată prin prezenta cerere, cunoscute de către societate, 
procedura ordonanţei preşedinţiale nefiind admisibilă în acest caz. 
 Faţă de considerentele expuse, instanţa de recurs constată că niciunul dintre motivele de 
casare invocate nu este incident în cauză, astfel că în baza prevederilor art.496 alin.(1) NCPC, 
recursul reclamantei va fi respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 215/CA/13.02.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
 

24. Reconstituire drept de proprietate. Prevalența restituirii în natură. 
Nelegalitatea hotărârii consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul 
privat în domeniul public al orașului a unui teren situat în extravilanul orașului. 
Inexistența inventarierii terenurilor. 

 
 Întreg cadrul legislativ reprezentat de Legea nr. 165/2013 instituie principiul prevalenţei restituirii 
în natură. Se dă astfel întâietate, în ceea ce priveşte terenurile agricole şi forestiere deţinute de o unitate 
administrativ teritorială, soluţionării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, prin restituirea 
terenurilor în natură, inclusiv pentru titulari ai cererilor din localităţile învecinate sau din judeţ, astfel cum 
rezultă din prevederile art.14 din Legea nr.165/2013 şi din art.19 din HG nr.401/2013 de aprobare a 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.165/2013. 
 Aplicarea în concret a Legii nr. 165/2013 nu se poate realiza dacă o unitate administrativ teritorială, 
deţinătoare a unor suprafeţe de teren care pot fi restituite în natură, alocă aceste terenuri altor destinaţii, 
lucru care se poate efectua numai după definitivarea întregului proces de restituire în natură, la nivelul 
întregului judeţ.  

 
Legea nr. 165/2013 

HG nr. 401/2013 de aprobare a Normelor Metodologice  
de aplicare a Legii nr.165/2013 
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1. Prin sentinţa civilă nr.1046/20.09.2016, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 

promovată de reclamantul Prefectul Judeţului Constanţa în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local 
al Orașului [...] şi a dispus anularea HCL nr. 82/24.09.2015 adoptată de Consiliul Local [...], luând 
act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Tribunalul Constanţa – Secţia contencios administrativ şi fiscal a fost învestit la data de 
05.04.2016 cu acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Constanţa, având ca obiect 
anularea Hotărârii Consiliului Local [...] nr. 82/24.09.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul 
privat în domeniul public al oraşului, a unui teren în suprafaţă de 30.591 mp, situat în extravilanul 
oraşului [...], pentru realizarea proiectului „Centru Transfrontalier de Cooperare Româno-Bulgară”. 
 2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul Consiliul Local al Oraşului [...], care a 
criticat soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, fără a încadra criticile expuse în cererea de 
recurs în motivele de casare prevăzute de art.488 NCPC. 

Învederează recurentul pârât că prima instanţă a luat în considerare acţiunea reclamantei, fără 
a ţine seama şi de susţinerile sale. 

Astfel, arată recurentul că terenurile UAT [...] au fost cuprinse în inventarul realizat potrivit 
Legii nr. 165/2013, fapt cunoscut şi de către reclamantă, care are un reprezentant legal în Comisia 
locală de inventariere a terenurilor. Anexele inventarierii sunt avizate de către O.C.P.I. Constanţa şi 
depuse la Comisia Judeţeană de Fond Funciar şi aşa cum rezultă din listele de inventar, Comisia 
Locală de Fond Funciar [...] dispune de teren în rezerva comisiei pentru finalizarea procesului de 
restituire în natură, pentru toate cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de 
persoanele îndreptăţite.  

La nivelul Comisiei Locale de Fond Funciar [...] nu există şi nu a existat propunere/propuneri 
de acordare de măsuri compensatorii formulate în baza legilor de fond funciar, tocmai pentru faptul 
că dispune de această rezervă de teren. 
 Rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar [...] permite acesteia să asigure, la nevoie şi la 
solicitarea unităţilor administrativ teritoriale, o parte din terenul pe care acestea ar dori să le restituie 
persoanelor îndreptăţite din zonele respective. 
 Se susţine că această situaţie nu îndreptăţeşte pe reclamantă să blocheze dezvoltarea oraşului 
[...], având în vedere faptul că acest proiect poate transforma oraşul într-o staţiune balneo - 
climaterică, care ar aduce mari beneficii, deoarece în acea zonă există ape termale, recunoscute ca 
fiind benefice sănătăţii persoanelor afectate de diferite boli. 

Faptul că recurentul şi-a propus, împreună cu o localitate din Bulgaria, să colaboreze şi să 
dezvolte oraşul printr-un proiect prin fonduri nerambursabile, nu reprezintă o încălcare a legii, ci o 
modalitate de a asigura locuri de muncă şi de a pune în valoare o comoară nefolosită judicios (apele 
termale). 
 Pentru motivele arătate, recurentul consideră că hotărârea pronunţată de prima instanţă este 
lipsită de temei legal şi solicită admiterea recursului formulat şi judecarea pe fond a cauzei, cu 
consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată. 
 3. Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma şi în limita criticilor formulate, 
Curtea constată că recursul este nefondat, pentru următoarele argumente: 
 Motivele de recurs susţinute de recurentul pârât vor fi încadrate, potrivit prevederilor art.489 
alin.(2) NCPC, în motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, incident „când hotărârea a fost 
dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, în cauză fiind invocată, în 
esenţă, greşita aplicare a prevederilor Legii nr. 165/2013 raportat la situaţia juridică concretă a 
terenurilor deţinute de oraşul [...] în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. 
 Se susţine, cu alte cuvinte, că HCL [...] nr. 82/24.09.2015 nu contravine prevederilor Legii 
nr.165/2013, întrucât unitatea administrativ teritorială a efectuat inventarierea cerută de lege şi 
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deţine teren pentru finalizarea procesului de restituire, în natură, pentru toate cererile de reconstituire 
a dreptului de proprietate. 
 Potrivit art.5 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, „(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locală 
pentru inventarierea terenurilor”. 

Art. 6 din acelaşi act normativ prevede: „(1) În termen de 180 de zile de la data constituirii, 
comisia prevăzută la art. 5 întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia 
terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al 
statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii 
dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială. ( ... ). 
   (3) Situaţia prevăzută la alin. (1) se vizează de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară şi se transmite comisiei judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisiei de Fond 
Funciar a Municipiului Bucureşti. 
     (4) Comisia judeţeană de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a 
Municipiului Bucureşti centralizează situaţiile întocmite la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale în termen de 30 de zile de la primirea acestora. Rezultatul centralizării se transmite 
Agenţiei Domeniilor Statului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”. 
 Prevederile legale menţionate instituie, alături de întreg cadrul legislativ reprezentat de 
Legea nr. 165/2013, astfel cum a susţinut şi Prefectul Judeţului Constanţa, principiul prevalenţei 
restituirii în natură. 

Se dă astfel întâietate, în ceea ce priveşte terenurile agricole şi forestiere deţinute de o unitate 
administrativ teritorială, soluţionării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, prin 
restituirea terenurilor în natură, inclusiv pentru titulari ai cererilor din localităţile învecinate sau din 
judeţ, astfel cum rezultă din prevederile art.14 din Legea nr.165/2013 şi din art.19 din HG nr. 
401/2013 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.165/2013. 
 Aplicarea în concret a Legii nr.165/2013 nu se poate realiza dacă o unitate administrativ 
teritorială, deţinătoare a unor suprafeţe de teren care pot fi restituite în natură, alocă aceste terenuri 
altor destinaţii, lucru care se poate efectua numai după definitivarea întregului proces de restituire în 
natură, la nivelul întregului judeţ.  
 Chiar în condiţiile în care recurentul pârât ar fi dovedit existenţa inventarului terenurilor, 
astfel cum a fost cerut de legea menţionată, în condiţiile nefinalizării procesului de restituire la 
nivelul întregului judeţ Constanţa, nu se poate cunoaşte şi existenţa disponibilului necesar pentru 
reconstituirea în natură a dreptului de proprietate, astfel încât Legea nr. 165/2013 să fie real aplicată. 
 În consecinţă, în mod corect a stabilit instanţa de fond, în aplicarea prevederilor Legii nr. 
165/2013, că întrucât nu s-a făcut dovada că terenul care formează obiectul HCL nr. 82/2015 poate 
fi exceptat de la aplicarea actului normativ, Hotărârea Consiliului Local [...] este nelegală. 
 Faţă de considerentele expuse, motivul de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC nu este 
incident, astfel că în baza prevederilor art.496 alin.(1) NCPC, Curtea de apel va respinge recursul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 268/CA/27.03.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 
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25. Refuz eliberare act de identitate cu stabilirea domiciliului la o adresă 
pentru care reclamantul deține un contract de închiriere pe durată 
nedeterminată. Identificarea imobilului unde este situată cameră ca fiind un 
hotel. Neprezentarea acordului reprezentantului locatorului. 

 
Domiciliul, ca atribut de identificare al unei persoane, are mai multe caractere juridice, cum ar fi 

stabilitatea, unicitatea, obligativitatea și inviolabilitatea. 
Caracterul stabilității domiciliului nu interferează cu libertatea persoanei fizice de a-și stabili alt 

domiciliu. 
Elementul de stabilitate specific domiciliului a fost identificat şi în jurisprudenţa CEDO, care a 

stabilit că domiciliul se referă nu doar la spațiul legal ocupat sau dobândit, ci și la orice alt spațiu de locuit, 
dacă există legături suficiente și continue. 

Întrucât contractul de închiriere, chiar încheiat pe durată nedeterminată, face referire la o cameră 
cu destinaţia de locuinţă temporară, iar domiciliul nu poate fi stabilit decât acolo unde persoana are locuinţa 
principală şi stabilă, şi având în vedere că stabilind situaţia de fapt, conform art. 89 alin.(3) teza finală Cod 
civil, s-a identificat că imobilul unde este situată camera este un hotel, destinaţie de locuit care nu poate fi 
considerată, în lipsa unor elemente concrete şi dovedite, ca fiind o locuinţă statornică, refuzul exprimat de 
pârât pentru eliberarea cărţii de identitate cu schimbarea domiciliului în condiţiile art. 28 lit. a) din OUG nr. 
97/2005, nu este unul nejustificat, dat cu exces de putere. 

 
Art. 28 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 97/2005 

Art. 89 alin.(3) teza finală Cod civil 
 

1. Prin sentinţa civilă nr. 453/08.03.2017, Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată 
de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa – 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei, ca nefondată şi a obligat reclamantul să achite 
pârâtului 200 lei cheltuieli de judecată. 

2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...], care a criticat-o pentru 
nelegalitate prin prisma motivelor de casare prevăzute de art. 488 al.1 pct.6 şi pct.8 Cod procedură 
civilă. 

Arată recurentul că hotărârea recurată cuprinde motive străine de natura pricinii, conform art. 
488 pct. 6 NCPC, în sensul că instanţa de fond a pronunţat hotărârea fără a examina mijloacele de 
probă existente la dosar sau prin referiri la mijloace de probă care nu se află la dosarul cauzei. 

Din considerentele instanţei de fond rezultă că reclamantul a ataşat contractul de închiriere 
nr. 16/01.04.2016 încheiat cu [...] SRL, cu destinaţia de locuinţă temporară, deşi în realitate a ataşat 
acel contract de închiriere cu destinaţia de locuinţă permanentă. 

Din contractul de închiriere nr. 16/01.04.2016 rezultă că durata contractului este 
nedeterminată, iar conform art. 1783 din Noul Cod civil, durata contractului este de 49 de ani. 

Conform art.30 alin.(2) din OUG nr. 97/2005, este considerată locuinţă temporară dacă 
perioada de închiriere sau persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată mai puţin de un an.  

Susţine recurentul că având un contract de închiriere pe o perioadă de 49 de ani, are dreptul 
să declare, conform art.26 alin.(l) din OUG nr.97/2005, domiciliul acolo unde consideră că are 
locuinţa principală. 

Din considerentele instanţei rezultă că dovada adresei de domiciliu se poate face potrivit 
art.28 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr.97/2005, aceste considerente fiind însă străine de natura 
pricinii, întrucât potrivit art.27 alin.(l) lit. a) din OUG nr.97/2005, se poate face dovada adresei de 
domiciliu. 

Arată recurentul şi că instanţa de fond a soluţionat cauza cu încălcarea vădită a normelor de 
drept material, în condiţiile art. 488 pct.8 NCPC. 
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Contractul de închiriere nr. 16/01.04.2014, încheiat pe o perioadă de 49 de ani, îndeplineşte 
cerinţele adresei de domiciliu prevăzute de art.27 alin.(l) lit. a) din OUG nr.97/2005. 

Conform art.26 alin.(l) din OUG nr.97/2005, domiciliul persoanei fizice este la adresa la care 
aceasta declară că are locuinţa principală, respectiv adresa menţionată în contractul de închiriere 
indicat, cetăţenii români având dreptul să-şi stabilească, în mod liber domiciliul, conform art.25 
alin.(2) din OUG nr.97/2005. 

Prin urmare, fiind îndeplinite cerinţele art.27 alin.(l) lit. a) din OUG nr.97/2005, consideră 
recurentul că trebuie să-i fie eliberată cartea de identitate de către SPCLEP Constanţa, doar în baza 
acestui contract, însoţit de cererea sa şi de certificatul de naştere.  

Pentru motivele arătate, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat. 
 
 3. Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma motivului de casare invocat, Curtea 
constată că recursul este nefondat, pentru următoarele argumente: 

Motivul de casare prevăzut de art.488 pct.6 NCPC, incident când „hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de 
natura cauzei” nu poate fi reţinut, constatându-se că prima instanţă s-a conformat prevederilor art. 
425 alin.(1) lit. b) NCPC şi a arătat motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia 
respingerii acţiunii. 

Aspectele legate de analiza eronată a mijloacelor de probă aflate la dosar nu pot fi încadrate 
în motivul de nelegalitate susţinut, putând fi analizate cel mult din perspectiva aplicării şi 
interpretării normelor de drept substanţial prin raportare la situaţia de fapt stabilită de judecător pe 
baza probelor administrate. 
 Motivul de casare vizează situaţia unei motivări formale, sumare sau atunci când 
argumentele soluţiei lipsesc cu desăvârşire, ori când considerentele vin în contradicţie cu soluţia sau 
nu pot fi incidente în situaţia dosarului. 

Se reţine în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (hotărârea Boldea împotriva 
României), că articolul 6 alin.1 CEDO obligă instanţele să-şi motiveze hotărârile, aceasta 
neînsemnând însă că se cere un răspuns detaliat la fiecare argument, amploarea acestei obligaţii 
poate varia în funcţie de natura hotărârii, astfel că problema de a şti dacă o instanţă şi-a încălcat 
obligaţia de a motiva ce decurge din articolul 6 din Convenţie nu se poate analiza decât în lumina 
circumstanţelor speţei.  

Nici faptul că textul de lege avut în vedere este greşit identificat prin numărul articolului, nu 
poate intra sub incidenţa art.488 pct.6 NCPC, atâta vreme cât rezultă că norma de drept era 
aplicabilă raportului juridic litigios, nefiind străină de ceea ce s-a dedus judecăţii şi a fost aplicată 
situaţiei de fapt care a rezultat din probatoriul administrat. 

În consecinţă, se constată că exigenţele normelor procedurale interne, precum şi cele 
susţinute în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg au fost respectate în hotărârea recurată. 
 Faţă de motivul de casare prevăzut de art. 488 pct.8 NCPC, incident „când hotărârea a fost 
dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”, instanţa de recurs constată 
următoarele: 
 S-a dedus judecăţii instanţei de contencios administrativ sancţionarea refuzului pârâtului 
Consiliul Local al Municipiului Constanţa – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
de a soluţiona favorabil cererea reclamantului [...], în sensul eliberării cărţii de identitate în baza 
actelor care au însoţit cererea formulată la data de 19.05.2016 şi în temeiul prevederilor art.13 
alin.(1), (3), (4) şi art.18 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 97/2005. 
 Astfel, prin cererea pentru eliberarea actului de identitate formulată la 19.05.2016, 
reclamantul [...] a solicitat eliberarea actului de identitate cu indicarea domiciliului în Constanţa, 
[...], anexând certificatul de naştere şi contractul de închiriere nr. …/01.04.2014, având ca obiect o 
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cameră situată la adresa unde s-a cerut stabilirea domiciliului, contract încheiat pe perioadă 
nedeterminată cu societatea [...] SRL, în calitate de locator. 
 Prin adresa nr. [...]/30.05.2016, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a 
arătat că în sensul art. 28 lit. a.9 din OUG nr. 97/2005, „dovada adresei de domiciliu se face cu acte 
încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ” 
şi conform art. 2 lit. h) din Legea nr. 114/1996, „locuinţa ocupată temporar ca reşedinţă secundară 
destinată odihnei şi recreerii este casa de vacanţă”, solicitându-se relaţii suplimentare în legătură cu 
reprezentantul societăţii cu care a încheiat contractul de închiriere sau modul de dobândire a 
imobilului, în vederea identificării tipului de imobil. 
 Chestiunea de drept supusă atenţiei se referă la posibilitatea, din punct de vedere al legislaţiei 
interne în vigoare, ca reclamantului să i se elibereze un act de identitate cu stabilirea domiciliului la 
o adresă pentru care acesta deţine un contract de închiriere pe durată nedeterminată, contract în 
cuprinsul căruia se face menţiunea de „destinaţia locuinţă temporară”, în condiţiile în care lucrătorii 
din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Constanţa au stabilit că acea 
cameră închiriată este situată într-un hotel, iar titularul cererii nu a prezentat şi acordul 
reprezentantului locatorului. 

Se impune precizarea că domiciliul, ca atribut de identificare al unei persoane, are mai multe 
caractere juridice, cum ar fi stabilitatea, unicitatea, obligativitatea și inviolabilitatea. 

Stabilitatea constă în aceea că domiciliul este locuința statornică, stabilă și principală a 
persoanei fizice, deosebindu-se de reședință tocmai prin acest caracter de stabilitate. Scopul 
domiciliului este acela de a lega, din punct de vedere juridic, un individ de un anumit punct 
determinat în spațiu, așa încât să poată fi găsit la nevoie.  

Caracterul stabilității domiciliului nu interferează cu libertatea persoanei fizice de a-și stabili 
alt domiciliu. 

Elementul de stabilitate specific domiciliului a fost identificat şi în jurisprudenţa CEDO, care 
a stabilit că domiciliul se referă nu doar la spațiul legal ocupat sau dobândit, ci și la orice alt spațiu 
de locuit, dacă există legături suficiente și continue. 

Pentru ca domiciliul să își poată îndeplini rolul de atribut de identificare a persoanei, una din 
condițiile esențiale este ca acesta să fie corect și concret determinat. 
 Conform prevederilor art. 26 alin. (1) din OUG nr. 97/2005, „(1) Cetăţenii români au dreptul 
să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor 
expres prevăzute de lege”. 
 Art. 27 alin.(1) arată că „(1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că 
are locuinţa principală”, iar potrivit art. 28 alin.(1), „(1) Dovada adresei de domiciliu se poate face 
cu:  
    a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul 
locativ; 
    b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, 
însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d); ( ... )”. 

Potrivit dispoziţiilor art.87 din Codul civil, „Domiciliul persoanei fizice, în vederea 
exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa 
principală, iar conform art.89, intitulat „Stabilirea şi schimbarea domiciliului” „(1) Stabilirea sau 
schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale. 
    (2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se 
mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală. 
    (3) Dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele administrative 
competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declaraţii, din 
orice alte împrejurări de fapt”. 
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Dispoziţiile art. 91 alin.(1) Cod civil prevăd că „(1) Dovada domiciliului şi a reşedinţei se 
face cu menţiunile cuprinse în cartea de identitate”. 

Rezultă, în consecinţă, din coroborarea tuturor acestor prevederi legale, că domiciliul se 
stabileşte acolo unde persoana declară că are locuinţa principală, schimbarea sau stabilirea 
domiciliului se face numai în condiţiile stabilite de legislaţia specifică, respectiv OUG nr. 97/2005, 
care impune în art. 27 alin.(1) lit. a) depunerea actelor încheiate în condiţii de validitate prevăzute de 
legislaţia română în vigoare privind titlul locativ, iar la art. 27 alin.(1) lit. b), declaraţia scrisă a 
găzduitorului de primire în spaţiu, alături de actele cerute la lit. a). 

Întrucât contractul de închiriere, chiar încheiat pe durată nedeterminată, face referire la o 
cameră cu destinaţia de locuinţă temporară, iar domiciliul nu poate fi stabilit decât acolo unde 
persoana are locuinţa principală şi stabilă, şi având în vedere că stabilind situaţia de fapt, conform 
art. 89 alin.(3) teza finală Cod civil, s-a identificat că imobilul unde este situată camera este un hotel, 
destinaţie de locuit care nu poate fi considerată, în lipsa unor elemente concrete şi dovedite, ca fiind 
o locuinţă statornică, apreciem că refuzul exprimat de pârât pentru eliberarea cărţii de identitate cu 
schimbarea domiciliului în condiţiile art. 28 lit. a) din OUG nr.97/2005, nu este unul nejustificat, dat 
cu exces de putere. 
 Se observă că reclamantul are posibilitatea obţinerii cărţii de identitate cu stabilirea 
domiciliului dorit în baza prevederilor art. 28 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 97/2005, respectiv cu 
declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită 
de unul dintre documentele prevăzute la lit. a), astfel cum i s-a adus la cunoştinţă de către pârâtul 
Consiliul Local al Municipiului Constanţa – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, 
dreptul său la schimbarea domiciliului fiind necesar a fi exercitat numai în condiţiile legii. 
 Faţă de argumentele expuse, apreciem că în cauză nu este incident motivul de nelegalitate 
prevăzut de art. 488 pct. 8 NCPC, astfel că în baza dispoziţiilor art.496 alin.(1) NCPC, Curtea va 
respinge recursul ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 786/CA/25.09.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
26. Reluare plată alocație de stat pentru minorul ai cărui părinți au lucrat 

într-un stat UE, inclusiv cu plata drepturilor restante. Titularul obligației de 
plată a alocației. Neîmplinirea termenului general de prescripție prevăzut de 
lege. 
 

Art. 68 alineatele (1) și  (2) din Regulamentul european nr. 883/2004 instituie un drept de prioritate 
în favoarea statului de reşedinţă al minorului, fără însă să împiedice formularea unei cereri în statul în care 
se prestează activitatea de către părinţi, acest stat, prin instituţia competentă, urmând să verifice dacă 
legislaţia sa se aplică în temeiul dreptului de prioritate sau fără aplicarea dreptului de prioritate sau dacă 
este necesar a se acorda un supliment diferenţial, în temeiul legislaţiei unui alt stat membru. 

Astfel, deşi prima instanţă a stabilit obligaţia de plată în favoarea statului român întrucât părinţii 
minorului nu au lucrat cu forme legale în Italia, instanţa de recurs reţine că reclamanta sau soţul acesteia nu 
au solicitat niciodată prestaţii sociale în favoarea minorului statului italian, ci s-au adresat statului de 
reşedinţă al minorului (România, aspect care nu a fost contestat), stat obligat cu prioritate la plata alocaţiei 
de stat. 

Interpretarea prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea nr. 61/1993 și ale art. 14 alin. 3 din normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 aprobate prin HG 577/2008 este aceea că reluarea plăţii (în 
cazul în care nu a intervenit o cauză de încetare) se face în baza unei cereri scrise, urmând a se acorda şi 
drepturile restante cu respectarea termenului general de prescripţie, în cazul în care acestea au fost 
solicitate. 
 

Art. 6 alin. 7  din Legea nr. 61/1993 
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Art. 68 alineatele (1) și  (2) din Regulamentul european nr. 883/2004 
Art. 14 alin. 3 din HG 577/2008  

 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

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

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr…./88/04.07.2016, reclamanta 
[...] a chemat în judecată pe pârâta AJPIS TULCEA, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa 
să se dispună plata alocaţiei de stat restantă pentru minorul [...] de la data suspendării până la data 
repunerii în plată, conform Legii nr. 61/1993. 

În motivarea acţiunii se arată că pentru minorul [...] plata alocaţiei a fost suspendată începând 
cu luna ianuarie 2009 pentru „trei mandate neachitate consecutiv”. Acest fapt s-a datorat lipsei din 
ţară  a părinţilor minorului. La data de 31.03.2016 s-a solicitat reluarea plăţii, pârâta refuzând însă să 
achite şi suma restantă din momentul suspendării cu motivaţia că alocaţia se plăteşte în ţara unde 
părinţii minorului au lucrat şi au locuit. 

Reclamanta susţine că minorul nu a părăsit niciodată ţara, astfel că statul român este cel 
obligat la plata alocaţiei restante, datorată pentru perioada în care părinţii minorului au lucrat într-un 
alt stat membru UE. 

 Prin Sentinţa civilă nr. 1948/21.11.216 Tribunalul Tulcea a admis în parte cererea, 
dispunând obligarea pârâtei la plata către reclamantă a drepturilor restante cu titlu de alocaţie de stat 
pentru minorul [...], începând cu data de 31.03.2011, precum şi la plata către reclamantă a sumei de 
500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Hotărârea a fost rectificată prin încheierea din 10.01.2017, în sensul că data de la care se 
acordă drepturile restante este 31.03.2013 şi nu 31.03.2011. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că reclamanta, în calitate 
de reprezentant legal al minorului [...] născut la data de 24.02.2004, a încasat alocaţia de stat pentru 
copii până la data de 01.01.2009. Începând cu această dată, plata alocaţiei de stat pentru copii a fost 
suspendată, întrucât reprezentantul legal al minorului nu a încasat-o timp de 3 luni consecutive.  

La solicitarea reclamantei, AJPIS Tulcea a dispus reluarea plăţii alocaţiei cuvenite minorului 
începând cu data de 01.04.2016, însă a refuzat plata drepturilor restante, cu motivarea că pentru 
perioada în care reclamanta a lucrat în străinătate aceasta trebuia să solicite prestaţii familiale în ţara 
în care a locuit şi a lucrat, opinie pe care instanţa o consideră eronată.  

 Potrivit Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 cetăţenii români pot beneficia de 
prestaţii familiale plătite de statul membru pe teritoriul căruia lucrează, însă cu condiţia să 
desfăşoare o activitate salarială sau independentă şi să contribuie la sistemul de asigurări sociale. Or, 
atât reclamanta cât şi soţul acesteia, tatăl minorului, au lucrat pe teritoriul statului italian fără un 
contract legal de muncă, împrejurare ce rezultă din declaraţia existentă la dosar, situaţie în raport de 
care minorul nu putea beneficia de alocaţie de stat plătită de către  statul italian.  

Susţinerile invocate în cuprinsul întâmpinării de către pârâtă cum că a încetat dreptul la plata 
alocaţiei restante ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie, nu au putut fi reţinute.  

Astfel, potrivit art.1 din Decretul nr.167/1958, dreptul la acţiune având un obiect patrimonial, 
se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege, iar potrivit art. 3 din 
acelaşi act normativ, termenul de prescripţie este de 3 ani.  

În speţă, fiind vorba de prestaţii cu executare succesivă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 12 din 
Decretul nr.167/1958 care arată că dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţii se 
stinge printr-o prescripţie deosebită.  

Cât priveşte data de la care a început să curgă termenul de prescripţie, în acord cu dispoziţiile 
art. 7 din Decretul nr. 167/1958, tribunalul a considerat că aceasta coincide cu data la care a devenit 
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exigibilă fiecare plată lunară, fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că reclamanta nu a intrat în 
posesia deciziei de suspendare a plăţii emisă de către pârâtă, câtă vreme a avut cunoştinţă de faptul 
că începând cu luna octombrie 2008 pârâta nu a  mai achitat alocaţia cuvenită minorului.  

Ca atare, în raport de prima alocaţie lunară neîncasată (aferentă lunii octombrie 2008) şi de 
data la care s-a solicitat de către reclamantă reluarea plăţii (31.03.2016), instanţa constată că 
termenul de prescripţie este împlinit doar pentru drepturile nevalorificate în perioada anterioară datei 
de 31.03.2013.  

Prin urmare, văzând şi dispoziţiile art.14 din H.G. nr. 577/2008, câtă vreme în perioada de 
suspendare nu au intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului la alocaţia de stat 
pentru copii cuvenită minorului [...] şi nici o prevedere legală nu se opune reluării plăţii drepturilor 
suspendate, inclusiv pentru perioada suspendării, pentru care nu s-a împlinit termenul general de 
prescripţie de 3 ani, a apreciat tribunalul că soluţia ce se impune în cauză este de admitere în parte a 
acţiunii reclamantei.  

  Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs - pârâta AJPIS TULCEA, criticând-o 
pentru nelegalitate din perspectiva art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă. 

În motivarea recursului recurenta pârâtă susţine că în mod eronat nu a fost reţinută 
prescripţia dreptului de a se relua plata alocaţiei de stat statuată în mod expres şi imperativ de art.14 
alin.(2) şi alin. (3) din Normelor metodologice de aplicare a Legii 61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii aprobate prin H.G. nr. 577/2008, pentru care s-a dat o interpretare prin adresa Agenţiei 
Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr. …/18.10.2010, interpretare reiterată recent prin adresa 
Agenţiei pentru Plăţi şi inspecţie Socială cu nr…./10.06.2016.  

Întrucât reclamanta – intimată arată că nu a încasat 3 mandate consecutive pe lunile 
octombrie, noiembrie şi decembrie 2008,  a avut loc suspendarea plăţii alocaţiei de stat la 
01.01.2009. În raport de această dată, s-a depăşit cu mult din termenul general de prescripţie de 3 ani 
stabilit atât de Decretul nr.167/1958, cât şi de Legea nr.287/2009 privind Codul Civil (Noul Cod 
civil) prin faptul că cererea de reluare a fost făcută la data de 31.03.2016. 

După împlinirea termenului general de prescripţie, dreptul nesolicitat, în speţă reluarea plăţii 
dreptului la alocaţie de stat pentru copii, încetează. 

Reclamanta trebuia să se sesizeze încă de la începutul anului 2009 şi să solicite lămuriri şi 
reluarea plăţilor restante de la A.J.P.S. Tulcea (actualmente A.J.P.I.S Tulcea). Oprirea mandatelor 
este un fapt ce se constată obiectiv, nefiind necesară o decizie în acest sens. Mandatele poştale se 
primesc pe semnătura reprezentantului. 

Pentru a se respecta litera legii s-a emis decizia nr. 51515/15.01.2009 de suspendare a 
alocaţiei de stat începând cu 01.01.2009 pentru [...], fiind transmisă spre comunicare cu celeritate 
Primăriei [...] care nu a putut înmâna decizia întrucât reclamanta îşi schimbase deja domiciliul încă 
din 2008 în comuna [...]. 

Motivaţia reclamantei că nu a putut ridica mandatele întrucât a fost plecată în străinătate nu o 
disculpă; ea trebuia să anunţe modificările intervenite conform art. 18 alin (1) din Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii aprobate prin 
H.G.577/2008. 

Reclamanta a intrat sub incidenţa formularelor europene aplicabile lucrătorilor migranți, 
respectiv Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor 
de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care 
se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr.574/21 martie 
1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului ( CEE) nr.1408 din 14 
iunie 1971 şi a Ordinul M.M.F.E.S., MIRA şi MECT nr. 742/303/2720/2007 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408 din 14 iunie 
1971 şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr.574/21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de 
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aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408 din 14 iunie 1971, menţinute pe o perioadă de 
tranziţie. 

Actualmente au intrat în vigoare Regulamentul european 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 
987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care păstrează aceleaşi 
principii de acordare ca regulamentele europene precedente dar s-a schimbat modelul 
formularisticii. 

Astfel, reclamanta trebuia să solicite de la statul italian acordarea alocaţiei de stat pentru 
copii şi să completeze un formular european, iar în urma schimbului de informaţii cu statul român, 
în eventualitatea în care statul italian ar fi răspuns prin negaţie privind dreptul la alocaţie de stat, să i 
se acorde alocaţia de stat de către statul român dacă făcea aceste demersuri în termenul de 
prescripţie a reluării plăţii, astfel cum prevede legea. Regula de bază a legislaţiei europene, atât cea 
actuală cât şi cea precedentă, este că statul competent privind acordarea alocaţiei de stat este statul 
unde se desfăşoară activitatea profesională. 

Reclamanta nu a făcut nici un demers în acest sens, nu a luat legătură nici cu statul italian 
nici cu statul roman, iar motivaţia pasivităţii în ce priveşte cererea de reluare a plăţii alocaţiei de stat 
prin absenţa din ţară, nu este de natură de a o scoate din culpă. 

Reclamantei i s-a aprobat plata alocaţiei de stat începând cu data de 01.04.2016, adică după o 
lună de la data depunerii cererii, conform legii, şi a fost emisă în acest sens decizia AJ.P.I.S. Tulcea 
nr…./12.04.2016. 

Nu s-a putut însă acorda alocaţia de stat restanţă, reclamanta intrând sub sancţiunile 
prevăzute de lege privind prescripţia extinctivă în ce priveşte reluarea plăţii drepturilor restante. 

Având în vedere argumentele invocate, solicită instanţei să admită recursul, să caseze 
sentinţa recurată şi să respingă acţiunea intimatei-reclamante ca netemeinică şi nefondată. 

Prin întâmpinare, reclamanta [...] a invocat excepţia nulităţii recursului pentru neindicarea 
motivelor prevăzute de art.488 NCPC, pe fond solicitând respingerea recursului ca nefondat. 

Soluţia instanţei de recurs: 
Excepţia nulităţii recursului a fost analizată cu precădere, potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ. 

şi respinsă în temeiul art. 487 alin. 1 şi art. 489 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., recurenta indicând prin 
precizări ca motiv de nelegalitate art. 488 alin. 1 punctul 8 C.pr.civ.  

Instanţa a constatat că motivele de recurs depuse în termen legal pot fi încadrate în motivele 
de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. 1 punctul 8 C.pr.civ., recurenta susţinând aplicarea greşită 
a art.14 alin.(2) şi alin. (3) din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii aprobate prin H.G. nr.577/2008 în ceea ce priveşte prescrierea dreptului 
reclamantei de a solicita reluarea plăţii precum a Regulamentelor UE în materie de securitate socială 
care stabileau obligaţia de plată în favoarea statului unde lucrau părinţii minorului în perioada pentru 
care se solicită plata alocaţiei. 

Fondul recursului 
Reclamanta este mama minorului [...] născut la 24.02.2004. Acesta a beneficiat de alocaţia 

de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 până la 01.01.2009 când plata alocaţiei a fost 
sistată întrucât reclamanta – intimată  nu a încasat 3 mandate consecutive pe lunile octombrie, 
noiembrie şi decembrie 2008, sistarea fiind reglementată de art. 6 alin. 7 din lege. 

La data de 31.03.2016 reclamanta a solicitat reluarea plăţii alocaţiei, dar şi plata alocaţiei 
pentru toată perioada de la data suspendării. Recurenta a dispus plata alocaţiei începând cu data de 
01.04.2016, în acest sens fiind emisă decizia AJ.P.I.S. Tulcea nr…./12.04.2016, dar a refuzat plata 
alocaţiei restante cu motivaţia că, potrivit Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/14.06.1971,  
solicitarea de prestaţii familiale se face în ţara unde petentul a locuit şi a lucrat. Se constată că nu s-a 
invocat prescrierea dreptului de a se relua plata alocaţiei din momentul suspendării, această apărare 
fiind invocată prin întâmpinare şi analizată de către instanţa de fond. 
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În speţă se impune a fi analizate două aspecte, în ordinea ce va fi precizată, şi anume: 
1. a se stabili cine este titularul obligaţiei de plată a alocaţiei pentru copii în cazul care 

părinţii lucrează şi locuiesc în străinătate iar minorul locuieşte în România; 
2. prescrierea dreptului de plată a alocaţiei de stat restantă. 
1. Titularul obligaţiei de plată a alocaţiei de stat pentru copii 
Minorul [...] născut la 24.02.2004 are dreptul la alocaţie de stat, ca măsură de ocrotire, atât 

potrivit legislaţiei interne, cât şi legislaţiei din alte state comunitare, în acest din urmă caz regulile de 
acordare fiind stabilite prin Regulamente ale CEE. 

Mama minorului afirmă că a lucrat în afara României, în spaţiul UE, împreună cu tatăl 
minorului, în toată perioada în care plata alocaţiei a fost suspendată. Întrucât a divorţat, în prezent s-
a întors în România şi a cerut reluarea plăţii alocaţiei, plata fiind reluată începând cu 01.04.2016. 

În perioada suspendării minorul s-a aflat în România, aspect care nu a fost combătut de către 
recurentă. 

Prima instanţă a stabilit că titularul obligaţiei de plată este statul român întrucât părinţii 
minorului nu au lucrat cu forme legale în Italia, situaţie în raport de care minorul nu putea beneficia 
de alocaţie de stat plătită de către statul italian. 

Prin precizări la cererea de recurs, recurenta arată că, în urma informaţiilor solicitate de la 
statul italian, a primit adresele din 23.02.2017 în care se specifică că reclamanta nu a contribuit la 
bugetul asigurărilor sociale, însă tatăl minorului a lucrat cu forme legale în perioada 01.06.2011 - 
30.06.2011 şi în perioada 13.07.2015 - 31.07.2015. 

Potrivit recurentei, reclamanta şi soţul acesteia au intrat sub incidenţa formularelor europene 
aplicabile lucrătorilor migranți, respectiv Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408 din 14 iunie 
1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor 
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.574/21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408 din 14 iunie 1971 şi a Ordinul M.M.F.E.S., MIRA şi 
MECT nr. 742/303/2720/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408 din 14 iunie 1971 şi ale Regulamentului Consiliului 
(CEE) nr.574/21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului 
(CEE) nr.1408 din 14 iunie 1971, menţinute pe o perioadă de tranziţie. 

Recurenta afirmă că actualmente sunt în vigoare Regulamentul european nr. 883/2004 şi 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
care păstrează aceleaşi principii de acordare ca regulamentele europene precedente. 

Principiul ce stă la baza Regulamentelor amintite este acela al evitării cumulului nejustificat 
de prestaţii, prin stabilirea de reguli de prioritate în cazul cumulului de drepturi la prestaţii familiale 
în temeiul legislaţiei statului membru competent şi în temeiul legislaţiei statului membru de 
reşedinţă al membrilor de familie.  

   Art. 68 alineatele (1) și  (2) din regulamentul european nr. 883/2004 instituie un drept de 
prioritate în favoarea statului de reşedinţă al minorului, fără însă să împiedice formularea unei cereri 
în statul în care se prestează activitatea de către părinţi, acest stat, prin instituţia competentă, urmând 
să verifice dacă legislaţia sa se aplică în temeiul dreptului de prioritate sau fără aplicarea dreptului 
de prioritate sau dacă este necesar a se acorda un supliment diferenţial, în temeiul legislaţiei unui alt 
stat membru. 

Astfel, deşi prima instanţă a stabilit obligaţia de plată în favoarea statului român întrucât 
părinţii minorului nu au lucrat cu forme legale în Italia, instanţa de recurs reţine că reclamanta sau 
soţul acesteia nu au solicitat niciodată prestaţii sociale în favoarea minorului statului italian, ci s-au 
adresat statului de reşedinţă al minorului (România, aspect care nu a fost contestat), stat obligat cu 
prioritate la plata alocaţiei de stat. 
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2. Prescripţia dreptului de a se solicita reluarea plăţii din momentul suspendării 
Potrivit art. 6 alin. 7 din Legea nr. 61/1993: 

           „În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat 
poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat 
drepturile cu titlu de alocaţie de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se 
face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la 
agenţia teritorială”. 

Art. 14 alin. 3 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 aprobate prin HG 
577/2008 stabileşte că: 

 „Reluarea plăţii drepturilor suspendate în condiţiile alin. (1) şi (2) se face cu respectarea 
termenului general de prescripţie prevăzut de lege, în cazul în care în perioada de suspendare nu au 
intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului”. 

Ca urmare a dificultăţilor de interpretare a textelor mai sus citate ivite la nivelul instituţiei 
recurente, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a emis adresele nr. …/18.10.2010 şi nr. 
…/10.06.2016, adrese care nu fac decât o aplicaţie a prevederilor decretului nr. 167/1958. 

Textele de lege mai sus citate nu pot fi interpretate în sensul prescrierii dreptului de reluare a 
plăţii în cazul în care cererea de reluare este formulată la mai mult de 3 ani de când a intervenit 
suspendarea, aşa cum sugerează recurenta. Textul art. 6 alin. 7 din Legea nr. 61/1993 reglementează 
posibilitatea de reluare a plăţii alocaţiei de stat, inclusiv cu plata drepturilor restante, iar art. 14 
alin. 3 face referire la termenul general de prescripţie prevăzut de lege. 

Singura interpretare este aceea că reluarea plăţii (în cazul în care nu a intervenit o cauză de 
încetare) se face în baza unei cereri scrise, urmând a se acorda şi drepturile restante cu respectarea 
termenului general de prescripţie, în cazul în care acestea au fost solicitate. 

Cum reclamanta a formulat cererea la 31.03.2016, acesteia i se cuvin şi drepturile restante 
pentru cei trei ani anteriori formulării cererii, respectiv începând cu 31.03.2013. 

Instanţa mai constată că în cauză nu a fost contestată hotărârea primei instanţe privind 
prescrierea drepturilor pentru perioada 01.01.2009 - 30.03.2013 şi că în privinţa drepturilor (prestaţii 
succesive) cuvenite începând cu 31.03.2013 sunt aplicabile prevederile legii nr. 287/2009 în materie 
de prescripţie în vigoare începând cu 01.10.2011, art. 2517 din codul civil reglementând termenul de 
3 ani care începe să curgă de la data la care fiecare prescripţie a devenit exigibilă, conform art. 2526 
C.civ. 

Pentru aceste considerente instanţa de recurs apreciază că prima instanţă a făcut o corectă 
aplicare a normelor de drept material, recursul fiind nefondat în lipsa unor motive de nelegalitate,  
astfel cum prevede art. 488 alin. 1 punctul 8 Cod procedură civilă. 

Decizia civilă nr. 386/CA/05.05.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
27. Respingere solicitare includere în salariul de bază a sumelor 

compensatorii reprezentând sporul pentru condiții periculoase și sporul de stres. 
Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și 
pentru siguranța alimentelor cu cele din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură. 

 
            Prin asimilarea funcţiilor şi salariilor reclamanţilor cu cele din cadrul APIA a operat o modificare a 
raportului de serviciu atât sub aspectul funcţiei deţinute, cât şi sub aspectul remuneraţiei, modificare ce a 
fost în favoarea funcţionarilor publici vizaţi. 

Odată asimilat salariul cu cel al funcţionarilor APIA, fără a exista vreo derogare cu privire la 
reclamanţi, în mod evident că acest salariu nu mai poate fi raportat la drepturile băneşti de care beneficiau 
reclamanţii anterior, drepturi ce includeau şi sporurile menţionate sub forma unei sume compensatorii. 
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Cu alte cuvinte, odată modificate încadrarea şi salarizarea reclamanţilor prin asimilare cu funcţiile 
din cadrul APIA, aceştia nu mai pot beneficia, în lipsa unor dispoziţii legale exprese, de alte drepturi decât 
cele astfel stabilite.  
            Instanţa de recurs apreciază că împrejurarea că reclamanţii continuă să-şi desfăşoare activitatea în 
aceleaşi condiţii de muncă nu este suficientă pentru a justifica, în lipsa unui temei legal, includerea în 
salariul de bază a unor sume compensatorii avute anterior, algoritmul de calcul propus de reclamanţi fiind 
unul nelegal, ce îmbină drepturile acordate potrivit legii noi cu cele existente până la 01.12.2015. 

 
Art. 16 alin. 1 din OG nr. 6/2007 

Legea nr. 435/2006 
Art. 1 alin. (82) din OUG nr. 83/2014 

Ordinul nr. 1016/23.12.2015 
 

Prin cererea formulată la data de 07.11.2016 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub 
nr. …/88/2016, reclamantul Sindicatul Liber al [...] Tulcea, pentru şi în numele membrilor de 
sindicat: …, a solicitat obligarea pârâtei DSVSA Tulcea ca, subsecvent reconstrucţiei salariale 
realizate conform art. 1 alin. (8^2) din OUG nr. 83/2014 (prin asimilarea funcţiilor şi salariilor 
personalului din cadrul DSVSA Tulcea cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul APIA), 
respectiv la stabilirea grilei de salarizare aplicabile din 01.12.2015, să adauge sumele 
compensatorii incluse în salariul de bază şi acordate ca atare până la 30.11.2015, 
corespunzătoare specificului funcţiilor, respectiv sporul pentru condiţii periculoase/deosebit 
de periculoase şi sporul de stres; obligarea pârâtei ca pentru perioada cuprinsă între 01.12.2015 şi 
data punerii în aplicare a grilei de salarizare complet întocmite (prin adăugarea sumelor 
compensatorii corespunzătoare sporului pentru condiţii periculoase/deosebit de periculoase şi 
sporului de stres) să plătească membrilor de sindicat reprezentaţi în cauză diferenţa dintre totalul 
drepturilor cuvenite şi cele efectiv achitate; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată 
aferente prezentului litigiu. 

 Prin sentinţa civilă nr. 779/10.05.2017, Tribunalul Tulcea a admis acţiunea şi a obligat 
pârâta DSVSA Tulcea să stabilească începând cu data de 01.12.2015 salariile reclamanţilor 
prin adăugarea sumelor compensatorii, ce se includ în salariile de bază, constând în sporul 
pentru condiţii periculoase/deosebit de periculoase şi sporul de stres, precum şi să plătească 
reclamanţilor începând cu data de 1.12.2015 drepturile salariale cuvenite prin adăugarea 
sumelor compensatorii. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, calificat recurs, pârâta DSVSA Tulcea, care 
a criticat soluţia instanţei de fond ca fiind nelegală. 

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

 Recurenta a susţinut următoarele critici:  
1. Hotărârea atacată este dată cu încălcarea legislaţiei aplicabile cauzei. Consideră că sentinţa 

instanţei de fond este rezultatul unei aplicări greşite a normelor de drept material şi a interpretării şi 
aplicării dispoziţiilor legale specifice salarizării personalului din cadrul D.S.V.S.A., fără a se ţine 
cont de: dispoziţiile art. I pct. 2 şi pct. 4 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea OUG nr. 
35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, dispoziţiile 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, dispoziţiile Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare, dispoziţiile OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, actele 
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normative privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordine, Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1016/23.012.2015 privind 
salarizarea personalului din cadrul direcţiilor sanitare-veterinare judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti şi a institutelor veterinare, care prevede emiterea, în temeiul art. 8 din OUG nr. 83/2014, a 
unor acte de asimilare, cu începere de la 01.12.2015, a funcţiilor şi salariilor funcţionarilor din 
cadrul D.S.V.S.A. Tulcea, cu funcţiile şi nivelul de salarizare stabilite potrivit dispoziţiilor ordinelor 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aplicare a alin. (8) şi (8)1, în cadrul Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie în Agricultură, în sensul de a se include în salariu de bază şi sumele compensatorii cu 
caracter tranzitoriu; dispoziţiile art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1016/23.012.2015 conform cărora singura 
atribuţie ce îi revine Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea, în calitate 
de ordonator secundar de credite, este aceea de a duce la îndeplinire prevederile actului normativ 
emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ordonatorul 
principal de credite, aşa cum sunt ele formulate; prevederile art. 14 din Legea nr. 435/2006, 
conform cărora preşedintele A.N.S.V.S.A a emis Ordinul nr. 56232/11.06.2007, modificat prin 
Ordinul nr. 56507/2007, prin care a fost aprobat Regulamentul privind acordarea sporurilor la 
salariile de bază. Art. 14 din Legea nr. 435/2006 a fost abrogat prin art. 48 alin. 1 pct. 11 din partea a 
III-a, cap. VI din Legea nr. 330/2009 şi implicit au căzut în desuetudine prevederile Ordinul nr. 
56232/11.06.2007. Legea nr. 330/2009 a fost abrogată prin art. 39, lit. w din cap. IV din Legea nr. 
284/2010. 

2. Motivele şi temeiurile de drept indicate pe parcursul derulării judecării cauzei nu au fost 
analizate în mod legal şi imparţial. 

Apreciază că instanţa de fond în mod eronat nu a ţinut cont în motivarea sentinţei apelate de 
prevederile legale aplicabile salarizării [...], ci de o adresă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, care are doar titlu consultativ, nicidecum putere legislativă. 

Astfel, învederează că începând cu data de 01.01.2010, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, 
personalului i s-a acordat o sumă compensatorie, cu caracter tranzitoriu, care a acoperit suma 
aferentă sporurilor. Ulterior, începând cu anul 2011, în baza prevederilor Legii nr. 285/2010, sumele 
compensatorii au fost incluse în salariul de bază. 

Conform răspunsului nr. 8662/10.12.2015 formulat de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la adresa A.N.S.V.S.A nr. 28508 din 04.12.2015 (ambele 
documente existente la dosarul de fond a cauzei), punctul 2 - referitor la acordarea sporurilor – 
„textul de lege prevede că salariile personalului A.N.S.V.S.A. se asimilează cu salariile din cadrul 
M.A.D.R. Potrivit normelor metodologice statistice, salariile sunt formate din salariul de bază, 
sporuri şi alte drepturi şi, ca atare, la asimilare se va asimila atât salariul de bază, cât şi sporurile şi 
celelalte drepturi.” 

Având în vedere cele precizate, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor a emis Ordinul nr. 1016/23.012.2015 privind salarizarea personalului 
din cadrul direcţiilor sanitare-veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a institutelor 
veterinare. Ordinul în speţă prevede emiterea, în temeiul art. 8 din OUG nr. 83/2014, a unor acte de 
asimilare, cu începere de la 01.12.2015, a funcţiilor şi salariilor angajaţilor din cadrul D.S.V.S.A. 
Tulcea, cu funcţiile şi nivelul de salarizare stabilite, potrivit dispoziţiilor ordinelor ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale de aplicare a alin. (8) şi (8)1, în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
în Agricultură, în sensul de a se include în salariul de bază şi sumele compensatorii cu caracter 
tranzitoriu. 
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Aşadar, instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că sumele compensatorii sunt cuprinse în 
salariul existent, iar sumele compensatorii sunt alcătuite din sporurile care se acordau până în anul 
2010, când, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în 
funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi 
alte măsuri în domeniul bugetar, personalului i s-a acordat o sumă compensatorie, care a acoperit 
suma aferentă sporurilor acordate până atunci. 

Odată cu modificarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, prin Legea nr. 
293/2015 la Cap. I art. 1 se introduce alin. (82) care prevede că „Asimilarea funcţiilor şi salariilor 
personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutelor 
centrale şi structurilor subordonate judeţene, în mod corespunzător încadrării acestor structuri, cu 
funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după 
caz, din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul unităţilor subordonate, 
precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, corespunzător specificului 
funcţiilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având ca 
referinţă dispoziţiile ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aplicare a prevederilor 
alin. (8) şi (81), cu respectarea normelor legale în vigoare.” 

În speţă, legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice nr. 330/2009 
a fost abrogată, iar în temeiul Legii nr. 284/2010 Anexa I, Capitolul II, secţiunea 11, litera K, pct. II. 
art.8, nu a fost emis un Ordin al Preşedintelui A.N.S.V.S.A. cu privire la cuantumul sporurilor, 
având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizarea emisă de către autorităţile 
abilitate în acest sens. 

Solicită a se observa că, prin prisma susţinerilor făcute de reclamanţi, se poate constata că 
din niciun document aflat la dosar nu rezultă că preşedintele A.N.S.V.S.A. a emis un astfel de ordin, 
pentru ca mai departe să fie făcute aprecieri pe marginea cuantumului solicitat. 

În lipsa unui alt act normativ cu aceeaşi valoare, pârâta, în speţă DSVSA Tulcea, nu poate 
stabili ea însăşi alte drepturi afară de cele ce au fost deja consacrate. 

Pentru aceste argumente, solicită admiterea recursului ca fondat şi întemeiat şi, pe fond, 
schimbarea în tot a hotărârii apelate, prin respingerea acţiunii reclamantului. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466 alin.(l) raportat la art. 468 şi urm. NCPC, 
O.U.G. nr. 83/2014, Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1016/2015, H.G. nr. 1415/2009 şi Legea 
nr. 293//2015. 

În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri, precum şi orice alte probe a căror necesitate ar 
rezulta în urma dezbaterilor. 

Prin întâmpinare, intimatul – reclamant Sindicatul Liber al [...] Tulcea, în numele şi 
pentru membrii de sindicat, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.  

Analizând cauza sub aspectul criticilor susţinute, Curtea constată că recursul este 
fondat. 

Deşi recurenta nu a indicat temeiul de casare, susţinerile formulate pot fi încadrate în motivul 
de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă – „când hotărârea a fost dată 
cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.” 

Astfel, reclamantul a solicitat, în numele şi pentru membrii de sindicat, obligarea pârâtei 
DSVSA Tulcea la stabilirea grilei de salarizare aplicabile începând cu data de 01.12.2015 cu 
includerea în salariul de bază a sumelor compensatorii reprezentând sporul pentru condiţii 
periculoase/deosebit de periculoase şi sporul de stres, acordate până la 30.11.2015, corespunzătoare 
specificului funcţiilor, şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de bani rezultate. 

În susţinerea cererii s-a arătat că, în baza Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar şi a 
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Regulamentului aprobat prin Ordinul 56.232/11.06.2007 emis de Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, reclamanţii, în calitate de personal al DSVSA Tulcea, au 
beneficiat atât de sporul pentru condiţii periculoase/deosebit de periculoase, în cuantum între 30% şi 
75% din salariul de bază şi sporul de stres, în cuantum de 15% din salariul de bază, începând cu luna 
ianuarie 2010 sporurile fiind transformate în sume compensatorii tranzitorii conform art. 6 alin. (1) 
din OUG nr. 1/2010 şi incluse în salariul de bază în baza Legii nr. 285/2010. 
           Curtea constată că o astfel de solicitare nu poate fi primită, fiind lipsită de temei legal. 
           Conform art. 1 alin. (82) din OUG nr. 83/2014, introdus prin Legea nr. 293/2015 privind 
aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, „Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, în mod corespunzător încadrării acestor structuri, cu funcţiile şi 
nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, din 
cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în cazul unităţilor subordonate, precum şi 
stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, corespunzător specificului funcţiilor 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având ca referinţă 
dispoziţiile ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) 
şi (81), cu respectarea normelor legale în vigoare.” 

În aplicarea acestor dispoziţii a fost emis Ordinul nr. 1016/23.12.2015 privind salarizarea 
personalului din cadrul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi al institutelor veterinare prin care s-a stabilit că începând cu 
01.12.2015, prin asimilare cu funcţiile şi salariile din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul direcţiilor sanitar veterinare 
se stabilesc conform anexei la ordin, nivelul concret al drepturilor salariale urmând a fi stabilit prin 
acte administrative individuale. 

În baza ordinului menţionat, s-au emis de către pârâtă, în luna decembrie 2015, pentru fiecare 
dintre reclamanţi, decizii prin care s-a stabilit salariul de bază brut, în care nu au fost introduse, cu 
titlu de sumă compensatorie tranzitorie, sporurile pentru condiţii periculoase/deosebit de periculoase 
şi de stres solicitate prin prezenta acţiune.   

Curtea constată că recurenta pârâtă nu a făcut decât să pună în aplicare Ordinul nr. 
1016/23.12.2015, emis de instituţia ierarhic superioară în baza art. 1 alin. (82) din OUG nr. 83/2014 
şi în limitele de competenţă recunoscute de lege. 
            Curtea reţine că prin asimilarea funcţiilor şi salariilor reclamanţilor cu cele din cadrul APIA 
a operat o modificare a raportului de serviciu atât sub aspectul funcţiei deţinute, cât şi sub aspectul 
remuneraţiei, modificare ce a fost în favoarea funcţionarilor publici vizaţi. 

Odată asimilat salariul cu cel al funcţionarilor APIA, fără a exista vreo derogare cu privire la 
reclamanţi, în mod evident că acest salariu nu mai poate fi raportat la drepturile băneşti de care 
beneficiau reclamanţii anterior, drepturi ce includeau şi sporurile menţionate sub forma unei sume 
compensatorii. 

Cu alte cuvinte, odată modificate încadrarea şi salarizarea reclamanţilor prin asimilare cu 
funcţiile din cadrul APIA, aceştia nu mai pot beneficia, în lipsa unor dispoziţii legale exprese, de 
alte drepturi decât cele astfel stabilite.  
            Instanţa de recurs apreciază că împrejurarea că reclamanţii continuă să-şi desfăşoare 
activitatea în aceleaşi condiţii de muncă nu este suficientă pentru a justifica, în lipsa unui temei 
legal, includerea în salariul de bază a unor sume compensatorii avute anterior, algoritmul de calcul 
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propus de reclamanţi fiind unul nelegal, ce îmbină drepturile acordate potrivit legii noi cu cele 
existente până la 1.12.2015. 

În ceea ce priveşte adresa nr. 204916/14.06.2016 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
în care se menţionează că până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea cadru nr. 
284/2010 sporul pentru condiţii vătămătoare se poate acorda doar persoanelor care au beneficiat de 
aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă, se 
observă că răspunsul se referă la sporul pentru condiţii vătămătoare de 10% din salariul de bază, stabilit 
pentru personalul MADR şi APIA prin art. 16 alin. 1 din OG nr. 6/2007, iar nu la sporurile solicitate de 
reclamanţi, care erau acordate exclusiv acestora în baza Legii nr. 435/2006.  

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt întemeiate, 
urmează a admite recursul în baza art. 496 şi 498 Cod procedură civilă; se va casa în tot hotărârea şi, 
rejudecând, se va respinge acţiunea ca nefondată.   

Sentinţa civilă nr. 1069/CA/08.11.2017 
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 

 
28. Solicitare anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Aplicarea 

criteriului valoric in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 554/2004. Competența 
materială a tribunalului. 

 
Conform art. 10 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, (1) Litigiile privind actele administrative 

emise sau încheiate de autorităţile publice … centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, 
contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se soluţionează în 
fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu 
se prevede altfel.” 

Actul fiscal contestat de reclamantă priveşte taxe şi impozite în cuantum inferior plafonului legal de 
1.000.000 lei, situaţie ce atrage competenţa materială a tribunalului. 

Aplicarea criteriului valoric se face, potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la 
valoarea taxelor şi impozitelor sau datoriilor vamale presupus datorate de către contribuabil, fie că această 
valoare este stabilită printr-un act de impunere, fie că este estimată de către organul fiscal în vederea 
instituirii de măsuri asigurătorii. O astfel de interpretare este dată şi de necesitatea de a se asigura o 
competenţă unitară, care să privească atât actele de impunere fiscală, cât şi deciziile de instituire a 
măsurilor asigurătorii, între cele două acte fiscale existând o strânsă legătură având în vedere că sunt 
destinate aceluiaşi scop, respectiv recuperarea aceluiaşi prejudiciu cauzat bugetului de stat prin neplata 
datoriilor fiscale.  

 
Art. 213 alin. 13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Art. 10 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004 
 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa – Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal la data de 03.08.2017, sub nr. …/36/2017, reclamanta [...], jud. 
Constanţa a formulat contestaţie împotriva Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 
5507/10.07.2017 emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună anularea acesteia, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În fapt, arată reclamanta că la data de 18.07.2017 i-a fost comunicată Decizia de instituire a 
măsurilor asigurătorii nr. 5507/10.07.2017 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Din cuprinsul Deciziei 
menţionate rezulta că, în temeiul dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, s-a dispus 
instituirea măsurilor asigurătorii până la concurenţa sumei de 1.365.926 lei, în limita a 150% din 
valoarea prejudiciului estimat, urmare unei inspecţii fiscale efectuate la reclamantă. 
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Apreciază reclamanta că Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 5507/10.07.2017 
emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Constanța este nelegală, raportat la următoarele argumente: 

Sub un prim aspect, urmează a se observa că decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nu 
este motivată în fapt, întrucât, în cuprinsul său, organul emitent nu a indicat în concret împrejurările 
de fapt care l-au determinat a aprecia că, în speţă, s-ar regăsi situaţia excepţională la care face 
trimitere art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, pe de o parte, iar pe de altă parte, întrucât, în 
concret, în cauză nu există un astfel de caz excepţional. 

Potrivit art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, „Se dispun măsuri asigurătorii sub forma 
popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a 
debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv atunci când 
există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând 
sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Dispoziţiile art. 231 rămân aplicabile”. 

Raportat la dispoziţia legală citată, urmează a se observa că măsurile asigurătorii nu se 
dispun în toate cazurile în care se efectuează controlul fiscal, ci numai în cazuri de excepţie, 
concretizate în existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească 
patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 

Raţiunea reglementării legale se justifică prin aceea că măsurile asigurătorii - datorită 
efectelor pe care le produc asupra debitorului, îngrădit, pe perioada instituirii lor, în exercitarea 
dreptului de dispoziţie asupra bunurilor al cărui proprietar este - trebuie luate cu prudentă şi numai 
în cazuri grave. 

Aşadar, simpla efectuare a controlului fiscal nu justifică, prin ea însăşi, luarea măsurilor 
asigurătorii, câtă vreme nu se face dovada că ar exista pericolul ca debitorul să se afle într-una din 
situaţiile reglementate de art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015.  

Sub acest aspect, subliniază reclamanta că, spre deosebire de reglementarea anterioară (art. 
129 din OG nr. 92/2003), actuala reglementare nu mai instituie, ca o condiţie pentru luarea 
măsurilor asigurătorii, existenţa unor suficiente informaţii în sensul că un contribuabil nu şi-ar fi 
declarat materia impozabilă, sigura cerinţă fiind cea privitoare la existenţa unor cazuri excepţionale 
materializate în existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească 
patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 

Raportat la aspectele expuse în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii 
contestate, apreciază că, în speţă, această cerinţă nu este îndeplinită. 

Pericolul la care face trimitere art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 trebuie să rezulte din 
fapte şi împrejurări concrete, reţinute pe bază de probe şi expres menţionate de organul de control în 
cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Un asemenea pericol nu este prezumat, iar 
pentru a se dispune luarea măsurii asigurătorii, el trebuie să fie concret, şi nu eventual. 

În speţă, urmează a se observa că, dispunând luarea măsurilor asigurătorii până la concurenţa 
sumei totale de 1.365.926 lei, emitentul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii s-a rezumat a 
indica textul art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, făcând însă referire la împrejurări de fapt care 
nu au nicio legătură cu condiţiile cerute de această prevedere legală pentru a se dispune instituirea 
măsurilor asigurătorii. Încercând să justifice luarea acestor măsuri, organul emitent nu a indicat 
faptele şi împrejurările concrete care i-au format convingerea că ar exista pericolul real (iar nu 
eventual) ca societatea reclamantă să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească averea, astfel 
încât să fie periclitată sau îngreunată considerabil (iar nu nesemnificativ) colectarea creanţelor 
bugetare eventuale şi viitoare şi nici nu a indicat dovezile pe care s-ar fi fundamentat formarea unei 
asemenea convingeri.  

Aspectele invocate în cuprinsul Deciziei de instituire a măsurii asigurătorii referitoare la 
existenţa unui pericol ca societatea reclamantă să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească 
patrimoniul au vizat cuantumul prejudiciului estimat, activitatea desfăşurată de societatea 
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reclamantă cu diverşi parteneri contractuali ce ar fi avut un comportament fiscal neadecvat, precum 
şi existenţa unor datorii către terți parteneri contractuali. 

Or, asemenea aspecte nu sunt de natură a justifica luarea măsurii asigurătorii în prezenta 
cauză, din perspectiva art. 213 alin.2 din Legea nr. 207/2015, în condiţiile în care acestea nu 
fundamentează pericolul înstrăinării patrimoniului. 

În realitate, societatea reclamantă nu a întreprins nicio acţiune sau inacţiune de natură a 
reprezenta un pericol de sustragere, ascundere sau risipire a patrimoniului astfel încât să pericliteze 
ori să îngreuneze considerabil colectarea unor sume eventual datorate, sens în care subliniază că nu 
a procedat la înstrăinarea vreunui bun mobil sau imobil aflat în patrimoniul societăţii reclamante. 

Cât priveşte aspectele reţinute în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 
5507/10.07.2017, urmează a se observa că acestea nu numai că nu fac referire la pericolul concret de 
înstrăinare a patrimoniului, dar că nici nu se verifică în concret. 

Astfel, în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii s-a reţinut că „societatea a 
desfăşurat activităţi comerciale cu parteneri cu un comportament fiscal neadecvat, care nu au 
declarat livrări/prestări, în mare parte, aceştia fiind declaraţi inactivi sau fiind radiaţi ulterior. 
Societatea a dedus TVA şi a înregistrat cheltuieli aferente unor facturi de la furnizori cu 
comportament de firmă fantomă (nu funcţionează la sediu, sunt inactive, unele nu au depus 
declaraţii privind obligaţiile de plată către bugetul de stat)”, fiind estimat, pe cale de consecinţă, un 
prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum total de 910.617 lei, reprezentând taxa pe valoarea 
adăugată, impozit pe profit şi impozit pe dividende persoane fizice. 

Raportat la aspectele reţinute de organul de control fiscal, trecând peste faptul că, astfel cum 
a arătat anterior, acestea nu se circumscriu prevederilor art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, dar 
şi peste faptul că toţi furnizorii la care se face trimitere în cuprinsul deciziei contestate au fost 
declaraţi inactivi ulterior încetării oricărei relaţii contractuale cu societatea reclamantă, urmează a se 
observa că decizia organului de control s-a fundamentat pe o pretinsă nerealitate/nelegalitate a 
operaţiunilor efectuate de alte persoane juridice, iar nu a celor realizate de societatea reclamantă, 
întrucât nu s-a stabilit exact că mărfurile livrate societăţii reclamante nu ar fi fost real achiziţionate. 

Apoi, este de subliniat că organul de control a ajuns la concluzia mai sus arătată, fără a 
verifica însă existenţa fizică, în materialitatea lor, a bunurilor achiziţionate de la persoanele juridice 
arătate, faptul că, în concret, acestea au fost destinate realizării de activităţi comerciale specifice 
obiectului de activitate, pe baza documentelor cerute de lege, înregistrate în contabilitate, la care se 
adăugă şi faptul că organul de control nu a utilizat toate informaţiile şi documentele necesare pentru 
determinarea corectă a situaţiei. 

Concluzia organului de control fiscal - vădit eronată faţă de caracterul prevăzut de lege al 
facturii, dar şi faţă de poziţia societăţii reclamante care a fost de bună - credinţă, înregistrând toate 
aceste documente în contabilitate şi efectuând plata tuturor sumelor datorate - a determinat 
majorarea bazei de impunere şi, implicit, calcularea suplimentară a unei taxe pe valoare adăugată, a 
unui impozit pe profit şi a unui impozit pe dividende persoane fizice. 

Pe cale de consecinţă, la momentul instituirii măsurilor asigurătorii, nu a existat decât simpla 
suspiciune a organului de control, în sensul că operaţiunile înregistrate în contabilitatea societăţii 
reclamante nu ar avea caracter real, fundamentat exclusiv pe faptul că operaţiunile desfăşurate de 
furnizorii reclamantei ar face parte dintr-un „circuit comercial fictiv”. 

Or, practica CJUE a statuat expres că particularul trebuie să beneficieze de prezumţia de 
bună - credinţă, revenind organelor fiscale sarcina probei faptului că acesta, cu intenţie directă, ar fi 
luat parte la un mecanism fraudulos, pe baza administrării unor probe obiective.      

Raportat la aspectele menţionate, consideră că, în speţă, în mod nelegal, cu nesocotirea 
vădită a cerinţelor art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, s-a dispus instituirea măsurilor 
asigurătorii asupra bunurilor şi disponibilităţilor băneşti aparţinând societăţii reclamante până la 
concurenţa sumei de 1.365.928 lei, reprezentând 150% din valoarea prejudiciului estimat în urma 
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controlului efectuat, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit, întrucât nu există 
pericolul real al diminuării patrimoniului societăţii reclamante. 

Solicită ca prin hotărâre să se dispună anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii 
nr. 5507/10.07.2017 emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. 

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 213 alin. 13 din Legea nr. 207/2015. 
În probaţiune s-a solicitat proba cu înscrisuri. 
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
La termenul de judecată din data de 04.10.2017, Curtea, din oficiu, în raport de prejudiciul 

estimat, care este sub 1 milion de lei, având în vedere dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 554/2004, a 
invocat excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Constanţa.  

Verificând cu prioritate excepţia necompetenţei materiale, potrivit art. 130 şi 131 Cod 
procedură civilă, Curtea reţine că obiectul acţiunii vizează anularea Deciziei de instituire a măsurilor 
asigurătorii nr. 5507/10.07.2017 emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.  

Măsura de instituire a măsurilor asigurătorii a fost dispusă până la concurenţa sumei de 
1.365.926 lei, în limita a 150% din valoarea prejudiciului presupus cauzat bugetului de stat, prejudiciu 
care a fost estimat de către organul fiscal, urmare inspecţiei fiscale efectuate la reclamantă, la suma de 
910.617 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, impozit pe profit şi impozit pe dividende persoane 
fizice. 

Potrivit art. 213 alin. 13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, împotriva 
deciziei prin care se dispune instituirea măsurilor asigurătorii cel interesat poate face contestaţie la 
instanţa de contencios administrativ competentă. 

De asemenea, în temeiul art. 96 pct. 1 Cod procedură civilă, curţile de apel judecă, în primă 
instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale, iar conform art. 
10 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, (1) Litigiile privind actele administrative emise sau 
încheiate de autorităţile publice … centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, 
datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de 
secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se 
prevede altfel.” 

Se constată că, în speţă, actul fiscal contestat de reclamantă nu se încadrează în dispozițiile art. 
10 alin. 1 teza a II-a, care atribuie o competenţă materială specială curţilor de apel, derogatorie de la 
competenţa generală a tribunalelor şi de strictă interpretare şi aplicare. 

Astfel, actul emis priveşte taxe şi impozite în cuantum inferior plafonului legal de 1.000.000 lei, 
situaţie ce atrage competenţa materială a tribunalului. 

Curtea apreciază că aplicarea criteriului valoric se face, potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004, 
prin raportare la valoarea taxelor şi impozitelor sau datoriilor vamale presupus datorate de către 
contribuabil, fie că această valoare este stabilită printr-un act de impunere, fie că este estimată de către 
organul fiscal în vederea instituirii de măsuri asigurătorii. O astfel de interpretare este dată şi de 
necesitatea de a se asigura o competenţă unitară, care să privească atât actele de impunere fiscală, cât şi 
deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii, între cele două acte fiscale existând o strânsă legătură 
având în vedere că sunt destinate aceluiaşi scop, respectiv recuperarea aceluiaşi prejudiciu cauzat 
bugetului de stat prin neplata datoriilor fiscale. O atare competenţă, în opinia Curţii, unică, se determină 
în funcţie de valoarea taxelor şi impozitelor, iar nu de valoarea maximă în limita căreia se instituie 
măsurile asigurătorii asupra bunurilor aparţinând debitorului fiscal, valoare ce reprezintă mai mult decât 
debitele fiscale, fiind în procent de 150% din suma datorată. 

Pentru considerentele expuse, constatând necompetenţa materială a instanţei în soluţionarea 
cauzei, urmează a admite excepţia de necompetenţă invocată din oficiu şi a declina competenţa în 
favoarea Tribunalului Constanţa. 

Sentinţa civilă nr. 208/CA/04.10.2017 
Judecător redactor Elena Carina Gheorma 
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29. Solicitare înmatriculare autovehicul fără plata timbrului de mediu. 
Neaplicarea dreptului comunitar de către pârâtă ca autoritate administrativă. 
 
 Culpa procesuală constă în neaplicarea dreptului european de către recurenta-pârâtă ca autoritate 
administrativă, prin Hotărârea Curții Europene de Justiţie în cauza 103/88 Fratelli Costanzo SpA c. Comune 
di Milano statuându-se că obligaţia aplicării prioritare a dreptului comunitar revine nu numai instanţelor 
naţionale, ci şi autorităţilor administrative, care trebuie să se abţină, din proprie iniţiativă, de la aplicarea 
prevederilor naţionale adoptate de autorităţi centrale, dacă încalcă dreptul comunitar.  
 Or, dacă o asemenea obligaţie nu a fost îndeplinită de către recurenta-pârâtă la momentul refuzului 
înmatriculării vehiculului în cauză fără plata timbrului de mediu, aceasta dând prioritate normei naţionale, 
prioritatea dreptului comunitar putea fi recunoscută de către aceasta măcar în condiţiile art. 454 Cod 
procedură civilă, prin recunoaşterea pretenţiilor reclamantului.  
 

Art.110 par.1 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene  
Hotărârea CJUE din 09.06.2016, Cauza C-586 - Budișan contra României  

Hotărârea CJUE în cauza 103/88 (Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano) 
OUG nr. 9/2013 

Art. 454 Cod procedură civilă 
 

   Prin sentinţa civilă nr. 1648 din 24.11.2016 Tribunalul Constanţa a admis cererea 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI - 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR, REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR CONSTANŢA, şi a obligat pârâtul să înmatriculeze 
autoturismul marca Volkswagen Phaeton, nr. identificare [...],  fără plata timbrului de mediu. 
              Pentru a pronunţa astfel prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
              Reclamantul s-a adresat Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculare a Vehiculelor Constanţa şi a solicitat înmatricularea autovehiculului său fără plata 
timbrului de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013, apreciind că normele instituite prin Ordonanţa de 
Guvern nr. 9/2013 sunt în contradicţie atât cu legislaţia Uniunii Europene, cât şi cu legislaţia 
naţională. 
             Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că reclamantul a achiziţionat autovehiculul second 
hand, marca VOLKSWAGEN, serie şasiu [...], din Germania, unde a fost înmatriculat prima dată la 
data de 22.02.2007. 
              Pentru înmatricularea acestui autovehicul în România, reclamantului i s-a solicitat să facă 
dovada plăţii timbrului de mediu instituit de OUG nr. 9/2013. Reclamantul susţine că legislaţia care 
condiţionează înmatricularea de plata timbrului de mediu, contravine normelor dreptului european. 
              Potrivit prevederilor art.110 par.1 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (fostul 
art. 90 par. l din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene) – în continuare Tratatul – ”Niciun 
stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor sate membre, impozite interne de orice 
natură, mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect produselor naţionale similare”. 
                Scopul instituirii art.110 (ex. art. 90) din Tratat este acela de a asigura libera circulaţie a 
mărfurilor în spaţiul comunitar, iar domeniul său de aplicare vizează impozitele şi taxele interne care 
impun o sarcină fiscală mai consistentă produselor provenite din alte state membre, în comparaţie cu 
produsele interne. 
               Din economia textelor redate mai sus, rezultă că timbrul de mediu se datorează pentru 
autoturismele noi, cat şi pentru cele înmatriculate anterior în celelalte state comunitare ori în alte 
state şi reînmatriculate în România, după aducerea lor în ţară, precum şi pentru reînmatricularea in 
România a unui vehicul ce a fost înmatriculat anterior fără plata taxei de prima înmatriculare/taxa de 
poluare/taxa pentru emisii poluante, sau pentru care s-a dispus de către instanța de judecată 
restituirea taxei de prima înmatriculare/taxa de poluare/taxa pentru emisii poluante. 
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    Este de reţinut, de asemenea, soluţia pronunţată de către CJUE prin Hotărârea din data de 
09.06.2016, în soluţionarea cauzei C-586 - Budișan contra României, prin care s-a constatat că 
timbrul de mediu instituit de către autorităţile pârâte, in vederea primei înmatriculări a unui 
autovehicul ce anterior a fost înmatriculat într-un alt stat membru CE, este in contradicţie cu 
prevederile art.110 TFUE (fost art.90 TCE). 
        Prin urmare, CJUE a apreciat că taxarea este legală atât timp cât nu se face o discriminare între 
maşinile luate din străinătate şi cele vândute în România. Însă scutirea de la plata timbrului de mediu 
pentru maşinile deja înmatriculate în România pentru care s-a plătit (dar nu s-a restituit) taxa 
specială, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante, este contrară dreptului Uniunii Europene. 
            Timbrul de mediu pentru autovehicule este reglementat de OUG nr. 9/2013. Acest act 
normativ prevede că plata timbrului nu este necesară la prima vânzare în România către un alt 
proprietar, dacă s-a achitat deja una dintre vechile taxe auto, exceptând situaţia în care o instanţă a 
dispus restituirea sumei. 
           Curtea Europeană de Justiţie a apreciat că “această simplă posibilitate este de natură să îi 
încurajeze pe proprietarii vehiculelor rulate româneşti vizate să propună pentru aceste vehicule, 
chiar dacă taxa vizată nu a fost încă restituită, un preţ de vânzare care să nu ţină seama de taxa 
respectivă. Or, în cazul în care taxa nu a fost încă restituită, cumpărătorii vehiculelor menţionate vor 
fi, în temeiul articolului 4 litera c) din OUG nr. 9/2013, scutiţi de timbrul de mediu. În schimb, 
vehiculele rulate importate dintr-un alt stat membru vor fi invariabil supuse timbrului de mediu 
prevăzut de OUG nr. 9/2013 la înscrierea în România a dreptului de proprietate asupra acestor 
vehicule. Astfel, o scutire precum cea rezultată din această dispoziţie este de natură să ofere un 
avantaj concurenţial vehiculelor rulate prezente deja pe piaţa românească şi, în consecinţă, să 
descurajeze importul de vehicule similare din alte state membre. 
                Potrivit art.110 par.1 (fost 90) din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, „Niciun 
stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice 
natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare”.  
     Pe de alta parte, potrivit art.11 alin. 1 şi 2 din Constituţia României, „ Statul român se 
obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este 
parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”. 
                Art.148 alin.2 şi 4 din Constituţia României statuează: „Ca urmare a aderării, prevederile 
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare…Parlamentul, preşedintele României, Guvernul şi autoritatea 
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din 
prevederile alineatului 2”. 
                Din prevederile constituţionale reţinute şi faţă de Legea nr. 157/2005 - de ratificare a 
Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, rezultă că, urmare a aderării 
României la Uniune, Tratatul de Instituire a Uniunii Europene are un caracter obligatoriu pentru 
statul român. 
               S-a constat, astfel, că normele comunitare au caracter prioritar în raport cu cele naţionale, 
aspect întărit şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene. 
               Astfel, OUG. nr. 9/2013 este contrară art.110 (fost 90) din TFUE, întrucât este destinată să 
diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un alt 
stat membru UE, precum cel pentru care s-a solicitat achitarea taxei de poluare în acest litigiu 
(Germania), favorizând astfel vânzarea autoturismelor second-hand deja înmatriculate în România, 
pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru 
autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare la momentul înmatriculării. Or, după aderarea României la UE, acest lucru nu este 
admisibil când produsele importate sunt din alte ţări membre ale UE, atât timp cât norma naţională 
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diminuează sau este susceptibilă să diminueze, chiar şi potenţial, consumul produselor importate, 
influenţând astfel alegerea consumatorilor - hotărârile CJE in cauza Cooperativa Co-Frutta Srl 
v.Amministratione delle Finanze dello Stato (pronunțată la data de 07.05.1978) şi F.G.Roders BV 
ş.a. v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (pronunţată la data de 11.08.1995). 
              Tribunalul a constatat că legislaţia care condiţionează înmatricularea unui autovehicul  
achiziţionat dintr-un stat membru UE, de plata timbrului de mediu, contravine normelor dreptului 
european. 
             În consecinţă, instanţa a admis acţiunea reclamantului în contradictoriu cu pârâta 
INSTITUŢIA PREFECTULUI CONSTANŢA - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM 
PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE VEHICULELOR si, pe cale de consecinţă, a 
obligat pârâta să înmatriculeze autoturismul marca VOLKSWAGEN, serie șasiu [...], fabricat in 
anul 2007, fără plata timbrului de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013.  
              Cât priveşte cheltuielile de judecata şi onorariul de avocat, instanţa a reţinut că articolul 451 
alin.(2) Cod procedură civilă permite instanţei să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor, 
ori de câte ori constată că sunt nepotrivit de mici sau de mari faţă de valoarea pricinii sau de muncă 
îndeplinită, pentru a împiedica abuzul de drept, prin deturnarea onorariului de avocat de la 
finalitatea sa firească, permiţând justiţiabilului să beneficieze de o asistenţă judiciară calificată pe 
parcursul procesului. 
            În aprecierea cuantumului onorariului, instanţa trebuie să aibă în vedere atât valoarea 
pricinii, cât şi proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în 
cauză, determinat de elemente precum complexitatea, dificultatea sau noutatea litigiului. 
             În speţă, având în vedere implicaţiile, caracterul de noutate al speţei, precum şi 
complexitatea, volumul de muncă prestat de avocat, precum şi necesitatea respectării 
proporţionalităţii între munca depusă şi cuantumul onorariului şi respectarea dreptului de „acces la 
instanţă” prevăzut de art.6 din CEDO pentru reclamant, instanţa a apreciat că un onorariu de 1500 
lei nu păstrează un just echilibru între toate aceste criterii de referinţă, motiv pentru care l-a redus la 
700 lei. 
            Constatând culpa procesuală a pârâtei, în baza disp. art. 453 NCPC, instanţa a obligat pârâta 
la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 750 lei (taxă judiciară de timbru şi 
onorariu parţial avocat). 
             Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs Instituţia Prefectului – Judeţului 
Constanţa – Serviciul Public Comunitar Regim de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
criticând-o sub următoarele aspecte: 
           Conform dispoziţiilor art. 453 şi art. 454 Cod procedură civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare, fundamentul obligării la plata cheltuielilor de judecată îl constituie culpa procesuală. 
Conform acestor prevederi legale, numai în măsura în care pârâtul, prin atitudinea sa procesuală, a 
determinat încălcarea drepturilor subiective ale reclamantului, acesta va răspunde patrimonial şi 
pentru cheltuielile de judecată.  
             În speţă, însă, instituţiei recurente nu i se poate imputa vreo atitudine culpabilă; poziţia 
procesuală a acesteia este în acord cu dispoziţiile art.7 alin.11 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006, în 
absenţa îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 9/2012 (şi, respectiv, ale 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 9/2013), instituţia noastră fiind obligată să refuze înmatricularea. Faptul 
că prin sentinţa civilă este obligată să înmatriculeze autovehiculul ar fi consecinţa amendării de către 
instanţă a dreptului pozitiv cu normele de drept comunitar şi nicidecum o sancţionare a instituţiei 
noastre. 
             Serviciul Public Comunitar, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea 
Vehiculelor este o entitate care efectuează operaţiunea de înmatriculare sub condiţia impusă de lege, 
respectiv aceea de a se face dovada plăţii timbrului de mediu, în condiţiile în care reclamantul nu se 
încadrează în excepţiile expres prevăzute de legiuitor. 
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            Precizează că recurenta nu are nicio competenţă legală de a face aprecieri asupra legalităţii 
timbrului de mediu şi asupra conformităţii acestuia cu dreptul şi jurisprudenţa comunitare în vederea 
scutirii reclamantului de obligaţia de a-1 mai achita, la înmatricularea autoturismului său. 
            Neconformitatea O.U.G. nr. 9/2013 cu Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene nu 
poate fi invocată în contradictoriu cu orice autoritate publică, autoritate care în exercitarea 
atribuţiilor proprii poate doar să constate plata sau neplata timbrului de mediu, aspect în raport de 
care îşi realizează competenţele după cum îi impune legea. 
           Având în vedere cele expuse, apreciază că refuzul Serviciului Public Comunitar, Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi înmatricularea Vehiculelor Constanţa de a efectua înmatricularea 
autovehiculului în discuţie, fără plata timbrului de mediu prevăzut de O.U.G. nr. 9/2013 este 
justificat, câtă vreme autorităţile administrative au respectat prevederile legale în vigoare la acest 
moment, care impun necesitatea dovedirii plăţii timbrului de mediu, motiv pentru care solicită a se 
constata că nu se poate reţine vreo culpă procesuală în sarcina instituţiei recurente, care să justifice 
obligarea aceştia la plata cheltuielilor de judecată. 
              Intimatul reclamant [...] legal citat nu a formulat apărări. 
              Curtea, deliberând asupra legalităţii sentinţei recurate în limitele motivului de recurs 
formulat, constată că  recursul este nefondat pentru următoarele considerente:  
   Potrivit Codului de procedură civilă:  

  ART. 453 
  Acordarea cheltuielilor de judecată 
  (1) 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. Dacă este cazul, judecătorii vor putea 
dispune compensarea cheltuielilor de judecată. 

    ART. 454 
    Exonerarea pârâtului de la plată 
    Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, 

pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în 
care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în 
întârziere. Dispoziţiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile.  

Recurenta-pârâtă a pierdut procesul în faţa instanței de fond astfel că, în mod legal, în raport de 
dispozițiile legale precitate, a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată.  
 Recurenta-pârâtă avea posibilitatea de a evita obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată prin 
recunoaşterea pretenţiilor reclamantului, conform art. 454 Cod procedură  civilă.  
 În ceea ce priveşte culpa procesuală, aceasta constă în  neaplicarea dreptului european de către 
recurenta-pârâtă ca autoritate administrativă, prin Hotărârea Curții Europene de Justiţie în cauza 103/88 
Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano statuându-se că obligaţia aplicării prioritare a dreptului 
comunitar revine nu numai instanţelor naţionale, ci şi autorităţilor administrative, care trebuie să se 
abţină, din proprie iniţiativă, de la aplicarea prevederilor naţionale adoptate de autorităţi centrale, 
dacă încalcă dreptul comunitar.  
 Or, dacă o asemenea obligaţie nu a fost îndeplinită de către recurenta-pârâtă la momentul 
refuzului înmatriculării vehiculului în cauză fără plata timbrului de mediu, aceasta dând prioritate normei 
naţionale, prioritatea dreptului comunitar putea fi recunoscută de către aceasta măcar în condiţiile art.454 
Cod procedură civilă, prin recunoaşterea pretenţiilor reclamantului.  
 Drept care, întrucât nu se poate reţine ca motiv de casare încălcarea sau aplicarea greşită a unor 
norme de drept material şi că nu  au fost identificate motive de casare de ordine publică,  
 În temeiul art.496 Cod procedură civilă, urmează a respinge recursul formulat ca nefondat.  

Decizia civilă nr. 193/CA/06.03.2017  
Judecător redactor Bianca Andruș 
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30. Solicitare neîntemeiată privind înmatricularea autoturismului second-
hand fără plata timbrului de mediu cu ocazia înscrierii în evidențele autorității 
competente și a dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului.  

 
Întrucât reclamantul are de achitat taxa cu titlu de timbru de mediu cu ocazia înscrierii în evidenţele 

autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către 
primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare 
potrivit prevederilor art.4 lit. a din OUG nr.9/2013, normă care a fost declarată de CJUE ca fiind 
compatibilă cu dreptul comunitar, respectiv cu dispoziţiile art.110 TFUE, taxa respectând principiul 
neutralităţii, având criterii obiective de stabilire, cererea sa apare ca fiind neîntemeiată. 

Aceasta pentru că este lipsit de relevanţă că dispoziţiile art.4 lit. c au fost considerate ca neconforme 
dreptului comunitar, acest text nefiind aplicabil speţei de faţă. 

Împrejurarea că o normă dintr-un act normativ a fost considerată contrară dreptului comunitar nu 
poate conduce la concluzia că actul normativ în integralitatea sa nu mai este aplicabil în condiţiile 
particulare speţei de faţă, cererea de obligare la înmatriculare fără plata taxei fiind formulată în 
considerarea faptului că textul în baza căruia ar trebui plătită taxa ar contraveni art.110 din TFUE. 

 
OUG nr. 9/2013 

Cauzele CJUE Tatu şi Nisipeanu 
Cauza CJUE Nicula din 15 octombrie 2014 

Cauza C-586/14, Vasile Budișan împotriva AJFP Cluj 
 

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

Prin acţiunea promovată şi înregistrată la data de 06.09.2013 pe rolul Tribunalului Constanta 
- Secţia de contencios administrativ şi fiscal sub nr.8065/118/2013, reclamantul [...], în 
contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Judeţului Constanta - Serviciul Public Comunitar 
Regim de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să dispună obligarea pârâtei la înmatricularea autoturismul aparţinând reclamantului, 
marca Opel, model Astra, având nr. de identificare [...], fără plata timbrului de mediu prevăzut de 
OUG nr.9/2013.  

Prin Sentinţa civilă nr. 4585/10.12.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 
…/118/2013 s-a respins acţiunea, ca nefondată, luându-se act că nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecată. 

Împotriva Sentinţei civile nr.4585/10.12.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa a 
declarat recurs reclamantul [...] criticând-o ca fiind nelegală. 

Prin cererea de recurs se solicită sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Memoriul nr. 1) 
şi sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Memoriul nr. 2), chestiuni care, potrivit art. 390 
din Codul de procedură civilă, trebuie discutate în contradictoriu înainte de cererea propriu-zisă de 
recurs, trimiţând la cele două memorii ce fac parte integrantă din cererea de recurs. 

În motivarea recursului recurentul reclamant învederează că a cumpărat dintr-un stat membru 
Uniunii Europene un autovehicul înmatriculat pe teritoriul UE, iar pentru a putea înmatricula 
autovehiculul în România se percepe timbrul de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013. Faţă de 
aceasta, arată recurentul că a solicit pârâtei la data de 28.08.2013 înmatricularea autoturismului fără 
a mai plăti timbrul de mediu, însă pârâta a răspuns negativ. 

Astfel, procedura prealabilă sesizării instanţei de judecată a fost îndeplinită în litera Legii nr. 
554/2004. 
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Consideră că timbrul de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013 este ilegal în raport de 
dispoziţiile comunitare dar şi prin prisma dreptului naţional.  

În ceea ce priveşte ilegalitatea de plano a timbrului de mediu în raportare la dreptul 
comunitar, aceasta se concretizează prin raportarea articolului 148 alin. (2) din Constituţia României 
la articolul 34 şi 110 alin. (1) din Tratatul De Funcţionare al Uniunii Europene. Sub acest aspect, 
acela al contradictorialităţii cu TFUE prin mijlocirea realizată de Constituţie, arătă că potrivit 
textului constituţional amintit, "ca urmare a aderării, prevederile tuturor tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate 
faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare". În 
ceea ce îi interesează, textele dintr-un tratat constitutiv sunt actualele art. 34 şi 110 alin. (1) din 
TFUE, care precizează că "restricţiile cantitative la import şi alte măsuri cu efect echivalent sunt 
interzise între statele membre", respectiv "nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, 
produselor altor state membre impozite directe sau de altă natură mai mari decât cele ce se aplică, 
direct sau indirect, produselor naţionale similare". 

Susţine recurentul reclamant că, raportat la art. 34 din TFUE, prin această măsură cu efect 
echivalent restricţiilor la import, anume timbrul de mediu, sunt discriminate anumite produse care, 
la momentul tranzacţiei, nu existau în România, ci în UE, faţă de faptul că acest timbru de mediu nu 
se aplică autovehiculelor de ocazie deja înmatriculare pe teritoriul naţional în cazul unei noi 
înmatriculări, în urma transferului proprietăţii, cu condiţia să se fi achitat vreuna din variantele vechi 
ale taxei. 

Relativ la art. 110 alin. (1) din TFUE, învederează că în special acest text de act normativ a 
fost încălcat de către pârâtă, faţă de faptul doreşte prelevarea unei taxe care nu se percepe pentru 
produse identice care fac obiectul tranzacţiilor auto din România. 

În concret, susţine recurentul, ilegalitatea timbrului de mediu în raportare la dreptul 
comunitar subzistă. Astfel, potrivit art.4 lit. c) din OUG nr. 9/2013, "obligaţia de plată a timbrului 
intervine o singură dată cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat 
şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare 
pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule". Practic, taxa 
stabilită prin OUG nr.9/2003 este discriminatorie în raport cu cei care au plătit taxa sub oricare 
dintre reglementările vechi pentru autoturisme second hand din UE, discriminarea fiind evidentă 
chiar dacă vizează o categorie mai mică de autovehicule; prin crearea unei categorii avantajate de 
proprietari: cei care cumpără autoturisme second hand de pe piaţa internă si pentru care s-a achitat 
anterior vreuna din variantele anterioare ale timbrului, fiind încălcate dispoziţiile art. 110 din TFUE. 

Mai arată recurentul că este evident că, taxa specială auto (taxă de primă înmatriculare, pe 
poluare, taxă pentru emisiile poluante, timbru de mediu) este una care protejează industria auto 
românească dar şi autovehiculele second hand de pe teritoriul României, Statul Român 
enclavizându-se în cadrul Uniunii Europene şi abordând fel de fel de măsuri de natură a duce în mod 
nemijlocit la stoparea sau reducerea importului de bunuri comunitare de acest gen. 

Prin Memoriul nr.1, recurentul a solicitat sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia 
de Contencios Administrativ şi Fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în privinţa 
chestiunii de drept care face obiectul formei acţiunii civile formulate de recurent. 

Prin Memoriul nr.2, aferent cererii de recurs, recurentul r a solicitat, în baza art. 267 alin. (3) 
din TFUE, sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri 
preliminare în privinţa incompatibilităţii dispoziţiilor cuprinse în OUG nr. 9/2013 în raportare la 
dreptul comunitar, propunând ca instanţei europene să fie adresată următoarea întrebare: 

„Se opune art. 110 din TFLIE la stabilirea, conform art.4 lit. c) din O.U.G. nr. 9/2013, a 
obligaţiei de a plăti timbrul de mediu pentru autovehiculele de ocazie provenite din spaţiul 
comunitar cu ocazia primei înmatriculări pe teritoriul României in condiţiile in care pentru 
autovehicule de ocazie deja înmatriculate pe teritoriul României şi pentru care s-a plătit ţie taxa 
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specială pentru autoturisme şi autovehicule, fie taxa pe poluare pentru autovehicule, fie taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, nu există această obligaţie?”  

Faţă de această solicitare de a adresa întrebarea preliminară, a precizat că, potrivit art.267 
alin.(3) din TFUE, în momentul în care chestiunea opunerii dreptului comunitar la norma naţională 
se invocă în faţa unei instanţe naţionale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac, aceasta 
este obligată să sesizeze CJUE cu o astfel de cerere.  

Consideră că cererea sa este admisibilă avându-se în vedere faptul că întrebarea ce se solicită 
a fi adresată CJUE este pertinentă, întrucât de răspunsul pe care îl va da instanţa europeană depinde 
soluţia ce se va da pe fond; nu există litispendenţă ori un incident procedural asemănător; nu există 
un acte éclairé, cauzele în care s-a pronunţat deja CJUE (Tatu; Nisipeanu; Ilaş, etc), nu vizau timbrul 
de mediu, ci taxa de poluare, care discriminează diferit sub aspectul masei bunurilor naţionale 
favorizate de OUG nr.9/2013. 

Prin Încheierea din 28.05.2014 s-a dispus, în temeiul art.413 alin.1 pct.3 coroborat cu art.520 
alin.4 NCPC, suspendarea judecăţii cauzei până la pronunţarea de către I.C.C.J. a hotărârii prealabile 
în legătură cu chestiunea de drept cu care a fost sesizată, prorogând pronunţarea asupra sesizării 
CJUE. 

Prin Încheierea din data de 26.11.2014 Curtea a admis cererea formulată de recurentul 
reclamant [...], a dispus sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de pronunţare a 
unei hotărâri preliminare privind interpretarea dreptului uniunii, a adresat Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene următoarea întrebare interpretativă: „Se opune art.110 din TFUE la stabilirea conform 
art.4 lit.a din OUG nr.9/2013 a obligaţiei de a plăti timbrul de mediu pentru autovehiculele de 
ocazie provenite din spaţiul comunitar cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, 
potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul 
proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de 
înmatriculare” şi a dispus suspendarea judecăţii recursului până la pronunţarea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene.  

Având în vedere că în data de 09.06.2016 CJUE  a pronunţat o hotărâre în cauza C-586/14 – 
Budişan, instanţa naţională a apreciat că nu se mai justifică menţinerea cererii de decizie preliminară 
în dosarul nr.8065/118/2013, iar recurentul la data de 21.09.2016 a formulat cerere de repunere pe 
rol a cauzei, aceasta fiind repusă pe rol la data de 23.11.2016. 

Totodată, la termenul de judecată din data de 23.11.2016, recurentul reclamant prin  apărător 
ales a depus la dosar memoriu prin care a solicitat sesizarea I.C.C.J. în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile urmare a practicii divergente a instanţelor în ceea ce priveşte interpretarea dată de 
C.J.U.E. în cauza Budişan. 

Prin încheierea din data de 25.01.2017 Curtea a respins cererea recurentului de sesizare a 
I.C.C.J. în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile urmare a practicii divergente a instanţelor în 
ceea ce priveşte interpretarea dată de C.J.U.E. în cauza Budişan. 
 Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii recurate din prisma criticilor formulate, 
încadrate în prevederile art. 488 pct.8 N.C.P.C., Curtea reţine caracterul nefondat al recursului 
pentru următoarele considerente: 

Reclamantul solicită obligarea pârâtei la înmatricularea autoturismului second-hand, marca 
Opel Astra fără a mai plăti timbrul de mediu prevăzut de OUG nr.9/2013.  

Ca argument reclamantul a invocat încălcarea dreptului comunitar de către norma internă 
stabilită prin OUG nr. 9/2013, respectiv art.110 TFUE, situaţie reţinută de către CJUE prin 
hotărârile pronunţate în raport cu fiecare taxă percepută de Statul Român. 

Tribunalul a constatat că prevederile O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 
autovehicule sunt în conformitate cu hotărârile CJUE, sens în care, la momentul sesizării pârâtei, 
starea de discriminare constatată de CJUE în referire la taxa de poluare nu mai subzistă, astfel că 
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refuzul pârâtei concretizat în adresa nr. [...]/02.09.2013, aferent cererii formulată de reclamant este 
justificat.   
 Curtea reţine că prima hotărâre preliminară pronunţată de către CEJ în privinţa taxelor auto 
din România în cauza Tatu, taxa pe poluare a fost considerată contrară articolului 110 TFUE 
deoarece descuraja cumpărarea autovehiculelor rulate provenite din alte state membre, întrucât era 
percepută exclusiv la prima înmatriculare a autovehiculelor pe teritoriul țării și – în ceea ce privea 
autovehiculele rulate – exclusiv asupra celor importate din străinătate. 

În hotărârile pronunţate în cauzele Tatu şi Nisipeanu, Curtea a pornit de la premisa că 
articolul 110 alineatul (1) TFUE interzice unui stat membru să aplice produselor celorlalte state 
membre impozite interne mai mari decât cele care se aplică produselor naţionale similare şi a 
analizat neutralitatea taxei instituite prin OUG nr. 50/2008 din două perspective:  

- neutralitatea în privinţa vehiculelor de ocazie importate şi a vehiculelor de ocazie similare 
înmatriculate anterior pe teritoriul naţional şi supuse, cu ocazia acelei înmatriculări, aceleiaşi taxe;  

- neutralitatea în privinţa vehiculelor de ocazie importate şi a vehiculelor de ocazie similare 
înmatriculate pe teritoriul naţional anterior instituirii taxei menţionate.  

În acest context, Curtea a considerat că sistemul instituit de OUG nr. 50/2008 nu asigura 
neutralitatea taxei din cea de a doua perspectivă analizată şi a concluzionat că „articolul 110 TFUE 
trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată 
autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei 
măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulaţie, în statul membru 
menţionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja 
cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceiaşi vechime şi aceiaşi uzură de pe piaţa naţională”.  

În cadrul demersurilor de compatibilizare a prevederilor interne cu jurisprudenţa CEJUE 
autorităţile române au adoptat Legea nr.9/2012, prin care a fost instituită taxa pentru emisiile 
poluante care prevedea că taxa este datorată şi pentru autovehicule care au mai fost înmatriculate în 
România, cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat şi 
pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare 
pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la 
plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării – plata la 
transcriere.  

Astfel, potrivit Legii nr. 9/2012, erau supuse aceleiaşi taxe atât un autovehicul de ocazie 
provenind din alte state membre ale UE, cât şi unul similar de pe piaţa de autovehicule de ocazie din 
România, la punerea lor în vânzare.  

Prevederile articolului 4 alineatul (2), care conţineau obligaţia de plată la transcriere pentru 
autovehiculele deja înmatriculate în România, au fost suspendate de la aplicare în perioada 
31.01.2012-31.12.2012, potrivit OUG nr. 1/2012.  

Pe cale de consecinţă, în respectiva perioadă, taxa pentru emisiile poluante a fost percepută 
numai pentru autovehiculele din alte state membre, înmatriculate pentru prima oară în România, în 
mod similar taxei pe poluare instituite prin OUG nr. 50/2008. 

 La data de 3 februarie 2014, CJUE s-a pronunţat în cauzele conexate C-97/13, Câmpean şi 
C-214/13, Ciocoiu, declarând că până la 1 ianuarie 2013, taxa pentru emisiile poluante colectată pe 
baza Legii nr. 9/2012 a continuat să contravină articolului 110 TFUE.  

Prin hotărârea pronunţată la data de 15 octombrie 2014 în cauza Nicula, având ca obiect o 
cerere preliminară ce punea în discuţie mecanismul timbrului de mediu, CJUE nu a analizat 
reglementarea timbrului de mediu din perspectiva neutralităţii acestei noi taxe, ci doar 
conformitatea reglementării cuprinse în articolul 12 alineatul (1) din OUG nr. 9/2013, referitoare la 
restituirea taxelor achitate anterior.  

Astfel, Curtea a stabilit că un sistem de rambursare precum cel care face obiectul 
respectivei norme are ca efect, în cazul unui autovehicul de ocazie importat dintr-un alt stat membru, 
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limitarea și chiar eliminarea totală a obligației de restituire a taxei pe poluare percepute cu încălcarea 
dreptului UE, ceea ce este de natură să mențină discriminarea constatată de Curte în hotărârile 
pronunțate în cauzele Tatu și Nisipeanu. 

Curtea a fost sesizată cu o cerere preliminară şi în privinţa taxei pe emisii poluante, instituită 
de Legea nr. 9/2012, în varianta ulterioară expirării perioadei de suspendare (01.01.2013 şi 
14.03.2013 inclusiv), cerere care a făcut obiectul cauzei Manea. La data de 14 aprilie 2015, Curtea a 
pronunţat hotărârea în cauza Manea, stabilind că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că 
nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor 
rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja 
înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de 
proprietate asupra acestora din urmă, însă se opune ca statul membru respectiv să scutească de 
această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior 
declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.  

În cuprinsul hotărârii pronunţate în cauza Manea, după ce a exclus de la analiza neutralităţii 
taxei autovehiculele care circulă în România (naţionale) care nu sunt puse în vânzare, Curtea a 
analizat, la fel ca şi în hotărârile din cauzele Tatu şi Nisipeanu, neutralitatea taxei dintr-o dublă 
perspectivă: una intrinsecă (în cadrul aceluiaşi sistem de taxare), apreciind că taxa pe emisii 
poluante răspunde exigenţelor neutralităţii din această perspectivă şi una extrinsecă (între 
diferitele sisteme de taxare, prin compararea taxei pe emisii poluante cu valoarea reziduală a taxelor 
anterioare), apreciind că, prin aplicarea scutirilor de la plata noii taxe a autovehiculelor care au 
plătit o taxă în vigoare anterior, declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii, şi care trebuie restituită, 
valoarea reziduală încorporată este egală cu zero, fiind astfel în mod necesar inferioară taxei pe 
emisii poluante, iar o asemenea situație este incompatibilă cu articolul 110 TFUE. 

Începând cu data de 15 martie 2013 a intrat în vigoare timbrul de mediu adoptat prin OUG 
nr.9, versiunea de taxă auto în vigoare în prezent, a cărei reglementare este aproape similară cu cea a 
taxei pentru emisiile poluante. 

În ceea ce priveşte timbru de mediu impus prin OUG nr.9/2013 Curtea reţine că CJUE a fost 
sesizată cu o „trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă aplicată de un 
stat membru autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de 
proprietate – Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și 
autovehiculele similare disponibile pe piața națională”. 

În cauza C-586/14, Vasile Budișan împotriva Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Cluj, CJUE a statuat că „articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că: 

–        nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică 
autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și 
autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în 
același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; 

–        se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele 
deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior 
declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.” 

În adoptarea acestei soluţii CJUE a statuat, din punct de vedere al neutralităţii față de 
concurența dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decât România și 
autovehiculele similare românești care au fost înmatriculate pe teritoriul național fără să fi fost 
plătită o taxă în acest scop, că : 

În speță, reiese din dosarul prezentat Curții și în special din observațiile depuse de guvernul 
român, a căror veridicitate trebuie verificată de instanța de trimitere, că valoarea timbrului de 
mediu se stabilește în conformitate cu un barem care cuprinde criterii obiective și transparente, cum 
ar fi cilindreea, norma de poluare Euro sau emisiile de CO2 ale vehiculului vizat, precum și 
vechimea și rulajul acestui vehicul. Pe de altă parte, dacă contribuabilul ar considera că acest 
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barem nu reflectă deprecierea reală a vehiculului, el ar putea cere ca aceasta să fie determinată 
printr-o expertiză, ale cărei costuri, aflate în sarcina contribuabilului, nu ar putea depăși costul 
operațiunilor aferente expertizei.  

30      Sub rezerva verificărilor de către instanța de trimitere, reiese, așadar, că OUG 
nr. 9/2013 garantează că valoarea timbrului de mediu este redusă în funcție de o aproximare 
rezonabilă a valorii reale a autovehiculului (a se vedea prin analogie Hotărârea din 7 aprilie 2011, 
Tatu, C-402/09, EU:C:2011:219, punctul 44, și Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C-76/14, 
EU:C:2015:216, punctul 38). 

31      Pe de altă parte, spre deosebire de taxa specială, de taxa pe poluare și de taxa pentru 
emisiile poluante în versiunea acesteia în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012-1 ianuarie 2013, 
timbrul de mediu se aplică potrivit aceleiași metode de calcul, pe de o parte, autovehiculelor 
rulate provenite din alte state membre la prima înmatriculare în România și, pe de altă parte, 
autovehiculelor deja înmatriculate în România, la prima transcriere a dreptului de proprietate 
asupra acestor vehicule rulate în acest stat membru, care nu beneficiază de scutirea descrisă la 
punctul 22 din prezenta hotărâre. 

32      În consecință, tot sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, sarcina fiscală 
care decurge din OUG nr. 9/2013 este aceeași pentru contribuabilii care au cumpărat un 
autovehicul rulat provenit dintr-un alt stat membru decât România și care îl înmatriculează în 
acest stat membru și pentru contribuabilii care au cumpărat în România un autovehicul rulat deja 
înmatriculat în acest stat membru, pentru care trebuie să efectueze prima transcriere a dreptului de 
proprietate, fără a beneficia de scutirea vizată la punctul 22 din prezenta hotărâre, dacă acest ultim 
vehicul ar fi, la aplicarea timbrului de mediu, de același tip, cu aceleași caracteristici și cu aceeași 
uzură ca și vehiculul care provine dintr-un alt stat membru. 

33      Rezultă din considerațiile care precedă că un regim de taxare precum cel instituit 
prin OUG nr. 9/2013 este neutru în raport cu concurența dintre autovehiculele rulate provenite 
din alte state membre decât România și vehiculele similare naționale deja înmatriculate în statul 
membru vizat și care nu sunt scutite de taxa instituită prin această ordonanță. 

Ori, cât timp reclamantul are de achitat taxa cu titlu de timbru de mediu cu ocazia înscrierii 
în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui 
autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi 
a numărului de înmatriculare potrivit prevederilor art.4 lit.a din OUG nr.9/2013, normă care a fost 
declarată de CJUE ca fiind compatibilă cu dreptul comunitar, respectiv cu dispoziţiile art.110 TFUE, 
taxa respectând principiul neutralităţii, având criterii obiective de stabilire cererea sa apare ca fiind 
neîntemeiată. 

Aceasta pentru că este lipsit de relevanţă că dispoziţiile art.4 lit. c au fost considerate ca 
neconforme dreptului comunitar, acest text nefiind aplicabil speţei de faţă. 

Împrejurarea că o normă dintr-un act normativ a fost considerată contrară dreptului 
comunitar nu se poate concluziona că actul normativ în integralitatea sa nu mai este aplicabil în 
condiţiile particulare speţei de faţă, cererea de obligare la înmatriculare fără plata taxei fiind 
formulată în considerarea faptului că textul în baza căruia ar trebui plătită taxa ar contraveni art.110 
din TFUE. 

Ori acest fapt s-a hotărât cu putere deplină că nu contravine dispoziţiilor comunitare motiv 
pentru care Curtea apreciază asupra legalităţii hotărârii tribunalului şi pe cale de consecinţă, cu 
majoritate de voturi, în temeiul art.496 NCPC va respinge recursul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 180/CA/01.03.2017 
Judecător redactor Mihaela Șerban 
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31. Solicitare plată indemnizație pentru cel de-al doilea copil născut dintr-o 
sarcină gemelară. Prescrierea dreptului. Neafectarea dreptului instanțelor de 
judecată de a verifica respectarea termenului de prescripție pentru fiecare speță 
în parte prin pronunțarea unui recurs în interesul legii. 

 
Prescrierea dreptului nu poate fi apreciată în raport de prevederile Legii nr. 554/2004, termenele 

speciale de prescripţie fiind analizate cu referire la actul atacat, respectiv adresa nr. 5651/10.08.2016 emisă 
de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea, şi nu cu referire la dreptul ce face 
obiectul cererii, prescrierea dreptului, în acest caz, constituind motivul refuzului de acordare a dreptului.  

Respectarea termenului de atacare a refuzului apreciat nejustificat reprezintă îndeplinirea unor 
condiţii prealabile cerute de legiuitor, instanţa putând trece la analizarea refuzului formulat în raport de 
normele care au stat la baza acestuia. 

ÎCCJ s-a pronunţat în interesul legii prin decizia nr. 1/17.02.2014, stabilind că „În interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, … prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite 
la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia 
extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca 
excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 
2011”. 

Pronunţarea unui recurs în interesul legii nu aduce modificări termenului de prescripţie (momentului 
de la care începe să curgă şi al celui la care se împlineşte), soluţia fiind obligatorie pentru instanţele de 
judecată de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, fără ca prin aceasta să fie înlăturat dreptul 
instanţelor de judecată de a verifica respectarea în fiecare speţă în parte a termenului de prescripţie. 

 
Decretul nr. 167/1958  

Decizia ÎCCJ nr. 1/17.02.2014 - recurs în interesul legii 
 

Asupra recursului contencios administrativ de faţă, constată următoarele: 
Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză 

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

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. …/88/15.09.2016, reclamanta 
[...] solicită anularea adresei nr. 5651/10.08.2016 emisă de către pârâta AGENŢIA JUDETEANĂ 
PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TULCEA şi obligarea pârâţilor MINISTERUL 
MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE, AGENŢIA 
NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ şi AGENŢIA JUDETEANĂ PENTRU 
PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ TULCEA la plata indemnizaţiei pentru cel de al doilea copil 
născut dintr-o sarcina gemelară, în cuantum de 800 lei lunar, pentru intervalul 15.12.2006 - 
03.11.2008, actualizată cu indicele de inflaţie la data efectuării plaţii. 

Prin sentinţa civilă nr. 2005/05.12.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială, ca nefondată. 

 S-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale invocată de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca nefondată. 

 S-a respins excepţia inadmisibilităţii, ca nefondată. 
 S-a respins excepţia tardivităţii, ca nefondată. 
 S-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 
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 S-a respins cererea privind anularea adresei nr 5651/10-08-2016 emisă de Agenţia Judeţeană 
de Plăţi şi Inspecţie Socială, formulată de reclamanta [...], cu domiciliul în Tulcea, …, Judeţ Tulcea, 
în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE, AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 
SOCIALĂ DIN CADRUL M.M.F.P.S.P.V., şi AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI 
INSPECŢIE SOCIALĂ TULCEA, ca nefondată. 

S-a respins cererea privind obligarea la plata indemnizaţiei pentru cel de al doilea copil 
născut dintr-o sarcină gemelară pentru prescripţia dreptului la acţiune. 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice au fost menţinute în cauză în calitatea lor de ordonator principal, 
respectiv secundar de credite. 

Excepţiile inadmisibilităţii şi tardivităţii acţiunii au fost analizate în raport de data formulării 
cererii pentru plata indemnizaţiei (cererea nr. 5651/04.08.2016) şi a răspunsului la această cerere. 

În ceea ce priveşte pretenţiile solicitate, aferente intervalului 15.12.2006 - 03.11.2008, s-a 
constatat intervenită prescripţia potrivit decretului167/1958.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta [...], criticând-o pentru nelegalitate 
în baza art. 488 alin.1 pct. 8 Cod procedură civilă.  

În opinia recurentei, instanţa a aplicat greşit normele de drept material - respectiv Decretul 
nr. 167/1958 - cu privire la împlinirea termenului de prescripţie de 3 ani de zile aferent pretenţiilor 
recurentei - reclamante.  

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dedusă din dispoziţiile Decretului nr. 167/1958, 
această prescripţie trebuia recalificată de instanţa de fond ca fiind încadrată în art. 7 alin. 7 din 
Legea nr. 554/2004, fiind vorba de o prescripţie a formulării plângerii prealabile. Şi în acest context 
trebuie avut în vedere faptul că reclamanta s-a adresat autorităţii cu cererea privind acordarea celei 
de-a doua îndemnizaţii după data de 10 ianuarie 2012 când s-a publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 20/10.01.2012 Decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie în recursul în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 
6 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005. 

Cel puţin după data publicării în Monitorul Oficial a acestei decizii care marchează 
momentul producerii efectelor juridice (efectul obligatoriu pentru instanţele judecătoreşti conform 
art. 517 alin. 4 C.proc.civ) s-a clarificat în mod unitar sensul şi conţinutul normei interpretate. 

Prin urmare, este evident că această interpretare unitară a legii dată de ÎCCJ a survenit cu 
mult peste termenul pentru a formula o cerere de acordare a dreptului recunoscut de lege şi a 
contesta eventualul refuz al autorităţii pentru recunoaşterea unui atare drept. 

 Prin valorificarea deciziei pronunţate în recursul în interesul legii, persoanei i se recunoaşte 
un drept pentru prima dată, drept care practic era prevăzut de lege dar care nu a putut fi valorificat 
tocmai datorită incertitudinii normei legale care-l consacră. Or, în această ipoteză nu se poate susţine 
cu temei că acesta ar fi trebuit să-l solicite într-un termen strict definit de legea în cauză căci oricum 
nu i s-ar fi recunoscut de vreme ce clarificarea normei şi recunoaşterea dreptului în abstract s-a 
realizat abia prin decizia dată de Înalta Curte în interpretarea legii.  

În opinia sa, a pune persoana care reclamă recunoaşterea dreptului în situaţia de a-i respinge 
orice demers în vederea valorificării unui drept subiectiv pe baza unei legi incerte şi neclare care 
este unitar interpretată ulterior prin mecanismul constituţional şi legal al recursului în interesul legii, 
înseamnă a-i pretinde acesteia să suporte o sarcină specială şi exorbitantă şi a o îndepărta de la 
justiţie. 

Susţine recurenta-reclamantă că se poate aprecia ca fiind conform cu dreptul împrejurarea că 
reclamanta s-a adresat autorităţii abia după data pronunţării deciziei în recursul în interesul legii cu o 
cerere de recunoaştere a dreptului la indemnizaţia suplimentară ce i se cuvenea acesteia conform 
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jurisprudenţei deja stabilite şi a succesiunii de modificări legislative care au valorificat jurisprudenţa 
instanţelor din România şi implicit a Deciziei nr. 26/2011 a ÎCCJ. 

Desigur, plecând de la aceste raţionamente se poate accepta că demersul recurentei-
reclamante este unul valid sub aspectul termenului în care a voit a cere autorităţii administraţiei 
publice de resort să-i recunoască dreptul respectiv cu toate consecinţele ce decurg din aceasta. 

A refuza recurentei-reclamante posibilitatea ca, prevalându-se de noua ambianţă factuală şi 
legală în materie şi a statua că ea trebuie să solicite recunoaşterea dreptului subiectiv pentru cel de-al 
doilea copil geamăn în consens cu prevederile art. 9 din OUG nr. 148/2005, ar însemna să fie expusă 
unor riscuri incalculabile de vreme ce la acea epocă practica administraţiei în interpretarea şi 
aplicarea dreptului incident era aceea de a refuza ilegal recunoaşterea indemnizaţiei şi pentru cel de-
al doilea copil născut dintr-o sarcină gemelară. 

Dimpotrivă, s-a apreciat pe bună dreptate că prevalarea de noua situaţie creată sub acest 
aspect dă dreptul reclamantei să acţioneze în cunoştinţă de cauză. 

Excepţia prescripţiei unui atare drept nu trebuie tratată apelând la dispoziţiile Decretului nr. 
167/1958.  

În altă ordine de idei, trebuie observat că în speţă intimatele-pârâte nu s-au prevalat de 
excepţia prescripţiei dreptului de a formula reclamaţie administrativă, ci au învederat că dreptul 
recurentei-reclamante este prescris pentru că cererea pe care aceasta a adresat-o autorităţii este 
prescrisă, ori o atare sancţiune nu este prevăzută de lege. Recurenta - reclamantă nu a formulat o 
contestaţie împotriva deciziei iniţiale prin care acesteia i s-a recunoscut dreptul la indemnizaţie 
pentru unul dintre copii născuţi din sarcină gemelară ci a formulat o cerere nouă pentru 
recunoaşterea dreptului la cea de a doua indemnizaţie corespunzătoare celui de-al doilea copil aşa 
cum rezultă din interpretarea dreptului pertinent efectuată de ÎCCJ în recurs în interesul legii. 

Într-o astfel de situaţie, autoritatea publică, în loc să rezolve cererea conform dispoziţiilor 
art.9 alin. 3 din OUG nr. 148/2005 şi să comunice decizia solicitantului conform normei procedurale 
inserată la art. 9 alin. 4 din acelaşi act normativ, a ales o altă cale neprevăzută de această ordonanţă 
de urgenţă, respectiv aceea de a da un răspuns ce se constituie nu într-o decizie de soluţionare a 
cererii aşa cum prevede explicit legea ci care conţine un refuz de recunoaştere a dreptului şi care în 
ultimă analiză nu este altceva decât un refuz de soluţionare a cererii. 

Înalta Curte prin completul specializat să judece recursul în interesul legii exercită nu numai 
o prerogativă legală, procedurală, ci şi una de natură constituţională. Astfel, conform art. 126 alin. 3 
din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de 
către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale. Cu toate că textul constituţional 
precizat şi norma de procedură civilă prevăd că atribuţia instanţei supreme este opozabilă instanţelor 
judecătoreşti este greu de admis că autoritatea publică poate ignora o atare interpretare şi aplicare a 
legii, respingând astfel pe acest temei orice demers al persoanei şi punându-l pe acesta să intenteze 
un litigiu cu costuri atât pentru el însuşi cât şi pentru autoritate. Pe de altă parte, plecând de la teza 
că decizia pronunţată în recurs în interesul legii înlătură orice incertitudine cu privire la interpretarea 
şi aplicarea unui textului legal ce face obiectul interpretării aceasta poate fi calificată conform 
jurisprudenţei CEDO (cauza Sunday Times vs. Regatul Unit) drept o lege care astfel este opozabilă 
autorităţii publice deoarece menirea principală a acesteia este să organizeze executarea legii şi să 
pună în aplicare în concret dispoziţiile legale. 

Din această perspectivă şi pe baza acestui raţionament se poate reţine că refuzul autorităţii 
publice de a recunoaşte dreptul invocat este nejustificat. Faţă de împrejurarea că refuzul nejustificat 
nu s-a materializat într-o decizie emisă în condiţiile art. 9 alin. 3 din OUG nr. 148/2005, conform 
art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 nu era necesară parcurgerea procedurii prealabile aşa încât orice 
analiză a vreunei excepţii privind prescrierea dreptului de a formula plângerea prealabilă este de 
prisos. 
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În situaţia în care legea contenciosului administrativ, ca lege specială, inclusiv de drept 
material, recunoaşte un termen special de prescripţie, se aplică acesta şi nu termenul din dreptul 
comun. Din această perspectivă, într-o atare situaţie se pune problema incidenţei art. 11 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004 care prevede un termen special de prescripţie de 6 luni pentru introducerea unei 
acţiuni de contencios administrativ şi care curge în ipoteza reţinută în speţă de la data comunicării 
refuzului nejustificat de soluţionare a cererii, conform ipotezei prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 554/2004. Astfel fiind, cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 
15.09.2016 şi raportat la data emiterii actului de refuz de soluţionare a cererii, data 10.08.2016, 
termenul de 6 luni a fost respectat aşa încât în cauză excepţia prescripţiei dreptului la acţiune nu 
poate fi decât nefondată. 

Potrivit art. 518 Cod procedură civilă, decizia în interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la 
data modificării, abrogării sau constatării neconstituţionalităţii dispoziţiei legale care a făcut obiectul 
interpretării. Or, decizia pronunţată în recursul în interesul legii, incidenţă în cauză, a fost publicată 
în Monitorul Oficial în anul 2012, după ce legiuitorul a modificat OUG nr. 148/2005, venind să 
reglementeze inechităţile şi să clarifice situaţiile anterioare modificării. 

Prin motivarea instanţei de fond, potrivit căreia recurenta-reclamantă ar fi beneficiat de 
efectele acestei decizii pronunţate într-un recurs în interesul legii, doar în situaţia în care ar fi 
investit instanţa cu o astfel de acţiune, anterior publicării, goleşte de conținut această decizie, ale 
cărei efecte sunt obligatorii până la data modificării, abrogării sau constatării neconstituţionalităţii 
dispoziţiei legale, ceea ce nu este cazul în prezenta speţă. 

Deşi decizia a fost publicată în anul 2012, ea reglementează şi situaţia indemnizaţiilor pentru 
sarcinile gemelare aferente perioadelor 1 ianuarie 2006 - 19 iunie 2009. 

A accepta motivarea instanţei de fond referitoare la prescripţia dreptului la acţiune pentru 
sumele solicitate cu titlul de indemnizaţie, ar însemna ca toate solicitările referitoare la 
indemnizaţiile aferente cel puţin perioadei 1 ianuarie 2006 - 2008 erau cu siguranţă prescrise la 
momentul publicării deciziei, ceea ce lipseşte de efecte decizia în cauză. 

Legiuitorul a modificat OUG nr. 148/2005 prin Legea nr. 257/2008 care a modificat art. 1 
alin. 1 din OUG nr. 148/2005 prevăzând că: “începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, 
în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârsta 
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe 
ultimele 12 luni." 

De asemenea, s-a stipulat faptul că pot beneficia de prevederile modificatoare şi persoanele 
care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Odată cu intrarea în vigoare a acestei legii în practică s-a pus problema dacă pe perioada 
anterioară persoana îndreptăţită mai poate beneficia de dreptul la indemnizaţie stabilit pe cale 
jurisprudenţială, sau pot beneficia de indemnizaţie persoanele îndreptăţite fie care se află în plată fie 
care dobândesc dreptul exclusiv după intrarea în vigoare a legii modificatoare. 

Susţine recurenta-reclamantă că a fost nevoie de intervenţia instanţei supreme în recurs în 
interesul legii, astfel cum s-a precizat anterior. Prin Decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2011 pronunţată 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în completul competent să judece recursul în interesul legii s-a 
decis că: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, stabileşte că, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 
239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de art. 1 alin. (1) din ordonanţă se acordă 
pentru fiecare copii născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, în cuantum de: 800 
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lei pentru perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei pentru perioadă 1 ianuarie 2007-
31 decembrie 2008; 600 lei sau, opţional, 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai 
mult de 4.000 de lei pentru perioada 1 ianuarie 2009- 17 iunie 2009.” 

Având in vedere că nu a intervenit prescripţia dreptului material la acţiune, refuzul intimatei-
pârâte AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLAŢI SI INSPECŢIE SOCIALA TULCEA de 
soluţionare a cererii de acordare a indemnizaţiei pentru cel de al doilea copil născut dintr-o sarcină 
gemelară, cuprins în adresa nr. 5651/10.08.2016, este unul nejustificat, nu unul corect în esenţă, cum 
a reţinut instanţa de fond. 

La data de 20 februarie 2017 intimatul-pârât Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
acesteia, solicitând admiterea excepţiei şi respingerea recursului, ca nefondat. 

La data de 7 martie 2017 intimatul-pârât Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Tulcea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat. 

La data de 15 martie 2017 intimatul-pârât Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a depus 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, insistând totodată asupra 
excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive. 

Chestiuni prealabile: 
În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către Agenţia 

Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin 
întâmpinare, instanţa constată că a fost invocată de către ambele părţi la fondul cauzei, excepţia fiind 
respinsă în virtutea calităţii părţilor de ordonator secundar, respectiv principal, de credite. 

Soluţia nu a fost atacată cu recurs, astfel că excepţiile nu pot fi analizate în lipsa unei căi de 
atac, acestea neputând fi admise în calea de atac formulată de către reclamantă. 

Recursul a fost respins ca nefondat pentru următoarele considerente: 
Recurenta a născut la 03.11.2006 gemeni şi a primit indemnizaţia  pentru creşterea copilului 

în sumă de 800 lei potrivit deciziei nr. 3022/26.01.2007. 
Apreciind că indemnizaţia se acordă distinct pentru fiecare copil, la 04.08.2016 formulează 

cererea nr. 5651 prin care solicită acordarea indemnizaţiei pentru perioada 15.12.2006-03.11.2008 şi 
pentru cel de-al doilea copil, cerere respinsă însă prin adresa nr. 5651/10.08.2016.  

Agenţia Judeţeană pentru plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea a reţinut că la data naşterii copiilor 
indemnizaţia se acorda în cuantum unic. Se arată, totodată, că dreptul reclamantei de acordare a 
indemnizaţiei pentru cel de al doilea copil era prescris la data formulării cererii - 04.08.2016. 

Nemulţumită de răspunsul primit, reclamanta s-a adresat instanţei de contencios 
administrativ şi a solicitat anularea adresei nr. 5651/10.08.2016 şi acordarea indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului aferentă perioadei 15.12.2006-03.11.2008. 

Potrivit art. 488 punctul 8 Cod procedură civilă: 
   (1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 
    …… 
    8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

 Prima instanţă a dispus asupra inadmisibilităţii şi tardivităţii acţiunii prin raportare la 
prevederile legii nr. 554/2004 şi la actul  atacat,respingând excepţiile şi  trecând la analiza refuzului 
intimatei de acordare a indemnizaţiei, acest aspect nefăcând obiectul recursului. 

Printre motivele de justificare a refuzului de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Tulcea se regăseşte şi acela al prescrierii dreptului reclamantei asupra indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. 

Prescrierea dreptului nu poate fi apreciată în raport de prevederile legii nr. 554/2004 aşa cum 
susţine recurenta, termenele speciale de prescripţie fiind analizate cu referire  la actul atacat, 
respectiv adresa nr. 5651/10.08.2016, şi nu referire la dreptul ce face obiectul cererii, prescrierea 
dreptului, în acest caz, constituind motivul refuzului de acordare a dreptului. În opinia recurentei, 
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indemnizaţia pentru creşterea copilului ar putea fi acordată oricând este cerută, atâta timp cât sunt 
respectate termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 în raport de data formulării cererii de acordare 
a indemnizaţiei. 

O astfel de argumentare nu poate fi primită, fiind contrară Legii nr. 554/2004. Respectarea 
termenului de atacare a refuzului apreciat nejustificat reprezintă îndeplinirea unor condiţii prealabile 
cerute de legiuitor, instanţa putând trece la analizarea refuzului formulat în raport de normele care 
au stat la baza acestuia. 

Prima instanţă a avut în vedere în mod corect prevederile decretului 167/1958 pentru 
prestaţiile succesive datorate, prescripţia fiind împlinită pentru mare parte din acestea anterior datei 
de 01.10.2011 (intrarea în vigoare a Codului civil – Legea nr. 287/2009), şi după data de 01.10.2011 
pentru indemnizaţia aferentă perioadei 01.10.2008 - 03.11.2008). 

În acest sens, ÎCCJ s-a pronunţat în interesul legii prin decizia nr. 1/17.02.2014, stabilind că 
„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 
2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, … prescripţiile extinctive începute anterior datei 
de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din 
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de 
judecată, din oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de 
stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011”. 

Nici argumentele recurentei referitoare la imposibilitatea de a se adresa instanţei de judecată 
anterior interpretării unitare a dreptului prin decizia ÎCCJ  nr. 26/14.11.2011 dată în interesul legii 
nu pot fi reţinute. 

Pronunţarea unui recurs în interesul legii nu aduce modificări termenului de prescripţie 
(momentului de la care începe să curgă şi al celui la care se împlineşte), soluţia fiind obligatorie 
pentru instanţele de judecată de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, fără ca prin această 
să fie înlăturat dreptul instanţelor de judecată de a verifica respectarea în fiecare speţă în parte a 
termenului de prescripţie. 

Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în cazul în care se pronunţă într-un recurs în 
interesul legii, este acela de unificare a practicii pentru situaţii viitoare. 

Nu în ultimul rând, instanţa arată că prin cererea de recurs nu se pot invoca aspecte noi în ceea ce 
priveşte actul atacat, aspecte care nu au putut fi analizate de către instanţa de fond. 

Un astfel de aspect nou este cel referitor la modalitatea în care s-a materializat refuzul autorităţii 
şi faptul că nu era necesară parcurgerea unei proceduri prealabile. 

De altfel, recurenta nu a fost sancţionată pentru lipsa unei proceduri prealabile, cauza fiind 
soluţionată în fond prin aprecierea asupra refuzului autorităţii. 

În raport de aceste argumente se constată că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a normelor 
de drept material ce reglementează prescripţia, refuzul autorităţii fiind unul justificat. 

Decizia civilă nr. 381/CA/04.05.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
32. Suspendare executare decizie de impunere în privinţa obligaţiilor 

fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală până la soluţionarea pe 
fond a acţiunii în anulare ce va fi formulată de societate împotriva acestui act 
administrativ-fiscal. Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 14 
din Legea nr. 554/2004. 
 

Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de protecţie 
provizorie trebuie să ia în considerare ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente; asemenea măsuri 
pot fi acordate în special în situaţia în care executarea actului administrativ este de natură să producă 
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pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic aparent valabil referitor la 
nelegalitatea respectivului act. 

Se constată, astfel, că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului administrativ, 
suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  şi în prezenţa unei 
pagube iminente. 

Din acest motiv, suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie la care 
judecătorul specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile Legii nr. 554/2004. 

Revine judecătorului de contencios administrativ, investit cu soluţionarea unei cereri de suspendare, să 
aprecieze în mod concret, având în vedere argumentele prezentate de reclamant, dacă există sau nu o 
aparenţă de nelegalitate a actului. 

Constatând îndeplinirea cumulativă a condiţiilor impuse de lege, instanţa a dispus suspendarea 
parţială a executării actului administrativ fiscal ce face obiectul judecăţii, până la soluţionarea în fond a 
acţiunii în anulare ce va fi formulată de către reclamantă, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 şi 
solicitării reclamantei. 

 
Art. 278 alin. 1 şi 2 din legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004: 
Art. 128 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 207/2015: 

Recomandarea nr. R (89) 8 
Art. 128 alin. 2 din Codul de procedură fiscală 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa la data de 07.02.2017 sub nr. 

…/36/2017, reclamanta SC [...] SA în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea a solicitat: 

1. Suspendarea parţială a efectelor Deciziei de impunere …/ 23.12.2016 în ceea ce priveşte 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată, stabilite de inspecţia fiscală, în cuantum de 6.760.242 lei, cu 
titlu de taxă pe valoarea adăugată („TVA") până la soluţionarea în fond a acţiunii în anulare ce va fi 
formulată de Societate împotriva acestui act administrativ-fiscal; 

2. Obligarea AJFP Tulcea la achitarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea 
prezentei cauze, conform dispozițiilor art. 453 din Codul de procedură civilă. 

Societatea reclamantă arată că a fost înfiinţată în 2008 şi a realizat o investiţie în scopul 
construirii unui parc eolian în extravilanul localităţii [...], judeţul Constanţa. Parcul eolian a devenit 
operaţional în ianuarie 2014 şi este compus din 32 de turbine eoliene având o capacitate individuală 
de 2.5 MW fiecare, rezultând într-o capacitate totală de 80 MW. 

Principalul obiect de activitate al Societăţii este, conform codului CAEN atribuit (3511), 
producţia de energie electrică. 

 În perioada decembrie 2010 - septembrie 2013 Societatea a efectuat o scrie de operaţiuni 
naţionale şi intracomunitare, cu scopul de a implementa proiectul şi de a începe producţia de energie 
electrică, precum achiziţia componentelor parcului eolian, a serviciilor de construcţie a acestuia şi 
achiziţia altor servicii necesare acestei etape. 

În vederea desfăşurării activităţii sale, Societatea a obţinut o licenţă pentru exploatarea 
comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice nr…./18.13.2013 eliberată de Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care este valabilă până la data de 18.12.2038. 

Principalele operaţiuni taxabile desfăşurate de către Societate au constat în producţia, 
livrarea şi vânzarea de energie electrică cât şi în vânzări de certificate verzi. Aceste operaţiuni au 
fost desfăşurate începând cu luna octombrie 2013, iar în cursul anului 2015 Societatea a efectuat şi 
tranzacţii pe piaţa centralizată a energici electrice, administrată de către Societatea Operatorul Pieţei 
de Energie Electrică şi Gaze Naturale “…” SA. 

În vederea producţiei de energie electrică şi a funcţionării parcului eolian, Societatea a 
efectuat achiziţii de servicii de la diverse companii.  
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Toate aceste operaţiuni derulate de Societate în perioada cumulată 01.12.2010 – 31.12.2015 
au făcut obiectul unor inspecţii fiscale derulate de autorităţile fiscale în perioada 2014 - 2016, în 
urma cărora au fost încheiate 12 Rapoarte de inspecţie fiscală. 

 La 02.09.2016 societății i-a fost comunicată prin poştă Decizia de reverificare nr. 2386/ 
29.08.2016 prin care organele fiscale din cadrul DGRFP Galaţi i-au adus la cunoştinţă faptul că 
urmează să fie desfăşurată o nouă inspecţie fiscală pentru perioada 2010 - 2015, deși această 
perioadă făcuse deja obiectul unor inspecţii fiscale anterioare. 

Decizia de reverificare face obiectul unei contestaţii. 
Ca urmare a emiterii Deciziei de reverificare, la data de 19.09.2016 a fost demarată de către 

AJFF Tulcea inspecţia fiscală dispusă  ce avea ca obiect verificarea îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi 
contabile în ceea ce priveşte TVA aferentă perioadei 01.12.2010 - 31.12.2015. 

La data de 15.12.2016 organele de inspecţie fiscală au comunicat societăţii Proiectul de 
Raport de inspecţie fiscală („Proiectul de RIF"), iar la data de 22.12.2016 societatea a depus, în 
termenul prevăzut de lege, un punct de vedere cu privire la constatările echipei de inspecţie fiscală. 

Cu toate acestea, echipa de inspecţie fiscală nu a ţinut cont de obiecţiunile formulate de 
societate în punctul de vedere depus, iar Raportul final de Inspecţie Fiscală transmis societății în 
data de 03.01.2017 conține întocmai constatările menţionate şi în Proiectul de RTF. 

 Pe baza Raportului de Inspecţie fiscală nr. [...]/ 23.12.2016 a fost emisă Decizia de impunere 
a cărei suspendare reclamanta o solicită, prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în 
sarcina societății în cuantum total de 6,798.202 lei reprezentând TVA. 

Reclamanta arată că a formulat contestaţie fiscală împotriva Deciziei de impunere, solicitând 
anularea în parte a acestui act administrativ-fiscal cu privire la sumele suplimentare de TVA stabilite 
în sarcina sa în legătură cu achiziţiile de la furnizorul [...] SRL („[...]”) şi ca urmare a achiziţiilor de 
energie de la furnizorii [...] SRL („[...]”) şi [...] SRL (“[...]”). 

Cu privire la achiziţiile de servicii de la prestatorul [...] SRL care au generat stabilirea unui 
TVA suplimentar în cuantum de 37.060 lei, societatea nu a contestat constatările echipei de control. 

În cuprinsul Deciziei de impunere s-au reţinut următoarele aspecte referitoare la aceste 
operaţiuni: 

- cu privire la serviciile achiziţionate de la [...], echipa de inspecţie fiscală a refuzat dreptul 
de deducere a TVA-ului aferentă serviciilor de mentenanţă şi reparaţii a echipamentelor WTG, 
motivat de faptul că societatea nu ar fi prezentat documente din care să rezulte prestarea efectivă a 
acestor servicii. 

- cu privire la deducerea TVA aferentă facturilor primite de la societăţile [...] SRL şi [...] 
S.R.L., organele de inspecţie fiscală au negat dreptul de deducere al societăţii, motivat de faptul că 
ar fi fost îndeplinite condiţiile pentru aplicarea taxării inverse în cazul achiziţiilor de energie 
electrică; aşadar, în opinia organelor fiscale, societatea ar fi trebuit să înregistreze concomitent atât 
TVA colectat, cât şi TVA deductibil şi nu să evidenţieze doar TVA deductibil, pe care să îl poată 
solicita la rambursare, aşa cum s-a întâmplat în speţă. 

Reclamanta apreciază că a îndeplinit cerinţele dreptului intern pentru suspendarea actului 
administrativ, şi anume a depus cauţiunea prevăzută de art. 278 din codul de procedură fiscală şi a 
formulat contestaţie administrativă. 

Din perspectiva sa, în speţă sunt îndeplinite şi cerinţele dreptului comunitar şi ale Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului. 

De asemenea, solicitarea de suspendare este determinată de un caz bine justificat faţă de 
vădita nelegalitate a Deciziei de impunere iar executarea Deciziei de impunere este de natură să 
producă prejudicii grave şi iremediabile Societăţii (pagubă iminentă). 

A. Motive de nelegalitate: 
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1. Decizia de impunere ce face obiectul cererii de suspendare a fost emisă ca urmare a unei 
reverificări dispuse de către DGRFP Galaţi, în lipsa unor date suplimentare care să permită 
reverificarea unor perioade deja supuse inspecţiei. 

Având în vedere particularităţile instituţiei reverificării, motivarea Deciziei emise în acest 
sens de către organele fiscale şi care este obligatorie, potrivit art. 46 din Codul de Procedură Fiscală, 
trebuie să releve în ce constau „datele suplimentare” pe baza cărora a fost dispusă această măsură. 

Indicarea unor obiective ale reverificării - iar nu a unor date suplimentare aşa cum impun 
neechivoc prevederile art. 128 alin. 1 Cod Procedură Fiscală - indiferent cât de bine caracterizate şi 
necesare ar fi acestea, nu poate fi considerată, la o examinare prima facie, drept o motivare adecvată 
a Deciziei de reverificare. 

 Interpretarea diferită a prevederilor legale nu se subsumează, la o analiză sumară, categoriei 
„datelor suplimentare”, care permit reverificarea unor perioade care au făcut deja obiectul inspecţiei 
fiscale. 

 Din analiza sumară a Deciziei de impunere şi a Raportului de inspecţie fiscală nu rezultă 
modificări în privinţa situaţiei de fapt reţinute anterior prin cele 12 Rapoarte de inspecţie fiscală 
emise de organele fiscale, ci o schimbare a interpretării prevederilor legale de către organele fiscale. 

2. Schimbarea tratamentului fiscal aplicabil 
În cadrul tuturor  inspecţiilor fiscale anterioare, organele de inspecţie fiscală au reţinut că în 

cazul societăţii nu se aplică prevederile art. 160 alin. 2 lit. e) pct. 2 Cod Fiscal care instituie măsurile 
de simplificare pentru livrarea de energic electrică, întrucât societatea nu deţine o licenţă de 
furnizare a energiei electrice, ci una de producţie a energiei electrice. Mai mult, cu fiecare ocazie, 
organele de inspecţie au aprobat la rambursare sumele de TVA deductibil aferentă achiziţiilor 
societăţii de la cei doi furnizori. 

În cursul reverificării efectuate pentru aceleaşi perioade şi aceleaşi obligaţii fiscale, organele 
de inspecţie fiscală au adoptat o poziţie cu totul opusă celei iniţiale, stabilind că ar fi fost aplicabile 
măsurile de simplificare avute în vedere de art. 160 alin. 2 lit. e) pct. 2 Cod Fiscal. 

În jurisprudenţa constantă a Înaltei Curţi de Casaţie, inconsecvenţele de raţionament din 
cuprinsul actelor administrative au fost recunoscute ca elemente care circumstanţiază existenţa unei 
îndoieli puternice cu privire la legalitatea acestora, de natură să justifice suspendarea efectelor lor 
până la exercitarea controlului de legalitate, cu ocazia analizei acţiunii de fond. 

3. [...] nu deţine o licenţă de furnizare a energiei electrice 
În anul 2015, în vederea desfăşurării obiectului principal de activitate, Societatea a încheiat 

două contracte de achiziţionare de energic electrică după cum urmează: 
- Contractul nr. …/23.03.2015 încheiat cu societatea [...] SRL ([...]”) şi 
- Contractul nr. …/19.03.2015 cu societatea [...] SRL („.[...]”) 
Pe baza acestor contracte, [...] a achiziţionat energie electrică de la furnizori, prin intermediul 

pieţei reglementate OPCOM. Energia achiziţionată de [...]  în acest mod a fost ulterior revândută, tot 
pe piaţa OPCOM. În acest sens, pentru cantităţile de energie vândute către societate, [...] şi [...] au 
emis facturi cu TVA, iar societatea a achitat preţul facturilor şi TVA aferentă, pentru care şi-a 
exercitat mai apoi dreptul de deducere. 

Ca urmare a desfăşurării inspecţiei fiscale, prin Decizia de impunere a cărei suspendare 
reclamanta o solicită, organele fiscale au considerat că furnizorii [...] şi [...] nu ar fi trebuit să emită 
facturi cu TVA, iar societatea nu ar fi trebuit să achite acest TVA şi nici să îşi exercite ulterior 
dreptul de deducere. AJFP Tulcea susţine că în cazul societății erau incidente măsurile de 
simplificare prevăzute de art. 160 alin. 2 lit. e) pct. 2 Cod Fiscal, astfel încât pentru această 
tranzacţie se aplica taxarea inversă, ceea ce înseamnă că societatea iar nu furnizorii ar fi trebuit să 
colecteze TVA. Colectând TVA în cuantum egal cu TVA în privinţa căruia avea drept de deducere, 
societatea nu ar mai fi fost îndreptăţită să solicite rambursarea sumei de TVA deductibilă, conform 
constatărilor organelor de inspecţie fiscală. 
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Toată această construcţie juridică pleacă de la premisa complet eronată a AJFP Tulcea, 
care susține că în cauză ar fi aplicabile dispoziţiile art. 160 Cod fiscal, deşi societatea nu deţine o 
licenţă de furnizare a energiei electrice ci o licenţă de exploatare comercială a capacităţilor de 
producţie a energiei electrice, aspect cunoscut şi reţinut chiar în Raportul de inspecţie fiscală. 

Conform art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal, măsura de simplificare a taxării 
inverse este aplicabilă doar în privinţa cumpărătorului de energie electrică care deţine o licenţă 
valabilă de furnizare a energici electrice, acesta nefiind cazul [...]. 

Având în vedere aceste aspecte, nedeţinerea de către societate a unei licenţe de furnizare a 
energiei electrice reprezintă o împrejurare de fapt de natură să creeze o îndoială serioasă asupra 
legalităţii Deciziei de impunere, prin care organele fiscale au aplicat tratamentul incident în cazul 
deţinătorilor de astfel de licenţe şi conturează existenţa unul caz bine justificat. 

Se mai arată şi faptul că  noul cod fiscal permit aplicarea taxării inverse  în cazul activităţii 
de trader (activitatea care în opinia reclamantei era inclusă în licenţa pe care o deţine de exploatare 
comercială a capacităţilor de producţie a energiei electrice), însă numai începând cu 01.01.2016. 

4. Nemotivarea deciziei de impunere şi inversarea sarcinii probei. 
Atât în cursul inspecţiei fiscale, prin nota explicativă din data de 09.12.2016, cât şi după 

finalizarea acesteia, prin Punctul de vedere faţă de Proiectul RIF, [...] a indicat pe larg motivele 
legale pentru care nu a aplicat măsurile de simplificare pentru achiziţiile de energic electrică 
efectuate de la [...] şi de la [...], arătând, în esenţă, că nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 
160 alin. 2 lit. e) pct. 2 din Codul Fiscal deoarece nu deţine licenţă de furnizare a energiei electrice, 
ci una de exploatare comercială a capacităţilor de producţie a energiei electrice. 

Prin Raportul de inspecţie fiscală emis, organele de inspecţie nu au ţinut cont de apărarea 
formulată de [...] prin nota explicativă şi prin punctul de vedere faţă de proiectul RIF şi nu au 
acordat niciun răspuns susţinerilor referitoare la neîndeplinirea condiţiilor pentru deţinerea unei 
licenţe de furnizare a energiei electrice, reţinând că sarcina probei privind neîndeplinirea condiţiilor 
pentru aplicarea taxării inverse ar fi aparţinut societății. 

Or, potrivit art. 73 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
„organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative fiscale emise pe bază de probe sau 
constatări proprii.” 

În doctrină s-a reţinut că nemotivarea poate fi reţinută, cu titlu de indiciu de nelegalitate, 
pentru a se dispune suspendarea efectelor unui act administrativ, prin trimitere la practica judiciară a 
instanţei supreme: exemplu: dec. nr. 550/2009, nr. 3322/2009, nr. 3543/2009, nr. 4027/2009, nr. 
4169/2009. 

În acelaşi sens, în jurisprudenţa comunitară s-a reţinut că motivarea trebuie să fie adecvată 
actului emis şi trebuie să prezinte de o manieră clară şi neechivocă algoritmul urmat de instituţia 
care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate să stabilească motivarea 
măsurilor şi, de asemenea, să permită curţilor comunitare competente să efectueze revizuirea actului. 

5. Referitor la deducerea TVA aferent relaţiei comerciale desfăşurate între reclamantă 
şi [...] SRL 

În cuprinsul actelor administrativ fiscale contestate, organele fiscale, în mod eronat, au 
reţinut că facturile nu prezintă clar modalitatea de calcul, şi nu sunt întocmite conform dispoziţiilor 
art. 155 alin. (19) lit. h din Codul fiscal, precum şi faptul că deducerea taxei pe valoare adăugată 
aferentă realizării de operaţiuni taxabile nu are la bază documente justificative care arată prestarea 
serviciilor achiziționate de la [...]. 

B. Paguba iminentă 
1. Prejudiciul este unul viitor şi previzibil, dat fiind că începând cu data de 03.01.2017 au 

fost instituite măsuri asigurătorii sub forma sechestrului asupra imobilelor societății, fiind așadar 
inevitabilă preschimbarea acestora în măsuri de executare silită, începând cu data de 05.02.2017, 
odată cu împlinirea termenului de plată al obligaţiilor fiscale stabilite prin Decizia de impunere.  
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2. Situaţia societăţii este dificilă, aceasta având pierderi fiscale în ultimii trei ani fără a avea 
lichidităţi pentru acoperirea datoriilor 

În contextul derulări planului de investiţii, Societatea a înregistrat pierderi însemnate în 
ultima perioadă: 

> în anul 2013 - o pierdere netă de 25.735.576 lei la o cifră de afaceri de 8.382.897 lei. 
> în anul 2014 - o pierdere netă de 34.759.008 lei la o cifră de afaceri de 53.412.201 lei. 
> în anul 2015 - o pierdere netă de 39.635.757 lei la o cifră de afaceri de 53.571.013 lei. 
 Din analiza ultimului bilanţ contabil întocmit şi depus la autorităţile fiscale, respectiv 

Bilanţul aferent anului 2015, rezultă faptul că societatea cumulează datorii totale în cuantum de 
599.280.411 lei, de peste trei ori mai mult decât are în total lichidităţi, atât în conturi şi în casă cât şi 
de recuperat de la debitori. 

Din interpretarea valorilor anterior expuse şi luând în calcul faptul că datoriile societății pe 
termen scurt au un cuantum total de 397.823.674 lei, în considerarea impactului imediat al executării 
silite a Deciziei de impunere, rezultă cu putere de evidenţă faptul că deficitul de lichiditate 
înregistrat de societate la 31.12.2015 se ridica la suma de minus 380.834.060 lei. 

Prin urmare, rezultă că la sfârşitul exerciţiului financiar 2015, indicatorul lichiditate imediată 
(calculat potrivit metodei testului acid - care măsoară capacitatea unei societăţi de a plăti datoriile pe 
termen scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanţ, adică raportul dintre 
totalul surselor disponibile afectiv — ceea ce în cazul societății nu poate fi decât numerarul şi totalul 
obligaţiilor pe termen scurt), înregistra valoarea de 0,09 (în condiţiile în care indicativul de 
normalitate este de minim 1,5), ceea ce atestă că societatea era deja la acel moment într-o situaţie 
dificilă în ceea ce priveşte situaţia onorării obligaţiilor curente. 

Mai susţine reclamanta că în anul 2016 situaţia societății nu s-a îmbunătăţit, la finalul anului 
2016 societatea deținând  lichidități totale în casă şi bănci - 861.296 lei şi datorii la furnizori de 
14.646.196 lei, împrumuturi - 471.372.975 lei şi dobânzi aferente de 64.816.356. 

Aşa cum rezultă din datele economico-financiare, societatea înregistrează o evoluţie negativă 
atât din punct de vedere al profitabilităţii, cât şi din punct de vedere al solvabilităţii şi lichidităţii, 
compania prezentând pierderi mai mari, un grad de îndatorare crescut şi o lichiditate în scădere. 

Societatea se confruntă cu riscuri crescute atât de lichiditate, cât şi de insolvabilitate, 
generându-se o presiune sporită asupra posibilităţii de continuare a activităţii curente în condiţii 
normale. 

Dacă s-ar proceda la executarea imediată a sumei de 6.760.242 lei, societatea s-ar adânci şi 
mai mult în deficitul de lichidităţi care se înregistrează deja de o lungă perioadă de timp, indicatorul 
lichiditate imediată diminuându-se în continuare şi pentru anul 2016, respectiv 2017, ceea ce 
înseamnă că echilibrul şi aşa precar existent între încasările şi plăţile Societăţii ar fi cu desăvârşire 
rupt şi ar plasa societatea în imposibilitatea de a mai putea achita datoriile către furnizori şi bănci. 

3. Bunurile imobile şi conturile societăţii fac deja obiectul unor ipoteci pentru 
garantarea creditelor, fiind posibilă scadenţa anticipată şi implicit insolvenţa. 

Societatea nu numai că nu are suficiente lichidităţi, dar aceasta este nevoită să achite rate de 
o valoare însemnată (aproximativ 3.000.000 Euro per rată) în cursul lunilor ianuarie şi iulie ale 
fiecărui an, până la scadenţă. 

Declanşarea executării silite asupra bunurilor ce fac obiectul garanţiilor va atrage, conform 
clauzelor contractuale agreate cu creditorul BERD, scadenţa anticipată a întregului împrumut, 
antrenând o reacţie în lanţ care va conduce fără dubiu la falimentul societăţii. 

Se mai arată că societatea înregistrează  deja debite restante iar iniţierea măsurilor de 
executare silită, prefigurată la acest moment prin luarea măsurilor asigurătorii, va determina în mod 
clar imposibilitatea societăţii de a achita sumele restante către băncile comerciale şi către BERD şi 
va genera declararea scadenţei anticipate a împrumutului extern şi executarea tuturor garanţiilor 
asociate acestuia. 
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4. Societatea nu poate obţine alte facilităţi de creditare 
În cazul obligării societăţii la plata sumei de 6.760.242 lei ce reprezintă TVA suplimentar, 

dat fiind că în nici un caz [...] nu poate obţine o astfel de sumă de bani din surse interne, singura 
soluţie teoretică ar putea fi contractarea unor credite bancare, având în vedere că, la acest moment, 
aceasta nu deţine suficiente lichidităţi sau bunuri în vederea onorării obligaţiilor sale curente; este 
imposibil ca vreo bancă comercială să accepte acordarea unui astfel de împrumut fără avansarea de 
către societate a unor garanţii suficiente. 

 Or, bunurile imobile şi conturile societăţii fac deja obiectul ipotecilor constituite în favoarea 
BERD, aşa încât este imposibilă instituirea unor noi garanţii. 

Mai mult, în condiţiile în care executarea silită declanşată de organele fiscale va atrage, la 
rândul ei, imposibilitatea plăţii sumelor restante către BERD şi băncile comerciale, acestea urmând 
să treacă la executare silită pentru recuperarea sumelor datorate, fiind exclus ca o altă instituţie de 
credit să acorde vreun împrumut societăţii. 

5. Imposibilitatea achitării obligaţiilor curente şi cumularea de noi datorii cu titlul de 
dobânzi  va conduce la falimentul iminent al societăţii 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, art. 46, 122, 124, 128, 278 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, art. 160 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi jurisprudenţa 
naţională şi europeană la care s-a făcut referire. 

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
Pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI 

- A.J.F.P TULCEA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare 
parţială a executării deciziei de impunere nr. [...] din 23.12.2016 în ceea ce priveşte obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, în cuantum de 6.760.242 lei,  ca fiind 
nefondată. 

Deşi reclamanta defineşte şi încadrează juridic fiecare cerinţă în parte, în prezenta cauză 
acestea nu sunt îndeplinite pentru suspendarea executării actului administrativ. 

Cele două condiţii nu se consideră a fi îndeplinite prin invocarea unor argumente ce tind să 
demonstreze aparenţa de nelegalitate a actului administrativ a cărui executare se solicită a fi 
suspendată. Existenţa cazului bine justificat în sensul art. 14 poate fi reţinută dacă din împrejurările 
cauzei ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate, care constituie unul 
dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative. Simpla afirmaţie a persoanei 
vătămate în sensul că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 din lege nu este suficientă în 
lipsa mijloacelor de probă din care să rezulte existenţa cazului bine justificat şi a producerii unei 
pagube iminente. Este vorba de efecte ale actului administrativ unilateral ireparabile, prejudiciul 
creat fiind greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anulării actului. 

Astfel prezumţia de nelegalitate nu poate opera în condiţiile în care actul administrativ este 
rezultatul prerogativei legale a emitentului. 

Curtea Constituţională, cu ocazia analizei constituţionalităţii art. 14 din Legea nr.554/2004, 
prin decizia sa nr. 147/2.03.2006, a arătat că pentru a fi admisă o cerere de suspendare a efectelor 
unui act administrativ este necesar ca aceasta să întrunească cumulativ 2 condiţii: să fie formulată în 
cazuri bine justificate şi să prevină apariţia unei pagube iminente. 

Astfel, suspendarea apare ca o măsură excepţională, ea fiind o garanţie pentru persoana 
vătămată pentru evitarea eventualelor pagube materiale, urmare a executării actului administrativ 
pretins nelegal. 

Instituirea acestor două condiţii, în fapt necesitatea întrunirii cumulative a lor, are rolul de a 
limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către persoana vătămată. 
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Aprecierea unui caz bine justificat se face în raport de toate circumstanţele cauzei, de 
situaţiile de fapt şi de drept existente, situaţii de natură a crea o îndoială puternică asupra legalităţii 
actului administrativ contestat. 

Totodată, prin Decizia nr. 257/14.03.2006, Curtea Constituţională a reţinut că "suspendarea 
actelor administrative reprezintă totodată o situaţie de excepţie, întrucât acestea se bucura de 
prezumţia de legalitate." 

În raport de dispoziţiile legale invocate, în cauză nu poate opera prezumţia de nelegalitate, 
actul administrativ fiscal fiind emis în exercitarea prerogativelor legale şi conform acestora. 

De asemenea, reclamanta nu a făcut dovada concretă a prejudiciului, motivarea în fapt a 
cererii de suspendare nefiind susţinută în probatoriu, situaţia dificilă din punct de vedere financiar 
nefiind datorată executării Deciziei de impunere contestată, ci datorându-se pierderilor fiscale din 
ultimii 3 ani, astfel cum însăşi reclamanta le prezintă, suspendarea executării nemodificând situaţia 
financiară a societăţii reclamante. 

Astfel, SC [...] S.A nu a arătat ponderea prejudiciului creat în raport de bugetul de venituri şi 
cheltuieli proprii, nefiind făcute probe în acest sens. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art.205 şi următoarele Cod Procedură Civilă coroborat 
cu dispoziţiile codului fiscal şi codului de procedură fiscală. 

Reclamanta formulează răspuns la întâmpinare prin care solicită să fie înlăturate 
argumentele organului fiscal. 

Asupra cererii de suspendare a executării parţiale a Deciziei de impunere [...]/ 
23.12.2016: 

În fapt: 
Societatea reclamantă a fost înfiinţată în 2008 şi are ca obiect principal de activitate, conform 

codului CAEN atribuit (3511), producţia de energie electrică. 
Operaţiunile derulate de Societate în perioada  01.12.2010 – 31.12.2015 au făcut obiectul 

unor inspecţii fiscale derulate de autorităţile fiscale în perioada 2014 - 2016, în urma cărora au fost 
încheiate 12 Rapoarte de inspecţie fiscală. 

 La 02.09.2016 societății i-a fost comunicată prin poştă Decizia de reverificare nr. …/ 
29.08.2016 prin care organele fiscale din cadrul DGRFP Galaţi i-au adus la cunoştinţă faptul că 
urmează să fie desfăşurată o nouă inspecţie fiscală pentru perioada 2010 - 2015. 

Decizia de reverificare face obiectul unei contestaţii. 
În baza  Deciziei de reverificare, la data de 19.09.2016, a fost demarată de către AJFF Tulcea 

o nouă inspecţie fiscală ce a avut ca obiect verificarea îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi contabile în 
ceea ce priveşte TVA aferentă perioadei 01.12.2010 - 31.12.2015. 

Verificarea s-a finalizat cu încheierea Raportului de Inspecţie fiscală nr. [...]/23.12.2016 în 
baza căruia a fost emisă Decizia de impunere a cărei suspendare reclamanta o solicită, prin care au 
fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sarcina reclamantei în cuantum total de 6,798.202 lei 
reprezentând TVA. 

În drept: 
    Art. 278 alin. 1 şi 2 din legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: 

    (1) „Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului 
administrativ fiscal. 
    (2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere 
suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o 
cauţiune, după cum urmează: 
    a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei; 
    b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei; 
    c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei; 
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    d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei”. 
Art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004: 
„În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în 

condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, 
persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului 
administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată 
nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi 
fără nicio formalitate”. 

Art. 2 lit. ş) şi t)  din Legea nr. 554/2004 defineşte cazul bine justificat şi paguba iminentă 
astfel: 

”- pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 
previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; 

  - cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de 
natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrative. ” 

Art. 128 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 207/2015: 
„Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală 

poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca 
urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data 
efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia. 

 Prin date suplimentare se înţelege informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca 
urmare a unor controale inopinate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate 
organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în 
orice mod de organul de inspecţie fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale 
anterioare”. 

 
Condiţii prealabile în vederea suspendării executării unui act administrativ fiscal: 
Potrivit art. 278 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, reclamanta a făcut dovada achitării 

unei cauţiuni calculată potrivit art. 278 alin. 2 lit. d), suma de 20260,2 lei fiind consemnată la 
dispoziţia Curţii de Apel, potrivit recipisei de consemnare nr. …/101.02.2017. 

De asemenea, împotriva deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală, reclamanta 
a formulat contestaţie, aceasta fiind în curs de soluţionare. 

 
Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004  
1. Cazul bine justificat 

Conform Recomandării nr. R (89) 8, autoritatea jurisdicţională chemată să decidă măsuri de 
protecţie provizorie trebuie să ia în considerare ansamblul circumstanţelor şi intereselor prezente; 
asemenea măsuri pot fi acordate în special în situaţia  în care executarea actului administrativ este de 
natură să producă pagube grave, dificil de reparat şi în cazul în care există un argument juridic 
aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act. 

Se constată, astfel, că recomandarea a fost transpusă în prevederile legii contenciosului 
administrativ, suspendarea unui act administrativ putându-se dispune doar în cazuri bine justificate  
şi în prezenţa unei pagube iminente. 

Actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, de unde rezultă principiul executării 
din oficiu. A nu executa acte administrative care sunt emise în baza legii echivalează cu a nu 
executa legea. 

Din acest motiv, suspendarea executării actelor administrative reprezintă o situaţie de excepţie 
la care judecătorul specializat poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condiţiile legii nr. 
554/2004. 
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Atât textul Legii nr. 554/2004, cât şi Recomandarea nr. R (89) 8, vorbesc despre existenţa  
unui argument juridic aparent valabil, un argument care să nu necesite administrarea de probe şi care 
să nu aibă legătură cu săvârşirea sau nu a faptei (cu fondul cauzei care pentru a fi dezlegat impune 
administrarea de probe). 

Revine judecătorului de contencios administrativ, investit cu soluţionarea unei cereri de 
suspendare, să aprecieze în mod concret, având în vedere argumentele prezentate de reclamant, dacă 
există sau nu o aparenţă de nelegalitate a actului 

În acest sens s-a pronunţat în nenumărate rânduri Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Astfel, în speţă, activitatea comercială a recurentei a făcut obiectul a nenumărate controale 

pentru perioada  01.12.2010 – 31.12.2015. 
În temeiul art. 128 alin. 1 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) s-a emis la 

29.08.2016 decizia de reverificare nr. … prin care s-a dispus reverificarea obligaţiilor fiscale 
aferente perioadei 01.12.2010 - 31.12.2015. 

În motivarea deciziei se arată că această reverificare este determinată de apariţia unor date 
suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuării inspecţiei fiscale şi care  
influenţează rezultatul acesteia. S-a dispus stabilirea situaţiei de fapt în ceea ce priveşte consumul 
propriu  de energie din ce a cumpărat în anul 2015 în vederea stabilirii cauzelor  care au determinat 
nedepunerea declaraţiei pe proprie răspundere la vânzător şi realitatea tranzacţiilor economice 
(inclusiv confirmarea celor intracomunitare) efectuate de societate în perioada de prescripţie. 

Art. 128 alin. 2 din Codul de procedură fiscală stabileşte ce se înţelege prin informaţii 
suplimentare, acestea fiind informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor 
controale inopinate desfăşurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de 
către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de 
organul de inspecţie fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare. 

Astfel, nefiind indicate în cuprinsul deciziei de reverificare acele informaţii, documente sau 
alte înscrisuri noi care au determinat efectuarea unei noi inspecţii fiscale pentru o perioadă deja 
verificată (obţinute ca urmare a controlului la alţi contribuabili, comunicate de organul de urmărire 
penală sau de alte autorităţi publice sau obţinute în orice alt mod), se creează o aparenţă de 
nelegalitate a actului contestat din perspectiva aparenţei de nelegalitate a actului care a stat la baza 
efectuării controlului. 

De asemenea, în lipsa unor menţiuni concrete referitoare la motivele care au determinat 
efectuarea unei noi inspecţii fiscale, motive de natură să modifice rezultatele inspecţiei anterioare, 
reprezintă o aparenţă de nelegalitate inconsecvenţa organului fiscal care, la o nouă verificare, ajunge 
la concluzii opuse celor la care a ajuns cu prilejul primei verificări. 

Instanţa reţine şi faptul că reclamanta şi-a exprimat punctul de vedere la solicitarea organului 
fiscal în ceea ce priveşte incidenţa  în cazul său a prevederilor art. 160 din codul fiscal pentru 
aplicarea taxării inverse (Legea nr. 571/2003, aplicabilă în raport de perioada supusă verificării), 
aceasta subliniind că nu este deţinătoarea unei licenţe de furnizare a energiei electrice, caz în care nu 
îi sunt aplicabile măsurile de simplificare pentru perioada supusă analizei. Organul fiscal, deşi 
confirmă prin raportul său lipsa unei licenţe de furnizare a energiei electrice şi deţinerea unei licenţe 
de exploatare comercială nu explică de ce deţinătorul acestei din urmă licenţe se încadrează în textul 
legal, rezumându-se să afirme că reclamanta „nu a demonstrat cu documente că nu îndeplinea 
condiţiile  pentru a depune declaraţia 89 conform OMFP 410/2015”. Astfel, lipsa unor argumente 
pentru  înlăturarea apărărilor reclamantei constituie, de asemenea, un motiv de aparentă nelegalitate, 
în măsura în care, potrivit practicii ÎCCJ, nemotivarea unui act administrativ este în măsură să aducă 
îndoieli asupra legalităţii sale. 

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că împrejurările concrete ale speţei sunt de 
natură să creeze o aparenţă de nelegalitate a actului a cărui executare se cere a fi suspendată. 

2. Paguba iminentă 
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Reclamanta a făcut dovada împrumuturilor societăţii, a cheltuielilor curente şi a dificultăţilor 
sale  financiare. 

Executarea silită asupra sumei de 6.760.242 lei este de natură să-i aducă un prejudiciu material 
viitor şi previzibil ce constă, spre exemplu, în acumularea de dobânzi prin întârzierea la plata 
împrumuturilor existente cu consecinţe grave asupra activităţii sale viitoare. 

Un astfel de prejudiciu este imposibil de recuperat în viitor. 
Astfel, şi condiţia pagubei iminente este îndeplinită. 
Constatând îndeplinirea cumulativă a condiţiilor impuse de lege, instanţa va dispune 

suspendarea parţială a executării actului administrativ fiscal ce face obiectul judecăţii, până la 
soluţionarea în fond a acţiunii în anulare ce va fi formulată de către reclamantă, potrivit art. 14 alin. 
1 din Legea nr. 554/2004 şi solicitării reclamantei. 

În temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, pârâta a fost obligată la plata cheltuielilor de 
judecată, onorariul apărătorului fiind redus de la 37.737,3 lei la 5000 lei în temeiul art. 451 alin. 2 
Cod procedură civilă. 

S-au avut în vedere următoarele criterii enumerate în statutul profesiei de avocat: 
- timpul şi volumul de muncă; 
- natura, noutatea şi dificultatea cazului; 
- importanţa intereselor în cauză; 
- împrejurarea ca acceptarea mandatului îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, 

dacă împrejurarea poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare; 
- notorietatea şi vechimea în muncă, experienţa,reputaţia şi specializarea avocatului; 
- conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi 

dificultatea cazului; 
- avantajele şi rezultatele obţinute pentru profilul clientului, ca urmare a muncii depuse de 

avocat; 
- situaţia financiară a clientului; 
- constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze 

pentru a asigura serviciile legate de performanţă. 
Astfel, obiectul pricinii îl constituie suspendare executare act administrativ fiscal, caz în care 

instanţa nu face o cercetare a fondului litigiului, apărătorul relevând doar aspecte de aparentă 
nelegalitate în măsură să arunce o îndoială asupra actului  ce face obiectul litigiului. Efortul depus 
de către avocat în vederea analizării situaţiei de fapt se valorifică cu precădere în cererea de anulare 
a actului administrativ şi mai puţin în cererea de suspendare a executării, instanţa apreciind că un 
onorariu de 5000 lei este în acord cu criteriile mai sus menţionate. 

În ceea ce priveşte aplicarea în cauză a art. 242 alin. 1 Cod procedură civilă, se constată că 
au fost îndeplinite cerinţele art. 40 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, taxa de timbru fiind achitată la 
sediul social al reclamantei, astfel că  sancţiunea suspendării judecăţii a rămas fără obiect. 

Sentinţa civilă nr. 64/CA/21.03.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 

 
33. Suspendare soluţionare contestaţie. Neîndeplinirea cumulativă a 

anumitor condiţii expres prevăzute de lege. Excepția prematurității. 
 

Potrivit art. 277 alin. 1 din Codul de procedură fiscală – suspendarea soluţionării contestaţiei nu 
este o măsură imperativă care intervine ori de câte ori sunt întrunite situaţiile descrise de text, oportunitatea 
fiind apreciată de către organul de soluţionare competent. 

Însă, cu referire strictă la textul aplicat de către organul competent  în cauză, pentru a putea fi 
dispusă măsura suspendării, este necesar a fi îndeplinite cumulativ anumite condiţii limitativ enumerate. 
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În speţă nu este îndeplinită condiţia prevăzută expres de către art. 277 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 
207/2015, respectiv sesizarea organelor în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni 
de către organul care a efectuat activitatea de control, sesizarea penală fiind efectuată de către organul de 
control anterior începerii activităţii sale. 

Potrivit art. 281 alin. 5 din Legea nr. 207/2005, instanţa este obligată să treacă la soluţionarea 
cererii de anulare a actului administrativ fiscal, la sesizarea contribuabilului, numai dacă de la depunerea 
contestaţiei au trecut mai mult de 6 luni fără ca aceasta să fie soluţionată. 

Acelaşi text precizează expres că la calculul acestui termen nu se ia în considerare perioada în care 
procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată potrivit art. 277. 

Suspendarea a operat în cauză în temeiul deciziei nr. [...]/30.08.2016, caz în care termenul de 6 luni 
nu s-a împlinit la data pronunţării hotărârii judecătoreşti. 

Chiar dacă decizia nr. [...]/30.08.2016 a fost anulată de către instanţa de judecată, efectele acesteia 
s-au produs în privinţa suspendării. 
 

Art. 277 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 207/2015 
Art. 281 alin. 5 din Codul de procedură fiscală 

 
Prin cererea înregistrată la data de 22.09.2016 sub nr. 602/36/2016 pe rolul Curţii de Apel 

Constanţa, reclamanta SC [...] SRL în contradictoriu cu pârâta ANAF – DGRFP Galați a solicitat 
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: 

- anularea deciziei nr. [...]/30.08.2016 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi privind soluţionarea contestaţiei promovate de către societate; 

- anularea deciziei de impunere nr.[...]/02.02.2016, a deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. [...]/03.06.2016 şi a dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 
fiscală nr. …/02.06.2016, a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. [...]/02.06.2016, toate emise de către 
DGRFP Galaţi – Administraţia Contribuabililor Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Galaţi ; 
 - obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentei 
cauze potrivit dovezilor depuse la dosar. 

Motivare în fapt: 
 În perioada 12.05.2016 - 02.06.2016 reclamanta a fost supusă unei inspecţii fiscale parţiale 

efectuată în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală  şi a art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
a insolvenţei, ce a vizat impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugară pentru perioada 01.01.2011 
- 31.12.2015, rezultatul inspecţiei fiscale fiind consemnat în Raportul de inspecţie fiscală 
[...]/02.06.2016 încheiat şi comunicat la data de 02.06.2016. 

 Deciziile contestate menţionează existenţa în perioada 01.01.2011 - 31.12.2015 a unor 
cheltuieli considerate nedeductibile de către inspectori, pentru care s-a stabilit o bază de impunere 
suplimentară de 3.448.742 lei care a generat un impozit pe profit suplimentar în valoare de 551.799 
lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii în valoare de 298.995 lei şi o diminuare a pierderii 
fiscale pentru anii 2012, 2013 şi 2014 cu suma de 3.677.823 lei. De asemenea, nu a fost acordat 
dreptul de deducere pentru TVA în sumă de 1713.715 lei şi a fost colectată TVA suplimentară în 
valoare de 694.248 lei. 

Inspectorii fiscali au considerat ca nedeductibile cheltuielile şi TVA aferente achiziţiilor de 
servicii şi bunuri ale [...] de la următorii furnizori: [...] S.R.L., [...], [...] S.RL., [...] S.R.L., [...] 
S.R.L., [...] S.R.L. 

 Societatea reclamantă a formulat contestaţie împotriva Deciziei de impunere nr.[...] din 2 
iunie 2016, a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. [...] din 3 iunie 2016 şi a 
Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 1/02.06.2016. 

Prin Decizia nr.[...]/30.08.2016  comunicată reclamantei în data de 12.09.2016, DGRFP 
Galaţi a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei [...], indicând faptul că soluţionarea va fi reluată 
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la data la care societatea sau organul fiscal va sesiza organul de soluţionare competent despre 
încetarea motivului care a determinat suspendarea. 

În motivarea Deciziei, pârâta invocă aplicarea prevederilor art. 277 alin. 1 din Codul de 
procedură fiscală, indicând faptul că la dosarul contestaţiei, organul de inspecţie fiscală a anexat 
Procesul - Verbal nr.13/02.06.2016 şi sesizarea penală înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa. În adresa de înaintare se precizează că Societatea se află în cercetare penală în dosarul nr. 
964/P/2014 la Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Corupţie, 
astfel încât sesizarea organului de inspecţie fiscală completează sesizarea iniţială, toate acestea în 
vederea analizării şi efectuării de cercetări pentru a se stabili dacă sunt întrunite elementele 
constitutive ale vreunei infracţiuni precum şi stabilirea persoanelor vinovate. 

Pe cale de consecinţă, pârâta consideră că "până la pronunţarea unei soluţii definitive pe 
latură penală, DGRFP Galaţi nu se poate investi cu soluţionarea cauzei, motiv pentru care va 
suspenda soluţionarea acesteia… „. 

Motivare în drept: 
În temeiul  art. 277 din Codul de procedură fiscală, pct.  10.6 din Ordinul nr. 3741/2015 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală şi  art.28 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, organul 
de soluţionare poate dispune suspendarea soluţionării contestaţiei administrative pe considerentul 
existenţei indiciilor privind săvârşirea unor infracţiuni, numai dacă sunt îndeplinite următoarele  
condiţii: 
a) organul care a efectuat activitatea de control să fi sesizat organele de cercetare penală cu privire la 
existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni, în timpul activităţii de control; 
b) infracţiunile pentru care ar exista indicii trebuie să fie în legătură directă cu mijloacele de probă  
privind stabilirea bazei de impozitare; 
c) constatarea săvârşirii infracţiunilor să aibă o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează  să 
fie dată în soluţionarea contestaţie. 

Norma legală este dispozitivă şi nu imperativă.  
Motive de nelegalitate. 
1. cercetarea penală a început înaintea activităţii de control şi, implicit, a sesizării 

organului de control fiscal. 
   Pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru care organul de Inspecţie 
fiscală a întocmit Sesizarea penală nr. …/14.06.2016, reclamanta are calitate de suspect în dosarul 
penal nr. 964/P/2014 înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a 
Infracţiunilor de Corupţie, fapt de altfel constatat şi de către DGRFP Galaţi şi indicat în Decizia 
atacată. 

 Sesizarea organelor de control fiscal dispusă prin Sesizarea penală nr. 1604/14.06.2016 
reprezintă numai o completare a sesizării iniţiale,  nicidecum actul de sesizare iniţial. 

În speţă, nu organul de inspecţie fiscală a sesizat iniţial organele de urmărire penată sub 
aspectul săvârşi infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005, dosarul de 
urmărire penală fiind deja înregistrat încă  din anul 2014. 

Un alt element ce conturează temeinicia afirmaţiilor  îl constituie şi împrejurarea că actul de 
sesizare, respectiv Sesizarea penală nr. …/14.06.2016, a fost întocmit ulterior emiterii actelor 
administrative  atacate prin care s-a stabilit în sarcina societăţii obligaţii suplimentare de plată la 
bugetul de stat. 

2. Infracţiunile pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală nu au nicio 
legătură cu mijloacele de probă ce fac obiectul contestaţiei administrative 

Din analiza prevederilor art.277 din Codul de procedura fiscală reiese faptul că poate fi 
dispusă măsura suspendării soluţionării contestaţiei numai în situaţia în care există indicii ale 
săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei impozabile. 
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Organul fiscal este îndreptăţit să sesizeze organele penale pentru orice indicii privind 
săvârşirea de infracţiuni, însă ipoteza textului legal are în vedere o "imposibilitate" a organului fiscal 
de a continua analiza sa, în temeiul competenţelor şi mijloacelor de probă ce îi sunt accesibile. 

Altfel, blocarea accesului la un tribunal până la clarificarea modulul în care mijloacele de 
probă afectează baza impozabilă prin măsura suspendării este total abuzivă, aflându-se într-un 
evident caz de încălcare flagrantă a dreptului plivind liberul acces la justiţie. 

Organul de inspecţie fiscală nu contestă şi nu are dubii cu privire la veridicitatea 
înregistrărilor contabile efectuate, a contractelor, facturilor, rapoartelor şi a tuturor celorlalte 
înscrisuri, şi nici cu privire la înscrisurile puse la dispoziţie ca document justificativ în apărare, ci, 
din contră, în baza acestor mijloace de probă îşi fundamentează constatările. 

De altfel, nu s-a pus în discuţie falsificarea unor evidenţe contabile sau dublarea acestora 
care ar viza înscrisurile ce privesc baza impozabilă, stabilirea cu rea-credinţă a taxelor pentru a se 
obţine sume de bani cu titlu de rambursări. 

3. În eventualitatea în care, urmare a actelor de urmărire penală, s-ar dovedi vinovăţia 
societăţii, acest fapt nu ar afecta în niciun mod soluţia în procedura administrativă a contestaţiei. 

Ca urmare a actelor de urmărire penală împotriva reclamantei, pârâta ar urma să afle dacă 
societatea ar fi participat la pretinsa infracţiune într-o înţelegere prealabilă cu partenerii comerciali 
sau  dacă se face vinovată sub aspect penal. 

Pârâta constată faptul că partenerii comerciali ai societăţii au avut un comportament fiscal 
inadecvat, prin neîndeplinirea obligaţiilor fiscal declarative, depunerea de declaraţii fiscale doar în 
perioada în care au fost emise facturi către societate, ori efectuarea  unor livrări către [...] de servicii 
încasate şi care ulterior au fost trecute pe cheltuieli de exploatare. 

Or, calitatea de contribuabil inactiv a furnizorilor reţinuţi prin actul de control nu ar depinde 
de soluţionarea sesizării penale efectuate. Singurul element suplimentar l-ar constitui stabilirea în ce 
măsură societatea a participat sau nu cu bună-ştiinţa la săvârşirea infracţiunilor. 

Prin urmare, în mod eronat indică pârâta faptul că ar exista o interdependenţă privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite prin Deciziile de impunere atacate şi stabilirea 
caracterului infracţional al faptelor săvârşite de care ar depinde soluţionarea contestaţiei [...] pe cale 
administrativă. 

Organul fiscal nu se poate sustrage soluţionării contestaţiei doar indicând formal că au fost 
sesizate organele de urmărire penală cu privire la eventuala săvârşire a unei infracţiuni de evaziune 
fiscală. 

4. Suspendarea soluţionării contestaţiei afectează în mod grav activitatea de reorganizare 
a societăţii 

Se arată că  Societatea se află în procedura de insolvenţă, pârâta fiind înscrisă la pct. II.4 din 
tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă bugetară în cuantum de 4.569.382,00 lei, creanţa admisă 
în urma emiterii  actelor administrativ fiscale atacate ce fac obiectul contestaţiei administrative. 

În acest context, s-a procedat la formularea unei contestaţii împotriva tabelului preliminar, 
cererea reclamantei făcând obiectul dosarului nr…./118/2016/311 pe rolul Tribunalului Constanţa - 
Secţia a II - a Civilă. 

În soluţionarea acestei contestaţii instanţa a respins ca nefondată cererea reclamantei, tocmai 
pentru considerentul că societatea urmează procedura contestaţiei administrative prevăzută de Codul 
de procedură fiscală şi Legea nr. 554/2004. 

Întrucât pârâta a suspendat soluţionarea contestaţiei, lăsând nesoluţionată situaţia litigioasă 
privind realitatea creanţei DGRFP Galaţi, Societatea se află în imposibilitatea de a putea contesta 
veridicitatea sumelor înscrise în tabelul de creanţe, fapt ceea ce afectează în mod evident atât 
intenţiile Societăţii de reorganizare, dar şi configuraţia creditorilor Societăţii. 

5. În privinţa fondului contestaţiei se susţine anularea deciziilor contestate întrucât: 
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a) motivele de fapt invocate de către organele fiscale se referă la circumstanţe care nu pot fi 
imputate reclamantei; 

b) practica organelor fiscale este contrară jurisprudenţei CEJ – Hotărârea Curţii din 
22.10.2015 pronunţată în cauza C-277/14, hotărârea în cauzele reunite C-354/355/03 Optigen 
ltd,Fulcrum Electrinucs ltd şi Bond House Systems ltd c. Commissioners of Customs & Excise, 
hotărârea în cauzele reunite C-80/11 şi C-142/11. 

În drept se invocă art. 8 din legea 554/2004. 
Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, apreciind că soluţia de 

suspendare a soluţionării contestaţiei este legală, cercetarea penală privind însăşi realitatea 
operaţiunilor avute în vedere de organul de inspecţie fiscală. 

De asemenea, temeinicia măsurii se regăseşte în practica Curţii Constituţionale, în acest sens 
fiind amintite decizia 72/1996 şi decizia 95/2011.  

În privinţa apărării reclamantei potrivit cu care sesizarea penală este anterioară inspecţiei 
fiscale, se arată că  dispoziţia  legală nu face o astfel de distincţie. În opinia pârâtei,  chiar şi dacă 
sesizarea penală ar fi anterioară inspecţiei fiscale, suspendarea se impune pentru a se evita 
pronunţarea unor soluţii contradictorii. 

Pârâta solicită totodată şi înlăturarea apărării potrivit cu care  infracţiunile pentru care au fost 
sesizate organele penale  nu au legătură cu mijloacele de probă care fac obiectul contestaţiei 
administrative, organul de inspecţie fiscală constatând că facturile care au stat la baza înregistrării în 
contabilitate a unor cheltuieli nu au la bază operaţiuni reale. 

În ceea ce priveşte capătul doi de cerere se apreciază că este inadmisibil, pârâta invocând 
prevederile art. 281 alin. 5 din codul de procedură fiscală. 

Acţiunea a fost admisă în parte pentru următoarele considerente: 
Situaţia de fapt 
În perioada 12.05.2016 - 02.06.2016 reclamanta a fost supusă unei inspecţii fiscale ce a vizat 

impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugară pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2015,  rezultatul 
inspecţiei fiscale fiind consemnat în Raportul de inspecţie fiscală [...]/02.06.2016  comunicat la data 
de 02.06.2016. 

În baza Raportului de inspecţie fiscală au fost emise Dispoziţia privind măsurile stabilite de 
organele de inspecţie fiscală nr. 1/02.06.2016 pentru suma totală de 3.677.823 lei compusă din 
2.029.436 lei aferentă anului 2012, 706.258 aferentă anului 2013 şi 942.129 lei aferentă anului 2014, 
decizia de impunere [...]/02.06.2016 pentru suma totală de 2.597.762 lei compusă din 551.799 lei 
impozit pe profit şi 2.407.963 TVA stabilită suplimentar şi Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. [...]/03.06.2016 pentru suma totală de 1609.620 lei compusă din 298.995 lei 
dobânzi/penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit şi 1.310.625 lei dobânzi/penalităţi de 
întârziere aferente TVA. 

Organele de inspecţie fiscală au apreciat că reclamanta a desfăşurat o serie de tranzacţii 
comerciale cu SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL, SC [...] SRL şi  
[...] fără a demonstra că serviciile au fost efectiv prestate ori fără a se analiza în prealabil necesitatea 
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la înregistrarea de pierderi majore. 

Actele administrative fiscale au fost contestate de către reclamantă, aceasta susţinând în 
principal  că circumstanţele reţinute de organul fiscal nu pot fi imputate societăţii,  societatea 
neputând fi culpabilă pentru o eventuală fraudă a furnizorului. De asemenea, organul fiscal a ignorat 
dovezile care atestă realitatea operaţiunilor  în scopul achiziţiilor, în acord cu obiectul de activitate. 

Prin decizia nr. [...]/30.08.2016 s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei cu motivaţia 
că organul de inspecţie fiscală a sesizat organele de cercetare penală în legătură cu constatările sale, 
cu scopul unei examinări globale a tuturor circumstanţelor speţei, subsumate unor fenomene de 
fraudă fiscală evidentă a partenerilor din amonte, pentru a se identifica dacă reclamanta ştia sau 
trebuia să ştie de existenţa unor nereguli sau a unei fraude în sfera furnizorilor săi, sau a făcut ea 
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însăşi manipulări cu scopul obţinerii de avantaje fiscale constând în diminuarea profitului impozabil 
şi implicit a impozitului pe profit, precum şi TVA. 

Potrivit deciziei, sesizarea penală nr. 1604/14.06.2016 reprezintă o completare a unei sesizări 
iniţiale ce a fost înaintată Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu adresa nr. 
1299/12.05.2016, societatea fiind în cercetare penală în dosarul nr. 964/P/2014 la Direcţia Naţională 
Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor de Corupţie. 

În drept 
Potrivit art. 277 din legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală 

    (1) „Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea 
cauzei atunci când: 
    a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la 
existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind 
stabilirea bazei de impozitare şi a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra 
soluţiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă; 
……. 
    (3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, 
după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), 
indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat ori nu. 
    (4) Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se soluţionează acţiunea civilă este opozabilă 
organelor de soluţionare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte 
civilă”. 

Art. 281 alin. 5 din legea 207/2015 
     (5) „În situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la data depunerii contestaţiei 
contestatorul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă pentru anularea 
actului. La calculul acestui termen nu sunt incluse perioadele în care procedura de soluţionare 
a contestaţiei este suspendată potrivit art. 277”. 

Soluţia instanţei 
1. Potrivit textului de lege mai sus citat – art. 277 alin. 1 din codul de procedură fiscală – 

suspendarea soluţionării contestaţiei nu este o măsură imperativă care intervine ori de câte ori sunt 
întrunite situaţiile descrise de text, oportunitate fiind apreciată de către organul de soluţionare 
competent. 

Însă, cu referire strictă la textul aplicat de către organul competent  în cauză, pentru a putea fi 
dispusă măsura suspendării, este necesar a fi îndeplinite cumulativ anumite condiţii limitativ 
enumerate, şi anume: organele de drept să fi fost sesizate de către organul care a efectuat activitatea 
de control cu privire la existenţa unor indicii privind săvârşirea unei infracţiuni,infracţiunea să fie în 
legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare, infracţiunea să aibă o 
înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei care se va da în procedura administrativă. 

Aşa cum rezultă din Raportul de inspecţie fiscală  nr. [...]/02.06.2016, inspecţia a început la 
data de 12.05.2016 şi s-a desfăşurat între 12.05.2016 şi 02.06.2016, fiind efectuată de către 
inspectori din cadrul Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii 
Galaţi. 

Cercetarea penală în dosarul nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a 
început ca urmare a sesizării penale nr. …/11.05.2016 formulată de  Administraţia pentru 
contribuabili mijlocii constituită la nivelul regiunii Galaţi. 

Sesizarea a avut la bază constatările unui control inopinat efectual la SC [...] SRL care s-a 
finalizat cu încheierea procesului - verbal din 09.05.2016. 

Potrivit acestui proces verbal, se apreciază de către Administraţia pentru contribuabili 
mijlocii constituită la nivelul regiunii Galaţi asupra nelegalităţii unor tranzacţii efectuate cu anumiţi 
furnizori, furnizorii enumeraţi şi prin raportul de inspecţie fiscală contestat în cauză. 
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Sesizarea nr. …/11.05.2016 este completată de sesizarea nr. …/14.06.2016 – fapt necontestat 
de către pârâtă - , aceasta din urmă având conţinutul primei sesizări, cu unele completări, şi cu 
referire la  procesul verbal încheiat la 02.06.2016. 

În speţă nu este contestat nici faptul că sesizarea nr. …/11.05.2016 este anterioară începerii 
controlului finalizat cu încheierea raportul de inspecţie fiscală din 02.06.2016. 

Deşi pârâta se apără arătând că textul art. 277 alin. 1 lit. a) din legea 207/2015 privind codul 
de procedură fiscală nu distinge, sesizarea penală putând fi anterioară sau ulterioară controlului, din 
conţinutul textului mai sus citat rezultă tocmai contrariul. 

Astfel, organele în drept pot fi sesizate doar de către organul care a efectuat (textul face 
referire la o activitate de control începută şi chiar finalizată) activitatea de control. În speţă, 
singura inspecţie fiscală a fost cea începută la 12.05.2016 şi finalizată la 02.06.2016 cu încheierea 
Raportului de inspecţie fiscală [...]. 

Nu putem aprecia că verificarea prin sondaj a tranzacţiilor comerciale ale SC [...] SRL în 
cadrul unui control inopinat finalizat prin încheierea procesului verbal nr. 12 din 09.05.2016 se 
încadrează în noţiunea de „control” avută în vedere de către legiuitor, atâta timp cât nici pârâta nu îi 
dă o astfel de însemnătate (aceasta se raportează întotdeauna la controlul finalizat prin încheierea 
Raportului din 02.06.2016). În acest sens, acest control inopinat a determinat declanşarea inspecţiei 
fiscale în baza căruia au fost determinate obligaţiile fiscale suplimentare.  

Faţă de aceste argumente, instanţa apreciază că în speţă nu este îndeplinită condiţia prevăzută 
expres de către art. 277 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 207/2015, respectiv sesizarea organelor în drept 
cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni de către organul care a efectuat 
activitatea de control, sesizarea penală fiind efectuată de către organul de control anterior începerii 
activităţii sale. 

Trebuie subliniat şi că sesizarea penală, astfel cum a fost completată, nu face referire la 
săvârşirea vreunei infracţiuni ci solicită ca organele penale să identifice dacă a fost săvârşită vreo 
infracţiune. 

În decizia nr. [...]/30.08.2016 se specifică că, urmare sesizării, se efectuează cercetări penale 
faţă de societatea reclamantă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 
9 din legea nr. 241/2005. 

Întrucât condiţiile cerute de art. 277 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 207/2015 trebuie întrunite 
cumulativ, constatându-se nerespectarea unei condiţii impuse, instanţa nu va mai analiza celelalte 
condiţii prevăzute de textul legal. 

2. În ceea ce priveşte capătul 2 de cerere, instanţa a invocat la termenul din 08.12.2016 
excepţia prematurităţii raportat la prevederile art. 281 alin. 5 din codul de procedură fiscală. 

Excepţia prematurităţii a fost analizată cu prioritate potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ., avându-
se în vedere şi motivele invocării de către pârâtă a excepţiei inadmisibilităţii acestui capăt de cerere. 

În speţă, contestaţia împotriva actelor administrative fiscale a fost înregistrată cu nr. 
…/28.07.2016, respectiv …/04.08.2016, organul fiscal fiind sesizat în vederea soluţionării de către 
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Galaţi cu două adrese 
consecutive. 

Prin decizia nr. [...]/30.08.2016 s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei potrivit art.  
273, 277 şi 279 alin. 5 din legea nr. 207/2005. 

Potrivit art. 281 alin. 5 din Legea nr. 207/2005, instanţa este obligată să treacă la soluţionarea 
cererii de anulare a actului administrativ fiscal, la sesizarea contribuabilului, numai dacă de la 
depunerea contestaţiei au trecut mai mult de 6 luni fără ca aceasta să fie soluţionată. 

Acelaşi text precizează expres că la calculul acestui termen nu se ia în considerare perioada 
în care procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată potrivit art. 277. 

Suspendarea a operat în cauză în temeiul deciziei nr. [...]/30.08.2016, caz în care termenul de 
6 luni nu s-a împlinit la data pronunţării hotărârii judecătoreşti. 
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Chiar dacă decizia nr. [...]/30.08.2016 a fost anulată de către instanţa de judecată, efectele 
acesteia s-au produs în privinţa suspendării. 

În temeiul art. 453 C.pr.civ. au fost acordate cheltuieli de judecată. 
Decizia civilă nr. 7/CA/27.01.2017  

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 
 
 
 

FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNCCCCCCCCȚȚIIIIIIIIAAAAAAAA        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCĂĂ        
 
 
 

34. Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului ANSVSA, institutelor 
centrale și structurilor subordonate județene cu funcțiile și nivelul de salarizare 
din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, din cadrul 
APIA ca urmare a lipsei unei distincții din lege între funcțiile publice și funcțiile 
contractuale. 

 
Prevederile art. I punctul 2 din Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe vorbesc despre „asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului” şi nu 
face distincţie între funcţiile publice şi funcţiile contractuale, în cadrul funcţiilor publice nu deosebeşte între 
categoriile de funcţii publice existente, iar cu privire la funcţiile contractuale nu face nicio distincţie între 
cele specifice şi cele comune. 
 Funcţia publică şi funcţia contractuală şi nivelul de salarizare din ANSVSA s-au asimilat cu cele din 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării, iar funcţia publică şi funcţia contractuală şi nivelul de salarizare din 
structurile subordonate ANSVSA, cum este şi cazul DSVSA Tulcea, s-au asimilat cu cele corespunzătoare din 
cadrul APIA. 

Raţiunea adoptării dispoziţiei legale de introducere a reglementării asimilării a fost, potrivit 
expunerii de motive din cele două ordonanţe de urgenţă, aceea a înlăturării diferenţelor salariale în cadrul 
autorităţilor care funcţionează în coordonarea sau subordinea Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 
cu atribuţii specifice domeniului în care funcţionează, având în vedere că în aceeaşi categorie de funcţii, dar 
în cadrul altei autorităţi (APIA), intervenise o modificare salarială prin raportare la funcţiile din Ministerul 
Fondurilor Europene, conform art.1 alin.(8) şi (81) din OUG nr. 83/2014. 

 
Legea nr. 293/2015 

OUG nr.83/2014 
OUG nr. 35/2015 

 
 1. Cererea de chemare în judecată. 

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 23.05.2016, adresată Tribunalului 
Tulcea şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./88/2016, rectificată la data de 27.06.2016, 
reclamantul [...] - prin Sindicatul Liber al Personalului … Tulcea a chemat în judecată pe pârâţii 
ANSVSA şi DSVAS Tulcea şi a solicitat: 

- obligarea pârâţilor să completeze Ordinul nr.1016/23.12.2015, prin emiterea în temeiul art. 
1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014, a unor acte de asimilare, cu începere de la 01.12.2015, a funcţiilor 
şi salariilor personalului contractual reprezentat de şoferii DSVSA Tulcea, cu funcţiile şi nivelul de 
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salarizare stabilite, potrivit dispoziţiilor ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de 
aplicare a alin. (8) şi (8¹), în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- obligarea pârâţilor ca pentru perioada cuprinsă între 01.12.2015 şi data punerii în aplicare a 
noilor grile de salarizare stabilite prin asimilare, să plătească salariaţilor reprezentaţi în cauză, 
diferenţa dintre drepturile asimilate, cuvenite potrivit art.1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014 şi 
drepturile efectiv plătite; 

- obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 
În motivarea cererii se arată următoarele: 
Membrul de sindicat [...], parte din personalul contractual al pârâtei DSVSA Tulcea, este 

angajat pe post de şofer specific administraţiei publice …, desfăşurând în baza unui contract 
individual de muncă activităţi specifice evidenţiate în Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr. I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare 
„Administraţie”, Cap. II, lit. k – Administraţia publică sanitar – veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor. 

În concret, la pct. 17, 18 din acest act normativ sunt reglementate ca funcţii de specialitate cu 
caracter de execuţie în sistemul public sanitar-veterinar, funcţiile de „şofer ambulante veterinare, 
autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini”. 

A mai arătat reclamantul că, din perspectiva legislaţiei salariale reprezentată la acel moment 
de OUG nr. 83/2014, la sfârşitul anului 2015 au survenit o serie de modificări esenţiale, generate de 
adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 293/25.11.2015. 

A fost adoptată OUG nr. 35/2015, care a modificat şi completat OUG 83/2014, reglementând 
printre altele, asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului ANSVSA şi DSVSA Tulcea 
subordonate, corespunzător specificului acestor funcţii, cu funcţiile şi salariile din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Agenţiei de Plăţi şi Intervenție pentru 
Agricultură. Modificările s-au concretizat prin introducerea în OUG nr. 83/2014 a art.1 alin.(8²). 

Prin urmare, pentru punerea în aplicare a modificărilor legislative la nivel central propriu, 
pârâta a emis Ordinul nr. 1016/23.12.2015. Deşi ar fi trebuit să clarifice condiţiile de asimilare 
salarială şi respectiv, noua grilă de salarizare pentru întreg personalul contractual al structurii 
centrale a ANSVSA, actul emis de pârâtă nu reglementează în niciun mod situaţia şoferului 
reprezentat în cauză.  

S-a mai arătat că prin art.1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014 nu se face nicio distincţie între 
funcţia publică şi funcţia contractuală, respectiv între anumite categorii de funcţii contractuale care 
trebuie şi pot fi asimilate, astfel că toate funcţiile aparatului central propriu al pârâtei corespunzător 
specificului acestor funcţii trebuiau asimilate funcţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, stabilite potrivit dispoziţiilor ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale de aplicare a alin. 8 şi 8¹. Asimilarea funcţiilor şi, implicit, a salariilor, trebuia făcută fără 
nicio rezervă prin ordin al preşedintelui ANSVSA şi concretizată prin Decizii emise la nivelul 
DSVSA Tulcea. 

S-a precizat că asimilarea fără distincţie a tuturor funcţiilor publice şi contractuale este 
susţinută de principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, 
nici noi nu trebuie să distingem), autoritatea pârâtă având obligaţia de a o pune integral în aplicare, 
efectul nediscriminatoriu al art.1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014 fiind lămurit prin precizări exprese 
ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

A subliniat reclamantul că toate instituţiile sesizate pentru interpretarea art.1 alin.(8²) din 
OUG nr. 83/2014 au confirmat că asimilarea trebuie făcută fără distincţie, în raport de nivelul 
studiilor şi ierarhia funcţiilor, indiferent chiar şi de existenţa sau salarizarea unor funcţii echivalente 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În plus, cu referire directă la criteriile în baza cărora s-au identificat funcţiile contractuale 
asimilate prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1015/23.12.2015, solicită reclamantul a se observa că 
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funcţia ocupată de cel pentru care s-a formulat acţiunea este menţionată inclusiv în Anexele nr. V/2a 
şi V/2b la OG nr. 10/2008. 

A mai precizat reclamantul că, deşi pentru soluţionarea amiabilă a pretenţiilor, s-a adresat 
pârâtei Autorităţii Naţionale Sanitare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul Federaţiei 
Sindicale a … din Romania, răspunsul acesteia a fost evaziv și formal, evitându-se un răspuns clar şi 
lămuritor, care să rezolve situaţia categoriilor de personal neavute în vedere la emiterea Ordinului 
nr. 1016/23.12.2015. 

În ceea ce priveşte data de la care trebuie făcută asimilarea funcţiilor şi salariilor şoferilor 
aparatului central propriu al DSVSA, cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenție pentru Agricultură, consideră reclamantul că aceasta corespunde datei de intrare în 
vigoare a Legii nr. 293/2015. 

Referitor la pretenţiile aferente capătului II de cerere privind plata diferenţelor salariale 
dintre drepturile cuvenite şi cele efectiv achitate celui reprezentat în cauză, solicită reclamantul a se 
constata că temeinicia pretenţiilor sale rezulta din însăşi temeinicia cererii de asimilare a salariilor, 
conform art.1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014. 

În drept, reclamantul şi-a întemeiat cererea de chemare în judecată pe dispoziţiile art. I pct. 2 
din Legea nr. 293/2015, art. I pct. l¹ din OUG nr. 35/2015, art.1 alin.(8²) din OUG nr. 83/2014, 
Anexa nr. 1, Cap II, lit. K - pct. 17 şi 18 din Legea nr. 284/2010, Anexele nr. V/2a şi V/2b la OG 
10/30.01.2008 din OG nr. 10/2008, art. 266 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 şi art. 453 Cod 
procedură civilă. 

Ca urmare a sentinţei civile nr.1638/13.10.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea, prin care a 
fost admisă excepţia de necompetenţă materială a instanţei şi a fost declinată competenţa, acţiunea a 
fost înregistrată sub acelaşi număr pe rolul Curţii de Apel Constanţa –Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal. 

În faţa Curţii de apel, la data de 16.01.2017, reclamantul a depus precizări scrise cu privire la 
pretenţia concretă dedusă judecăţii în cadrul petitului prim al acţiunii, arătând că solicită 
completarea Ordinului nr.1016/2015 prin emiterea unui nou ordin care să cuprindă în anexă şi 
categoria profesională a şoferilor, cu condiţiile de asimilare salarială pentru aceştia şi nivelul concret 
al salarizării cu nivelul de salarizare din cadrul APIA, în acord cu dispoziţiile OG nr.35/2015 şi ale 
Legii nr.293/2015. 

2. Întâmpinările pârâţilor. 
Pârâta DSVSA Tulcea a depus întâmpinare la data de 28.06.2016, prin care a solicitat 

respingerea acţiunii formulate de reclamant, arătând, în esenţă, că DSVSA Tulcea, ca instituţie 
publică deconcentrată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea ANSVSA Bucureşti, în calitate 
de ordonator principal de credite, a fost nevoită să dispună măsurile prevăzute de Ordinul nr. 
1016/23.12.2015, neputând să cenzureze sau să interpreteze efectele acestuia. 

A arătat că potrivit Statului de funcţii la data de 06.04.2016 pentru personalul angajat pe 
perioadă nedeterminată al DSVSA Tulcea nr. 8443/18.04.2016, domnul [...] face parte din 
personalul contractual, având funcţia de muncitor calificat grad profesional I, clasa de salarizare 32, 
gradaţia 5, astfel că salarizarea s-a făcut conform Notei de serviciu nr. …/23.12.2015, ataşată 
Ordinului nr.1016/23.12.2015, prin care s-a precizat că „în situaţia funcţiilor care nu se asimilează 
conform art.I pct.2 din Legea nr.293/2015, acestea vor beneficia de o majorare în cuantum de 10% 
la salariul deţinut, acordată conform art. I pct.4 din actul normativ”. 

Potrivit pârâtei DSVSA Tulcea, reţinând adresa ANSVSA nr.6209/25.03.2016, conţinând 
punctul de vedere cu privire la cererea formulată de domnul [...], pot fi asimilate numai funcţiile 
contractuale specifice activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, exceptând 
funcţiile contractuale comune, în această categorie găsindu-se şi funcţia de şofer. 

La data de 4 iulie 2016, pârâta ANSVSA a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat 
excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea, excepţia lipsei calităţii sale procesuale 
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pasive şi excepţia inadmisibilităţii primului petit al acţiunii reclamantului, iar pe fondul cauzei, a 
solicitat respingerea acţiunii reclamantului, ca neîntemeiată. 

În motivarea excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea, pârâta a invocat 
dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 şi a arătat că primul capăt de cerere vizează 
completarea unui act administrativ emis de o autoritate publică centrală, competenţa materială de 
soluţionare a cererii aparţinând Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ANSVSA, pârâta a arătat că cererea 
reclamantului vizează completarea Ordinului nr.1016/2015 prin emiterea unor acte administrative de 
asimilare, acte care pot fi emise numai de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, întrucât ANSVSA nu emite decizii pentru personalul încadrat în instituţiile din 
subordinea sa. 

Astfel, ANSVSA nu poate avea calitate procesuală pasivă, întrucât reclamantul nu are 
raporturi de muncă directe cu această autoritate, fiind personal contractual numit în funcţie de 
execuţie de şofer de DSVSA Tulcea, Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţene şi a municipiului Bucureşti fiind instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate din 
venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

Potrivit pârâtei, calitatea ANSVSA de ordonator principal de credite nu atrage calitatea sa 
procesuală pasivă într-un litigiu ce decurge din raportul de muncă stabilit între personalul 
contractual şi o unitate cu personalitate juridică subordonată acesteia. 

În susţinerea excepţiei inadmisibilităţii primului petit al acţiunii, pârâta ANSVSA a arătat că 
solicitarea, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă, având în vedere prevederile art.1 alin.(1) şi 
(2), art.8 alin.(1) şi (12) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, dispoziţii legale din care rezultă că 
în cadrul contenciosului administrativ se analizează numai conformitatea actului administrativ cu 
legea sau cu alte acte normative ce au stat la baza emiterii lui, şi existenţa unei vătămări produse 
reclamantului într-un drept sau interes legitim, iar obiectul unei acţiuni în contencios administrativ 
este cel reglementat de art.8 din Legea nr. 554/2004. 

Solicitarea reclamantului este inadmisibilă şi raportat la maniera în care se solicită să se 
efectueze completarea, în sensul solicitării completării unui act administrativ al unei instituţii 
publice centrale prin emiterea unor acte administrative cu caracter individual de către instituţiile din 
subordine. 

Pe fondul cauzei, pârâta a arătat că începând cu data de 01.12.2015, funcţiile şi salariile 
personalului din cadrul structurilor subordonate instituţiei au fost asimilate cu funcţiile şi salariile 
din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, potrivit prevederilor art. I pct.2 din 
Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe. 

Întrucât în textul de lege nu se face distincţie între funcţia publică şi funcţia contractuală, 
potrivit punctului de vedere exprimat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice prin adresa nr. …/DIB/10.12.2015, se puteau asimila funcţii publice cu funcţii 
contractuale şi invers, textul de lege făcând referire la personal, la modul general, şi nu la categoriile 
de personal. 

Potrivit pârâtei, la nivelul ANSVSA s-a procedat la emiterea unor acte administrative privind 
salarizarea personalului din acest sistem, potrivit cărora funcţiile contractuale au fost asimilate, din 
punct de vedere al stabilirii drepturilor salariale, cu funcţiile publice, ţinând cont de nivelul studiilor 
şi de vechimea în specialitatea acestora, iar asimilarea funcţiilor contractuale s-a realizat, în mod 
corespunzător, ţinând cont de specificul sistemului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi 
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cu respectarea condiţiilor minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
contractuale, fiind asimilate numai funcţiile regăsite în Anexa nr.1, Capitolul II, litera K, 
„Administraţia publică sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor”, din Legea nr.284/2010. 

Astfel, arată pârâta, s-a dat posibilitatea asimilării numai funcţiilor contractuale specifice 
activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, exceptând funcţiile contractuale comune. 

Se susţine, în esenţă, că autoritatea nu a făcut decât să ducă la îndeplinire dispoziţiile Legii 
nr. 293/2015, fiind de esenţa asimilării stabilirea unor drepturi salariale corespunzătoare celor 
acordate în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură. 

Ulterior, fiecare structură subordonată în parte, instituţie cu personalitate juridică, a dus la 
îndeplinire prevederile referitoare la stabilirea salariilor pentru personalul propriu, având în vedere 
faptul că este de competenţa exclusivă a acestora gestionarea resurselor umane proprii. 

3. Probatorii. 
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse de către reclamant: Ordinul nr. 

1016/23.12.2015 cu anexa;  adresa nr. 28508/04.12.2015; adresa nr. 8662/DIB/10.12.2015; adresa 
nr. 948/AC/16.03.2016; adresa nr. 01/21.01.2016 şi adresa nr. 3765/02.03.2016 emise de autorităţile 
şi instituţiile implicate direct în aplicarea dispoziţiilor Legii nr.293/2015. 

Pârâtele ANSVSA ŞI DSVSA Tulcea au depus înscrisuri. 
4. Excepţiile procesuale sunt nefondate. 
Excepţia inadmisibilităţii acţiunii din perspectiva primului petit al cererii de chemare în 

judecată a fost respinsă, ca nefondată, în şedinţa publică din data de 13.02.2017, reţinând 
următoarele: 

Reclamantul a precizat în cursul judecăţii care este obiectul acestei cereri, instanţa de 
contencios administrativ fiind, în esenţă, învestită cu cererea principală de completare a Ordinului 
Preşedintelui ANSVSA – anexa, prin indicarea categoriei profesionale a şoferilor în cadrul 
personalului direcţiilor … şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti şi al institutelor …, ale căror salarii de bază se vor stabili prin asimilare cu funcţiile şi 
salariile din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

Din perspectiva susţinerilor pârâtei ANSVSA în privinţa inadmisibilităţii invocate, obiectul 
acţiunii nu vizează completarea ordinului autorităţii prin acte de competenţa instituţiei publice din 
subordine, astfel că în raport şi de prevederile art.8 alin.(1) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, 
acţiunea reclamantului este admisibilă. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ANSVSA a fost, de asemenea, respinsă în 
şedinţa publică din 13.02.2017, ţinând seama că se solicită completarea unui act administrativ al 
cărui emitent este autoritatea publică centrală ANSVSA, iar în conţinutul raportului de drept 
administrativ dedus judecăţii autoritatea menţionată este parte. 

5. Constatările instanţei şi dispoziţiile legale aplicabile. 
Prin Ordinul nr. 1016/23.12.2015 privind salarizarea personalului din cadrul direcţiilor … şi 

pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al institutelor …, dat în 
aplicarea prevederilor art. I punctul 2 şi punctul 4 din Legea nr.293/2015 şi în considerarea 
Ordinului comun nr. 103/417/399/30/RP/398/370/238/103/2014, al Ordinului Ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1980/29.12.2014 şi al adreselor Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 8662/DIB/10.12.2015, Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 231978/15.12.2015, Ministerului Justiţiei nr.100262/17.12.2015 şi 
Ministerului Finanţelor Publice nr. 433606/18.12.2015, s-a stabilit că începând cu data de 
01.12.2015, prin asimilare cu funcţiile şi salariile din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul direcţiilor … şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al institutelor veterinare, se 
stabilesc conform anexei care face parte integrantă din ordin. 
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În cuprinsul Anexei la Ordinul nr.1016/2015, dată în aplicarea art.1 alin.(82) şi art.11 din 
OUG nr. 83/2014, a fost prevăzut la pct. I, în tabele diferite, salariul de încadrare pentru funcţionarii 
publici din cadrul instituţiilor subordonate, cu indicarea fiecărei funcţii de conducere sau de 
execuţie, salariul de încadrare pentru funcţiile specifice contractuale din cadrul instituţiilor 
subordonate, prin indicarea fiecărei funcţii şi, în cazul acesta, şi vechimea minimă în specialitate 
necesară pentru asimilare. 

Potrivit prevederilor art. I punctul 2 din Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe:  

„2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul 
cuprins: 
    "1^1. La articolul 1, după alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul 
cuprins: 
    «(8^2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, institutelor centrale şi structurilor subordonate judeţene, în mod 
corespunzător încadrării acestor structuri, cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în cazul unităţilor subordonate, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin al preşedintelui ANSVSA, corespunzător specificului funcţiilor ANSVSA, 
având ca referinţă dispoziţiile ordinelor ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aplicare a 
prevederilor alin. (8) şi (8^1), cu respectarea normelor legale în vigoare.»". 
 Textul de lege vorbeşte despre „asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului” şi nu face 
distincţie între funcţiile publice şi funcţiile contractuale, în cadrul funcţiilor publice nu deosebeşte 
între categoriile de funcţii publice existente, iar cu privire la funcţiile contractuale nu face nicio 
distincţie între cele specifice şi cele comune. 
 În acest context, instituţiile publice centrale implicate, precum şi ANSVSA, au apreciat, 
corect de altfel, că lipsa distincţiei din lege atrage asimilarea funcţiilor publice cu cele contractuale 
şi invers, cu menţiunea că asimilarea funcţiei şi a salariului din ANSVSA şi din structurile 
subordonate judeţene se face cu funcţia şi nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 Funcţia publică şi funcţia contractuală şi nivelul de salarizare din ANSVSA s-au asimilat cu 
cele din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării, iar funcţia publică şi funcţia contractuală şi nivelul de 
salarizare din structurile subordonate ANSVSA, cum este şi cazul DSVSA Tulcea, s-au asimilat cu 
cele corespunzătoare din cadrul APIA. 
 Asimilarea a ţinut seama de specificul funcţiilor ANSVSA şi a avut ca referinţă, astfel cum 
rezultă din Ordinul nr.1016/23.12.2015, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.1980/29.12.2014, dat în aplicarea art.1 alin.(8) şi (81) din OUG nr.83/2014. 
 La asimilarea funcţiilor publice şi contractuale s-a ţinut seama de nivelul studiilor şi de 
ierarhia funcţiilor din instituţiile ale căror salarii se asimilează, astfel cum rezultă din adresele 
ataşate, funcţia contractuală de muncitor calificat, nespecifică activităţii sanitar veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, nefiind asimilată conform art. I pct.2 din Legea nr.293/2015. 
 Pentru personalul contractual din această categorie, respectiv personalul contractual comun, 
s-a aplicat o majorare de 10% la salariul deţinut, conform adresei ANSVSA  nr. 28755/23.12.2015. 

Raţiunea adoptării dispoziţiei legale de introducere a reglementării asimilării a fost, potrivit 
expunerii de motive din cele două ordonanţe de urgenţă, aceea a înlăturării diferenţelor salariale în 
cadrul autorităţilor care funcţionează în coordonarea sau subordinea ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale, cu atribuţii specifice domeniului în care funcţionează, având în vedere că în 
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aceeaşi categorie de funcţii, dar în cadrul altei autorităţi (APIA), intervenise o modificare salarială 
prin raportare la funcţiile din Ministerul Fondurilor Europene, conform art.1 alin.(8) şi (81) din OUG 
nr.83/2014. 
 Nu a rezultat că în cadrul APIA s-a procedat, în baza OUG nr.35/2015 şi a OUG nr.83/2014, 
la stabilirea unui alt nivel de salarizare pentru personalul contractual comun, cu atât mai mult cu cât 
prin Ordinul MADR nr.1980/2014 s-a stabilit nivelul de salarizare al funcţionarilor publici din 
cadrul APIA, iar împrejurarea că personalul contractual de specialitate a fost avut în vedere prin 
Ordinul nr.1016/2015 nu înseamnă crearea unei situaţii discriminatorii pentru personalul contractual 
comun, fiind vorba despre situaţii diferite.  
 Apreciem, în consecinţă, că Ordinul nr.1016/23.12.2015 emis de Preşedintele ANSVSA 
respectă prevederile Legii nr.293/2015, cererea reclamantului privind completarea acestui act 
administrativ fiind nefondată. Ca o consecinţă a respingerii cererii principale, şi cererea vizând 
obligarea DSVSA Tulcea la calcularea şi plata salariului este neîntemeiată, astfel că în baza 
prevederilor art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, Curtea de apel va respinge acţiunea ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 19/CA/13.02.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
 

35. Litigiu privind funcţionarii publici. Solicitare despăgubiri echivalente 
cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanţă neacordate. Respingere. 
 

Chiar dacă dispozițiile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 prevăd dreptul angajaților la vouchere de 
vacanţă, acordarea voucherelor este condiționată potrivit alineatului 3 de prevederea sumelor cu această 
destinație în bugetul de stat. 

Pentru perioada 2013-2016, prin acte normative succesive, nu s-au prevăzut în bugetul de stat sume 
pentru acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă. 

În raport de dispoziţiile art. 14 alin.3 din Legea nr. 500/2002 conform cărora nicio cheltuială din 
fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are 
prevederi bugetare, în mod corect pârâta nu a acordat reclamanţilor tichetele/voucherele de vacanţă. 

În condiţiile în care prin lege nu s-au prevăzut în bugetul anilor 2014-2016 sume pentru acordarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă, nu se poate reţine că reclamanţii aveau un drept legal la acordarea 
acestor tichete, chiar dacă exista o reglementare cu caracter general privind acordarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă. 
 

Art. 1 din OUG nr. 8/2009 
Art. 15 alin. 2 din OUG nr. 80/2010 

Art. 9 din OUG nr.84/2012 
Art. 5 alin. 2 din OUG nr.29/2013 
Art. 8 alin. 5 din OUG nr. 83/2014 

Art. 10 alin. 4 din OUG nr. 57/2015 
Art. 14 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. …/88/14.06.2016, 

reclamanţii …, prin Sindicatul Democratic al Bugetarilor din România, au chemat în judecată pe 
pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA [...], PRIN PRIMAR, pentru ca 
prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să acorde o despăgubire echivalentă 
cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanţă neacordate, cuvenite începând cu anul 2014 în 
sumă de 6 salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, în cuantumul prevăzut de lege 
pentru fiecare an, cât şi obligarea pârâtei la plata de daune interese. 

Prin Sentinţa civilă nr. 1336/07.09.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a respins 
cererea formulată de reclamanţii …, PRIN SINDICATUL DEMOCRATIC AL BUGETARILOR 
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DIN ROMANIA, în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
COMUNA [...], PRIN PRIMAR,  ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Potrivit prevederilor art. 1 din OUG nr. 8/18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de 

vacanță: 
(1) Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei pentru recuperarea şi întreţinerea 

capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea 
unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în 
continuare vouchere de vacanţă. 

  (2) Instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de 
sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, 
care încadrează funcţionari publici şi/sau personal prin încheierea unui contract individual de 
muncă, după caz, acordă, în condiţiile legii, prime de vacanţă numai sub forma voucherelor de 
vacanţă. 
           (4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de 
vacanţă reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, 
pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. 
 OUG nr. 8/18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, a fost aprobată prin 
Legea nr. 94/01 iulie 2014. 

Ulterior, prin OUG nr. 103/14 noiembrie 2013, aprobată prin Legea nr. 28/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, s-a stabilit, conform prevederilor art. 9 alin. 2 că „în anul 2014, autorităţile si 
instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii si prime de vacanta”.  
 Această măsură a fost perpetuată, în sensul că nici pentru anul 2015 nu au fost prevăzute 
sume de bani pentru acordarea tichetelor cadou, tichetelor de vacanță și voucherelor de vacanță 
personalului din cadrul instituțiilor și autorităților publice. 

Astfel, conform prevederilor art. 8 alin. 5 din OUG nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, în bugetele pe anul 2015 ale instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum 
sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate 
integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru 
acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul 
acestora. 

 Având în vedere textele de lege mai sus menţionate, s-a reţinut, că pentru anul 2014 şi 
pentru anul 2015 nu au fost prevăzute, sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi 
vouchere de vacanţă personalului din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt 
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin urmare, cererea reclamanților pentru acordarea despăgubirilor echivalente cu 
contravaloarea tichetelor de vacanță neacordate, este nefondată. 

Ca urmare a respingerii capătului de cerere privind obligarea la acordarea c/val voucherelor, 
pe cale de consecinţă este neîntemeiat şi capătul de cerere privind daunele interese. 

Pe cale de consecinţă, a fost respinsă ca nefondată, cererea formulată în contradictoriu cu 
pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna [...] prin Primar. 
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Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii - … PRIN SINDICATUL 
DEMOCRATIC AL BUGETARILOR DIN ROMANIA, care au criticat-o ca fiind nelegală. 

În motivarea recursului arată că scopul acordării tichetelor de vacanţă, denumite în 
continuare vouchere de vacanţă, a fost pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a 
personalului salarial din domeniul bugetar, categorie din care fac parte şi reclamanţii. 

Pentru perioada 2009 - 2 iulie 2014 nu au fost îndreptăţiţi să primească aceste vouchere de 
vacanţă deoarece O.U.G. nr. 8/2009 nu a fost promulgată prin lege de preşedintele României. 

La data de 03.07.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496/2014 - 
Partea I, Legea nr.94/2014 pentru aprobarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de 
vacanţă. 

Potrivit acestor dispoziţii legale nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub 
formă de vouchere de vacanţă reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară 
garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal şi sunt suportate de angajator. 

Normele de aplicare a prezentei ordonanţe au fost emise de Guvernul României sub forma 
H.G. nr.614/2015 şi a normelor metodologice. 

Aceste aspecte au născut în sarcina pârâtei o obligaţie simplă, neafectată de termen sau 
condiţie, ce putea fi executată imediat cu votarea bugetului anula pentru fiecare an în parte, începând 
cu 2014, din proprie iniţiativă sau la cererea creditorului conform art.1397 Noul Cod civil. 

Până la acest moment nu au fast îndeplinite aceste obligaţii. Legea trebuie interpretată în 
sensul aplicării ei, nu în sensul neaplicării. 

Ori, în cazul de faţă, neplata despăgubirii echivalează cu contravaloarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă neacordate sunt drepturi de natură salarială ce pot determina 
obligarea la plata de daune-interese. 

Potrivit art. 1518, alin.(1) din Noul Cod Civil privind răspunderea debitorului acesta 
răspunde personal pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 1523, alin.(2) din Noul Cod civil, privind întârzierea de 
drept în executarea obligaţiilor, debitorul de află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute 
de lege. 

În cazul de faţă, solicită să se observe că aceste tichete/vouchere de vacanţă trebuiau să se 
acorde pentru concediul din anul 2014, 2015 ...etc... interval de timp pe care debitorul   l-a lăsat să 
treacă fără să efectueze nici un demers în sensul corectării atitudinii sale nelegale. 

Având în vedere că pentru perioada 2014-2015 nu mai pot beneficia de tichete/vouchere de 
vacanţă solicită acordarea unei despăgubire echivalentă cu contravaloarea tichetelor/voucherelor de 
vacanţă neacordate, cuvenite începând cu anul 2014 în sumă de 6 salarii de bază minime brute pe 
ţară, garantate în plată, în cuantumul prevăzut de lege pentru fiecare an. 

În opinia recurenţilor, vinovat de crearea acestei situaţii neplăcute se face pârâta, încălcând 
dispoziţiile art. 8 alin.(1) şi (2) din Codul Muncii. 

De asemenea, recurenţilor le-a fost încălcat dreptul la informare cu privire la neacordarea 
dreptului solicitat şi care îi viza în mod direct, fiind nesocotite alături de dispoziţiile art.8 alin.(2) şi 
cele ale art.39, alin.(1), lit c), art.40, alin.(2), lit.e) din Codul muncii, dispoziţii care stau la baza 
desfăşurării raporturilor şi relaţiilor de muncă, această obligaţie a angajatorului fiind reglementată de 
Legea nr.467/2006 care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2002/14/CE. 

In drept a invocat dispoziţiile art.488, pct.6 şi 8 Cod procedură civilă. 
Intimata pârâtă nu a depus întâmpinare, nu a formulat apărări în cauză. 
Recursul este nefondat.  
1. În raport de prevederile art. 488 pct. 6 din Cod procedură civilă, pe care și-au fundamentat 

recurenții prezenta cerere de recurs, se reține că aceștia nu s-au plâns în considerentele cererii de 
faptul că prima instanță nu ar fi motivat hotărârea atacată sau că aceasta ar conține motive 
contradictorii sau străine de natura cauzei. 
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Curtea reține că, în condițiile în care prima instanță s-a pronunțat pe fondul cauzei iar în 
cererea de recurs lipsesc criticile legate de art. 488 pct. 6 din Codul de procedură civilă, nu sunt 
incidente în cauză aceste prevederi legale invocate. 

2. În ce privește criticile legate de aplicarea greșită a prevederilor legale – art. 488 pct. 8 Cod 
procedură civilă -, se reține că potrivit art. 1 din OUG nr. 8/2009, în forma activa aferentă perioadei 
2014-2016: 

”(1) - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 
recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care 
încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile 
legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă (tichete de vacanţă). 

(2) Instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite conform Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de 
sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, 
regiile autonome, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, 
societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract 
individual de muncă, acordă, în condiţiile legii, vouchere de vacanţă. 

(3) Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele 
sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, 
pentru celelalte categorii de angajatori.” 

Chiar dacă dispozițiile art. 1 alin. 2 din OUG prevăd dreptul angajaților la vouchere de 
vacanţă, acordarea voucherelor este condiționată potrivit alineatului 3 de prevederea sumelor cu 
această destinație în bugetul de stat. 

Se reŃine că pentru perioada 2013-2016, prin acte normative succesive, nu s-au prevăzut în 
bugetul de stat sume pentru acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă, respectiv prin: 

- art. 9 din OUG nr. 84/2012, pentru anul 2013, conform căruia: prevederile art. 15, 18, 19 şi 
20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013; 

Art. 15 alin. 2 don OUG nr. 80/2010 prevedea că: în bugetele pe anul 2012 ale instituţiilor 
publice centrale şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de 
tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora 

- art. 5 alin. 2 din OUG nr.29/2013, pentru anul 2014, potrivit cu care: în bugetele pe anul 
2014 ale instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea 
nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile 
finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume 
pentru acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora. 

- art. 8 alin. 5 din OUG nr. 83/2014, pentru anul 2015, potrivit cu care: în bugetele pe anul 
2015 ale instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din 
Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă 
instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi 
vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora. 



200 
 

- art. 10 alin. 4 din OUG nr. 57/2015, pentru anul 2016, potrivit cu care: în bugetele pe anul 
2016 ale instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (1) nu se prevăd sume pentru 
acordarea de tichete-cadou, prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul 
acestora. 

Curtea reţine că, în raport de dispoziţiile art. 14 alin.3 din L.nr.500/2002 conform cărora: nici 
o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă nu este aprobată 
potrivit legii şi nu are prevederi bugetare precum şi de dispoziţiile mai sus menţionate, în mod 
corect pârâta nu a acordat reclamanţilor tichetele/voucherele de vacanţă. 

Conform art. 14 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice: 
Reguli privind cheltuielile bugetare 

    (1) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările 
conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. 
    (2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială. 
    (3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este 
aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare. 

În condiţiile în care prin lege nu s-au prevăzut în bugetul anilor 2014-2016 sume pentru 
acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă, nu se poate reţine că reclamanţii aveau un drept legal la 
acordarea acestor tichete, chiar dacă exista o reglementare cu caracter general privind acordarea 
tichetelor/voucherelor de vacanţă. 
 Susținerile recurenților conform cărora pârâta se face vinovată de situația prezentată nu pot fi 
reținute, întrucât bugetul pârâtei nu poate fi întocmit decât cu respectarea prevederilor legale, or 
conform art. 14 din Legea nr. 500/2002 pârâta nu putea înscrie în bugetul propriu cheltuielile cu 
acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă, în condițiile în care nu exista o bază legală pentru 
aceste cheltuieli, întrucât legile bugetare anuale nu au prevăzut sume pentru cheltuielile cu această 
destinație.  
 În acest context nu pot fi reținute criticile recurenților potrivit cărora dispozițiile OUG nr. 
8/2009 ar fi născut în sarcina pârâtei o obligație simplă, neafectată de termen sau condiție. 
 Curtea mai reține că susținerile recurenților privind încălcarea de către pârâtă a prevederilor 
art. 8 din Codul muncii nu au relevanță în prezenta cauză, dispozițiile invocate neavând legătură cu 
pretinsa încălcare de către pârâtă a obligației de acordare a tichetelor/voucherelor de vacanţă. 

Se mai reține că, în condițiile în care s-a constatat prin prezenta că prima instanță a aplicat 
corect dispozițiile legale privind cererea principală, prin respingerea acesteia ca nefondată, în mod 
legal a procedat și la respingerea capătului de cerere accesoriu privind obligarea la plata daunelor – 
interese. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va respinge recursul ca nefondat. 
Decizia civilă nr. 150/CA/22.02.2016 7 
Judecător redactor Francisc Nemeth 

 
36. Contestație evaluare funcționari publici. Anularea raportului de 

evaluare și a ordinului emis exclusiv în considerarea calificativului obținut în 
baza acestui raport. Reintegrarea reclamantului în funcția deținută. Obligarea 
pârâtei la plata de despăgubiri. 

 
Potrivit practicii europene, dar şi potrivit practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (decizia nr. 

329/17.09.2014 - secţia de contencios administrativ), în instanţă nu poate fi contestată modalitatea în care 
au fost apreciate cunoştinţele sau capacităţilor unei persoane – în cadrul concursului sau cu prilejul unei 
evaluări. 
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Reclamantul poate contesta însă actul administrativ prin care au fost stabilite competenţele sale 
profesionale, arătând motivele de nelegalitate. Anularea acestui act va atrage şi anularea actelor 
subsecvente, respectiv a actului administrativ prin care reclamantul a fost destituit din funcţie. 

În cauză s-a făcut o greşită aplicare a normelor ce reglementează evaluarea funcţionarilor publici 
în privinţa întocmirii şi demonstrării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru reclamant. 

 
Legea nr. 188/1999 

H.G. nr. 611/2008 
 

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

   Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa - secţia contencios administrativ şi 
fiscal la data de 16.03.2016 sub nr. …/118/2016, reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta ANAF 
a solicitat: 

- anularea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru perioada 
01.01. - 31.12.2015 nr. [...]/06.02.2015 prin care i-a fost acordat calificativul “ nesatisfacator”; 

- anularea adresei nr. 358/09.02.2016 care are valoare juridică de decizie de respingere a 
contestației formulate de reclamant împtriva raportului de evaluare a performantelor profesionale 
individuale; 

- anularea Ordinului nr. 838/24.02.2016 prin care a fost eliberat din functia publică de 
execuţie specifică de inspector antifraudă clasa I, grad profesional de asistent gradatia 2, clasa 47 de 
salarizare, la Serviciul de control antifraudă … - Directia generală antifraudă fiscală … - Constanţa 
pentru incompetenţă profesională, ca urmare a obţinerii calificativului “nesatisfăcător” la evaluarea 
profesională aferentă perioadei 01.01.2015 - 31.12.2015, după expirarea termenului de preaviz de 30 
zile de la data comunicării ordinului menționat; 

- reintegrarea în funcţia deţinută anterior eliberării potrivit Ordinului nr. 838/24.02.2016; 
- obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

recalculate, şi cu celelalte drepturi de care este îndreptăţit să beneficieze între data eliberării din 
funcţie şi data reintegrării sale efective în funcţia din care a fost eliberat în mod nejustificat. 

Prin sentinţa civilă nr. 1131/26.09.2017 s-au respins excepţiile invocate de ANAF ca 
neîntemeiate şi s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul [...],  în contradictoriu 
cu ANAF. 

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a avut în vedere următoarele: 
            Excepţia prematurităţii formulării capetelor de cerere 3, 4 şi 5 a fost motivată de pârâtă în 
considerarea faptului că,  faţă de data emiterii Ordinului nr. 838/24.02.2016 şi concediul medical al 
reclamantului care a determinat temporizarea efectelor ordinului de eliberare din functie, la data 
formulării cererii de chemare în judecată, respectiv 16.03.2016, ordinul nu îşi produsese efectele. 
            Din această persepectivă instanţa  a apreciat  excepţia ca neîntemeiată, având în  vedere că 
până la primul termen de judecată ordinul de eliberare din funcţie şi-a produs efectele, aspect 
dovedit de către reclamant cu nota de lichidare emisă în 02.05.2016. 
          În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii capetelor de cerere 3, 4 şi 5 pentru lipsa 
procedurii prealabile, instanta precizează mai întâi ca doar  pentru capatul de cerere privind anularea 
ordinului de eliberare din funcţie  era necesară parcurgerea procedurii prealabile întrucât  dispoziţiile 
art.7 alin.1 din Legea nr. 554/2004 cer procedura prealabilă doar când se cere anularea actului sau 
emiterea actului, în cazul acţiunii în despăgubire procedura prealabilă  nefiind necesară. 
             Este real că reclamantul a introdus acţiunea în instanţă la data de 16.03.2016 iar plângerea 
prealabilă a depus-o prin poştă la data de 17.03.2016, iar pârâta, deşi a fost citată cu mentiunea să 
precizeze dacă a răspuns la plângerea prealabilă nu a răspuns, ipoteză în care, în opinia instanţei, dat 
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fiind că până la primul termen de judecată din 9.06.2016 pârâta nu a soluţionat plângerea prealabilă, 
este îndeplinită această fază procesuală şi, pe cale de consecinţă, a procedat la soluţionarea pe fond a 
cauzei. 

   Pe fondul cauzei, Tribunalul precizează că, în cadrul controlului de legalitate pe care îl 
exercită, nu poate verifica decât respectarea prevederilor legale referitoare la procedura de evaluare 
profesională a funcţionarilor publici și la atribuțiile comisiei de evaluare, iar nu aspectele privind 
punctajul acordat persoanei evaluate. 
           Instanţa observă totuşi rapoartele colegilor de echipă ai reclamantului, respectiv …, toţi 
inspectori antifraudă în cadrul [...] Constanţa, care au reclamat  modalitatea defectuoasă de realizare 
a lucrărilor repartizate  şi de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu de către reclamantul [...], unii 
dintre aceştia solicitând şefului de serviciu schimbarea colegului de echipă. 
            Instanta a reţinut că evaluarea profesională a reclamantului a fost efectuată conform 
prevederilor capitolului III – Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. 
             Deşi reclamantul a luat la cunoştinţă conţinutul  rapoartelor întocmite de colegii săi de 
echipă cel mai tarziu la data depunerii la dosar de către pârâtă, nu a contestat veridicitatea  
situaţiilor. 
             Neaplicarea unor sancţiuni disciplinare anterior nu are nicio relevanţă şi nu era obligatorie, 
întrucât reclamantul nu a fost destituit din funcţie ca sancţiune disciplinară.  

 În ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea Ordinului nr. 838/24.02.2016 prin care 
reclamantul a fost eliberat din funcţia publică de execuţie, instanţa a reţinut că reclamantul nu a 
formulat nicio critică de  nelegalitate. 
               Ordinul nr. 838/24.02.2016 a fost emis avându-se în vedere calificativul “nesatisfăcător” 
obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada 01.01. - 31.12.2015 
prin raportul de evaluare, fiind incidente dispoziţiile art. 97 lit. c din Legea nr. 188/1999. 
             Faţă de soluţia dată capetelor de cerere principale nu s-a mai impus analizarea capetelor de 
cerere accesorii.         

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul [...] care a criticat-o ca fiind 
nelegală şi netemeinică, invocând prevederile art. 488 alin. 1 pct.6 şi 8 Cod proc. civilă. 

Din perspectiva art. 488 punctul 6 C.pr.civ., susţine că instanţa de fond s-a eschivat practic 
de la soluţionarea reală a litigiului dintre părţi, limitându-se doar la o analiză formală a condiţiilor de 
eliberare din funcţie. 

Instanţa de fond a arătat în motivarea sa că nu se poate subroga evaluatorului care a procedat 
la atribuirea calificativului "nesatisfăcător", în competenţa sa intrând doar măsuri de natură a 
înlătura eventualele încălcări în procedura de destituire din funcţie şi/sau eventuala deturnare de 
putere, dar nu a motivat nicicum dacă în prezenta cauză a existat sau nu un abuz de putere care a dus 
la atribuirea calificativului "nesatisfăcător" cu privire la activitatea profesională în anul 2015 şi, în 
cele din urmă, la destituirea din funcţie. 

În ceea ce priveşte critica din perspectiva art. 488 punctul 8 C.pr.civ.: 
Referitor la rapoartele mai multor colegi de echipă prin care aceştia ar fi solicitat să fie 

înlocuit, la care instanţa de fond a făcut trimitere lapidar - fără însă a arăta clar dacă le-a atribuit 
valoare probatorie în cauză şi dacă în raport de acestea a pronunţat soluţia criticată, arată că  nu i-au 
fost făcute cunoscute decât cu ocazia prezentei judecăţi; în  opinia sa aceste rapoarte au fost 
întocmite pro causa, ele nu beneficiază de dată certă şi nu cuprind date suficient de concrete pentru a 
putea fi avute în vedere cu ocazia evaluării activităţii profesionale în funcţie de multitudinea de 
criterii indicate în H.G. nr.611/2008. Mai mult, cele mai multe rapoarte au fost întocmite de însuşi 
superiorul care a procedat la evaluarea competenţelor sale profesionale, ceea ce lipseşte de orice 
obiectivitate evaluarea căreia a fost supus. 
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Consideră că în mod greşit instanţa de fond nu a luat în considerare faptul că niciodată de la 
data începerii activităţii sale în cadrul [...] Constanţa şi până la data emiterii Ordinului nr. 
338/24.02.2016, nu i s-a adus la cunoştinţă că activitatea sa ar fi fost necorespunzătoare, nu i s-a 
aplicat vreo sancţiune pentru neexercitarea ori exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de 
serviciu şi nu i s-a solicitat întocmirea vreunui referat pentru a da măcar explicaţii cu privire la 
modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

Pretinsa nerespectare a termenelor de execuţie a lucrărilor, "comportamentul neadecvat" la 
care se face referire în motivarea respingerii contestaţiei sale (Adresa 358/09.02.2016), pretinsa 
neimplicare în redactarea actelor de control ori pretinsa redactare greşită a lucrărilor sunt chestiuni 
pentru prima dată aduse la cunoştinţa sa la momentul soluţionării contestaţiei împotriva raportului 
de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru perioada 01.01. - 31.12.2015. Aceste 
abateri de la conduita corespunzătoare funcţiei deţinute de reclamant sunt nereale, nefiind susţinute 
de nici un act doveditor.  

Or, în condiţiile în care evaluarea performantelor sale profesionale ar fi trebuit să se bazeze 
pe o analiză concretă, detaliată a activităţii desfăşurate de reclamant în anul 2015, atribuirea 
calificativului  nesatisfăcător nu poate avea loc în baza unor referiri generice la abateri care nu 
rezultă din nici un mijloc de probă şi care, dacă ar fi existat, ar fi făcut obiectul sancţionării în 
condiţiile art. 77 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.  

Având în vedere cele de mai sus, este nejustificată emiterea ordinului de eliberare a sa din 
funcţie în baza constatărilor din raportul de evaluare atacat, necorespunderea profesională reţinută în 
sarcina mea fiind neconformă cu realitatea şi fiind expresia unui abuz de putere din partea 
evaluatorului său. 

Apreciază că se impune ca instanţa de recurs, rejudecând cauza, să dispună odată cu anularea 
actelor administrative atacate, obligarea pârâtei la plata prejudiciului cauzat prin eliberarea 
nejustificată din funcţie în baza Ordinului nr. 838/24.02.2016, prejudiciu egal cu salariile indexate, 
majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi la care era îndreptăţit între data eliberării din funcţie şi 
data reintegrării efective. 
 Prin întâmpinare intimata pârâtă a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Soluţia instanţei: 
În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate întemeiat pe art. 488 punctul 6 Cod procedură 

civilă, Curtea  îl apreciază ca fiind neîntemeiat, obligaţia instanţei de a îşi motiva hotărârea, 
consacrată legislativ în dispoziţiile art. 425 Cod procedură civilă, fiind respectată prin expunerea în 
considerentele hotărârii a situaţiei de fapt în detaliu, prin încadrarea în drept, examinarea 
argumentelor părţilor şi expunerea punctului de vedere al instanţei faţă de fiecare argument relevant 
şi, nu în ultimul rând, expunerea raţionamentului logico-juridic care a fundamentat soluţia adoptată. 

 Criticile aduse hotărârii şi întemeiate pe dispoziţiile art.488 pct.8 NCPC Curtea le 
apreciază ca fiind întemeiate pentru următoarele considerente:  

Potrivit practicii europene, dar şi potrivit practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ex.: 
decizia nr. 329/17.09.2014 - secţia de contencios administrativ), în instanţă nu poate fi contestată 
modalitatea în care au fost apreciate cunoştinţele sau capacităţilor unei persoane – în cadrul 
concursului sau cu prilejul unei evaluări. 

Reclamantul poate contesta însă actul administrativ prin care au fost stabilite competenţele 
sale profesionale, arătând motivele de nelegalitate. Anularea acestui act va atrage şi anularea actelor 
subsecvente, respectiv a actului administrativ prin care reclamantul a fost destituit din funcţie. 

În cadrul controlului legalităţii, instanţa va aprecia în ce măsură s-a făcut o corectă aplicare a 
HG nr. 611/2008 privind evaluarea funcţionarilor publici. 

Astfel, potrivit acestui act normativ, „evaluarea funcţionarilor publici are următoarele 
componente: 
    a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale; 
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    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă”- art. 109. 
Criteriile de performanţă stabilite se aduc la cunoştinţa funcţionarului public evaluat la 

începutul perioadei evaluate, sub sancţiunea neluării lor în seamă – art. 112 alin. 2. 
Pentru notare criteriilor de performanţă, trebuie apreciată îndeplinirea criteriului de 

performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite – art. 113 alin. 1 lit. b). 
Obiectivele individuale, aşa cum prevede art. 111 alin. 1 trebuie: 

    a) ”să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică; 
    b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare; 
    c) să fie prevăzute cu termene de realizare; 
    d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu 
resursele alocate; 
    e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile 
autorităţii sau instituţiei publice”. 

În speţă, obiectivele individuale pentru anul 2015 au fost stabilite prin Raportul de evaluare 
aferent anului 2014 şi au vizat următoarele: 

1. participarea la controale cu grad sporit de dificultate cu următorii indicatori de 
performanţă: număr de procese verbale prin care a evaluat un prejudiciu cauzat bugetului de stat, 
număr de sesizări penale la a căror instrumentare a participat, valoarea prejudiciilor constatate, 
numărul de măsuri asiguratorii, valoarea măsurilor; 

2. soluţionarea lucrărilor repartizate, efectuarea controalelor în conformitate cu prevederile 
legale, cu respectarea întocmai a obiectivelor şi termenelor stabilite cu următorii indicatori de 
performanţă: număr de controale efectuate (procese verbale încheiate), valoare confiscări bunuri şi 
sume/venituri ilicite; număr suspendări activitate,media amenzilor aplicate (valoare totală a 
amenzilor menţionate pe PVCSC semnate); 

3. valorificarea în condiţiile legii şi reglementărilor interne a actelor de control încheiate cu 
următorii indicatori de performanţă: gradul de îndeplinire a obligaţiilor privind comunicarea actelor 
de control organelor competente şi valorificarea aspectelor constatate conform prevederilor legale; 

4. soluţionarea corespondenţei şi a altor  sarcini specifice repartizate de conducerea ierarhică, 
în conformitate cu prevederile legale şi în termenele stabilite cu următorii indicatori de performanţă: 
număr de lucrări (adrese sau dispoziţii) repartizate; număr de lucrări soluţionate; număr de lucrări 
soluţionate în termenul stabilit; gradul de înţelegere şi însuşire a dispoziţiilor şi recomandărilor 
conducerii ierarhice în soluţionarea lucrărilor repartizate; 

5. studierea şi însuşirea legislaţiei de profil şi a procedurilor şi normelor interne de lucru cu 
următorii indicatori de performanţă: ore de pregătire profesională la sediul DGAF/DRA; 

6. perfecţionarea pregătirii profesionale cu următorii indicatori de performanţă: specializări şi 
cursuri urmate pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare îndeplinirii sarcinilor. 

Potrivit art. 113 din H.G. nr. 611/2008, notarea funcţionarilor publici parcurge următoarele 
etape: 
    a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a 
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă; 
    b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii 
criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 
    (2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, 
dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. 
    (3) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media 
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 
    (4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele 
individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3). 
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    (5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi 
nota 5 - nivel maxim. 

Notarea reclamantului recurent s-a făcut după cum urmează: 
- obiectivul 1 nota 1; 
- obiectivul 2 nota 1,5; 
- obiectivul 3 nota1,5; 
- obiectivul 4 nota1,5; 
- obiectivul 5 nota 1; 
- obiectivul 6 nota 1. 
Se constată astfel că pentru obiectivele stabilite notarea reclamantului s-a făcut cu nota 

minimă ori puţin peste nota minimă la trei din obiective, nota finală fiind de 1,25. 
Criteriile de performanţă utilizate în evaluare au fost: 
1. capacitatea de implementare – nota 1; 
2. capacitatea de a rezolva eficient problemele -  nota 1; 
3. capacitatea de asumare a responsabilităţilor – nota 1; 
4. capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite – nota 1; 
5. capacitatea de analiză şi sinteză – nota 1; 
6. creativitate şi spirit de iniţiativă – nota 1; 
7. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic – nota 1; 
8. capacitatea de a lucra independent – nota 1; 
9. capacitatea de a lucra în echipă – nota 1,5; 
10. competenţa în gestionarea resurselor alocate – nota 1. 
Nota finală pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă  a fost 1,05. 
Potrivit art. 117 din HG nr. 611/2008: 

           „Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 
    a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător; 
    b) între 2,01 - 3,50 - satisfăcător; 
    c) între 3,51 - 4,50 - bine; 
    d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine”. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, nota finală a evaluării  acordată reclamantului recurent a 
fost de 1,15, acesta primind calificativul „nesatisfăcător”. 

Aşa cum a arătat instanţa, fiind demonstrate criteriile şi obiectivele stabilite şi modul de 
aducere la îndeplinire şi realizare a acestora, nu se poate acorda o altă notă, instanţa neputând să se 
substituie organului de evaluare; însă, fiind acordată o anumită notă, instanţa poate verifica în ce 
măsură au fost demonstrate îndeplinirea sau nu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă şi dacă 
acestea au fost stabilite în mod concret, aşa cum o cere H.G. nr. 611/2008. În cazul în care acest 
lucru nu ar fi posibil, s-ar deschide calea abuzurilor din partea instituţiilor angajatoare. 

Analizând modul de stabilire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă prin raportul de 
evaluare nr. 2069/06.02.2015 ce a vizat perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, se constată că nu există 
posibilitatea de cuantificare. Admiţând că nu se putea face o cuantificare în anul 2014 pentru anul 
2015, cum evaluarea pentru un an se face la începutul anului următor, cu prilejul evaluării organul 
fiscal trebuia să specifice expres care a fost numărul total de procese verbale prin care a fost evaluat 
un prejudiciu cauzat bugetului de stat, numărul de sesizări penale, valoarea prejudiciilor constatate, 
numărul de măsuri asiguratorii, valoarea măsurilor, numărul de controale efectuate, valoarea 
confiscărilor etc. la nivelul anului 2015, pentru a se putea aprecia contribuţia reclamantului la 
realizările instituţiei şi în ce măsură acesta şi-a îndeplinit obiectivele. 

Reclamantul recurent enumeră în contestaţia sa activităţile la care a participat însă pârâta nu 
demonstrează că, raportat la activitatea tuturor funcţionarilor publici cu aceleaşi atribuţii din cadrul 
instituţiei, activitatea reclamantului este nesatisfăcătoare. 
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De asemenea, intimata-pârâtă trebuia să demonstreze organizarea pregătirii profesionale la 
nivelul instituţiei şi refuzul reclamantului de a participa şi nominalizarea reclamantului pentru a 
participa la cursuri pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi refuzul acestuia de a participa (ori , 
stabilirea pentru fiecare an a obligaţiei ca funcţionarii publici să urmeze un număr de cursuri de 
perfecţionare care nu a fost îndeplinită de către reclamant). 

Pentru a dovedi nerealizarea obiectivelor stabilite şi a criteriilor de performanţă, pârâta 
depune o serie de rapoarte ale colaboratorilor reclamantului, rapoarte fără dată certă, existând 
suspiciunea că acestea au fost întocmite ulterior  întocmirii raportului de evaluare. 

Se constată că toate referatele ce poartă o dată din anul 2015 nu sunt înregistrate la instituţia 
pârâtă, iar singurele referate înregistrate poartă o dată ulterioară raportului  de evaluare,nici primele 
şi nici secundele neputând fi luate în considerare ca probe pentru aprecierea  realizării de către 
reclamant a obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 

Trebuie subliniat şi că, deşi în toate rapoartele depuse la dosar se face referire la modul de 
exercitare a atribuţiilor de către reclamant în anul 2015, la datele consemnate  ca relevante nu s-a 
făcut nicio sesizare către instituţia pârâtă (nu există înregistrări în acest sens). 

Pe de altă parte, cu prilejul soluţionării recursului a fost depusă declaraţia numitului [...], 
inspector antifraudă în cadrul [...] Constanţa care a întocmit raportul aflat la dosarul de fond  prin 
care se plânge de colaborarea cu [...] şi solicită schimbarea acestuia în cadrul echipei din care face 
parte, declaraţie prin care afirmă că a fost hărţuit şi ameninţat pentru a întocmi acel raport care nu 
corespunde realităţii. 

Având în vedere aceste argumente, instanţa de recurs apreciază că în cauză s-a făcut o 
greşită aplicare a normelor ce reglementează evaluarea funcţionarilor publici, mai sus citate, în 
privinţa întocmirii şi demonstrării obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru 
reclamant, fapt  ce impune admiterea recursului şi casarea în tot a hotărârii atacate.  

Ca urmare a rejudecării s-a dispus anularea raportului de evaluare întocmit pentru perioada 
01.01.2015 - 31.12.2015 şi a adresei de soluţionare a contestaţiei. 

Întrucât Ordinul nr. 838/24.02.2016 a fost emis exclusiv în considerarea calificativului 
obţinut  în baza raportului de evaluare pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, instanţa va dispune 
şi anularea acestuia. 

La solicitarea reclamantului recurent, instanţa va dispune în temeiul art. 106 din Legea nr. 
188/1999 reintegrarea în funcţia deţinută şi obligarea pârâtei la plata de despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul 
public de la data eliberării din funcţie şi până la dat reintegrării. 

Cererea recurentului-reclamant de obligare a intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de 
judecată efectuate la fondul cauzei a fost respinsă întrucât nu s-a făcut dovada efectuării unor astfel 
de cheltuieli în faţa instanţei de fond. Se reţine şi că acţiunea este scutită de plata taxei de timbru. 

Decizia civilă nr. 672/CA/03.07.2017 
Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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AAAAAAAACCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIȚȚIIIIIIIIIIIIIIII        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        
 

 

 
37. Achiziţii publice. Îndeplinire obligaţie de efectuare a lucrărilor de 

reparaţii. Obligaţia legală principală a autorităţii publice locale de a-şi asigura 
resursele necesare din fondul de rezervă. Legalitatea soluţiei de respingere a 
cererii de chemare în garanţie. Cerere completatoare având ca obiect nulitatea 
absolută a unei clauze cuprinse în contract. Respingere. 
 
 În temeiul răspunderii civile contractuale, întrucât executantul şi-a îndeplinit obligaţia de efectuare 
a lucrărilor de reparaţii potrivit contractului, în mod corect a fost obligată autoritatea publică pârâtă, parte 
în contract, la plata sumei de 163.616,53 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate 
de societatea reclamantă, dar şi la suportarea penalităţilor de întârziere potrivit clauzei contractuale 
prevăzute de art.15.2 din contract. 
 În ceea ce priveşte obligaţia legală principală a autorităţii publice locale pârâte de a-şi asigura 
resursele necesare în fondul de rezervă prevăzut de art.36 din Legea nr. 273/2006 şi de obligaţia subsidiară, 
în condiţiile Legii nr.500/2002, care revine Guvernului de a aloca, prin hotărâre, resurse din Fondul de 
intervenţie, reţinând şi îndeplinirea demersurilor necesare de către Prefectul Judeţului Constanţa, se 
constată că soluţia de respingere ca nefondată a cererii de chemare în garanţie este legală, dată cu 
aplicarea corectă a normelor de drept material. 

În privinţa nulităţii absolute a clauzei inserate în art.12.1, pe motivul că prin aceasta plata este 
condiţionată de un element exterior contractului şi care nu poate fi controlat de societatea parte în contract, 
deci obligaţia este asumată sub condiţie suspensivă potestativă, reţinem că în cauză ne aflăm în prezenţa 
termenului suspensiv, ca şi modalitate a actului juridic civil, şi nu în prezenţa condiţiei suspensive. 

Am fi fost în prezenţa condiţiei, ca şi modalitate a actului juridic, în situaţia în care părţile ar fi 
convenit ca plata să se facă „dacă” banii vor fi viraţi din fondul de stat pentru dezastre, ceea ce în cauza de 
faţă nu s-a stipulat. 

Clauza nu este nulă nici pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, având în vedere că actul normativ 
menţionat a intrat în vigoare ulterior încheierii contractului, iar nulitatea presupune existenţa unei cauze de 
nulitate contemporane momentului încheierii contractului. 

 
Art.30 din Legea nr.500/2002  
Art.36 din Legea nr.273/2006  

Art. 117 alin. (2) din Legea nr. 215/2001  
Legea nr.72/2013 

Art. art.1399, art. 1411 alin.(1) Noul Cod Civil 
 

1. Prin sentinţa civilă nr. 1185/30.09.2016, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
exercitată de reclamanta [...] SRL în contradictoriu cu pârâta Primăria Comunei [...] ca fiind 
introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă, a admis in parte acţiunea formulată 
de aceeaşi reclamantă in contradictoriu cu pârâta Comuna [...] şi a dispus obligarea acesteia la plata 
către reclamantă a sumei de 163.616,53 lei. 

 A admis in parte cererea cu privire la obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere şi a 
dispus obligarea paratei Comuna [...] la plata penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi ce se vor 
calcula asupra sumei de 163.616,53 lei, începând cu data de 10.02.2016 şi până la data plăţii efective 
a sumei. 



208 
 

A dispus obligarea pârâtei Comuna [...] la plata către reclamant a sumei de 300 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata – taxa judiciara de timbru. 

A respins acţiunea cu privire la constatarea nulităţii parţiale absolute a clauzei de la art. 12.1 
din contractul de lucrări nr. [...]/2012. 

A respins cererile de chemare in garanţie a Guvernului României, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi Instituţiei Prefectului Constanţa, ca nefondate. 
 2. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Comuna [...] prin Primar, care a 
criticat-o pentru nelegalitate prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct.8 Cod 
procedură civilă. 
 În motivare se arată că instanţa a dat o interpretare greşită şi nelegală clauzelor contractuale 
şi dispoziţiilor de drept aplicabile în materie. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 12.1 din Contractul de lucrări nr. [...]/10.12.2012, achizitorul 
are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 45 de zile de la data intrării banilor din 
fondul de stat alocat pentru dezastre, în contul Primăriei, cu condiţia semnării procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor. 

Contractul de lucrări a fost încheiat pentru a se efectua lucrări de reparaţie la un acoperiş, ca 
urmare a calamităţilor produse de condiţiile meteorologice nefavorabile din Dobrogea din data de 
02.12.2012 - 03.12.2012. 

Se susţine că la momentul încheierii contractului, intimata - reclamanta a cunoscut faptul că 
plata pentru serviciile prestate urma să fie efectuată în momentul alocării fondurilor de la bugetul de 
stat pentru intervenţii şi nu Comuna [...] trebuia să achite aceste sume de bani din bugetul propriu. 
Aceste sume trebuie să se vireze de la bugetul de stat, iar apoi acestea să fie virate către executant. 

Rolul său, arată recurenta pârâtă, este doar de intermediar în circuitul de alocare şi încasare a 
fondurilor dintre Guvern - Prefectura Constanţa - Comuna [...] - Executant. 

Mai arată recurenta că în mod greşit a interpretat instanţa de fond faptul că art. 12.1 din 
contract nu cuprinde o clauză suspensivă în ceea ce priveşte obligaţia privind plata lucrărilor şi nici 
pe cele ale unei obligaţii afectate de un termen suspensiv. Şi că aceste dispoziţii reprezintă de fapt o 
obligaţie asumată cu scadenta la cererea creditorului, după semnarea procesului-verbal de recepţie, 
în termen de 45 de zile de la data solicitării privind efectuarea plătii. 

După ce instanţa de fond a făcut o astfel de analiză eronată, câteva paragrafe mai jos, a făcut 
o apreciere total opusă. 

Astfel, se apreciază faptul că, clauza de al art. 12.1 din Contract nu poate fi considerată nulă 
nici în condiţiile în care se retine că obligaţia debitorului este sub condiţie suspensivă, deoarece 
aceasta nu este pur potestativă, ci doar potestativă, având în vedere că depinde nu doar de voinţa 
debitorului, ci și de voinţa unei persoane sau unor persoane ce ar trebui să aloce fondurile necesare 
acoperirii preţului. 

Instanţa de fond este de fapt de acord că obligaţia prevăzută la art. 12.1 din Contract este 
prevăzută sub o condiţie suspensivă, a cărei îndeplinire nu depinde de pârâtă. 

Se arată că potrivit art. 2.2 din Contractul de lucrări nr. [...]/10.12.2012, achizitorul se obligă 
să plătească executantului din fondul de stat alocat pentru dezastre virat primăriei prin intermediul 
Instituţiei Prefectului Constanţa, iar până la acest moment nu a fost alocată suma necesară acoperirii 
reparaţiilor efectuate de intimata – reclamantă. 

În acest sens, susţine recurenta că în mod greşit şi nelegal a fost admisă cererea de chemare 
în judecată, întrucât suma pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu reparaţii nu a fost încă virată. 

În măsura în care prima instanţă a apreciat ca fiind temeinică şi legală cererea de chemare în 
judecată, în mod greşit şl nelegal au fost respinse cererile de chemare în garanţie. 

În mod greşit a apreciat prima instanţă că nu a întreprins măsurile necesare în vederea 
obţinerii de fonduri, sens în care nu s-a adresat Guvernului României nici măcar cu o solicitare 
pentru utilizarea fondului de intervenţie. 
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Mai mult, în mod nelegal a reţinut prima instanţă faptul că nu rezultă care este obligaţia pe 
care şi-a asumat-o Guvernul României faţă de Comuna [...], deoarece nu rezultă că angajarea de 
către autoritatea locală a unor cheltuieli neprevăzute implică obligaţia Guvernului de a aloca 
fondurile necesare. 

A arătat în faţa instanţei de fond că suma de bani solicitată de intimata - reclamantă trebuie 
acordată de Guvernul României, având în vedere că în cauză au fost contractate servicii pentru 
repararea unui acoperiş distrus ca urmare a unei calamităţi, sens în care Guvernul României, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Instituţia Prefectului Judeţului 
Constanţa au obligaţia de a plăti contravaloarea costurilor. 

Potrivit art. 14 alin.3 din Legea nr. 500/2002, nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi 
angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare. 

Art. 18 din acelaşi text legislativ statuează că: “(1) Guvernul asigură realizarea politicii fiscal 
- bugetare, care la în considerare perspectivele economice şi priorităţile politice cuprinse în 
Programul de Guvernare acceptat de Parlament; (2) Guvernul asigură:... e) utilizarea fondului de 
rezervă bugetară şi a fondului de Intervenţie la dispoziţia sa, pe bază de hotărâri. “ 

Sub un prim aspect, arătă că în mod greşit a apreciat prima instanţă faptul că recurenta avea 
obligaţia legală de a formula solicitări repetate în vederea obţinerii de fonduri, iar în al doilea rând 
se susţine că recurenta Comuna [...] a efectuat demersuri în acest sens. 

La dosarul cauzei a fost depusa Adresa nr. 8833/03.12.2012 emisă către Instituţia Prefectului 
Constanţa, document prin care a adus la cunoştinţa autorităţii de nivel judeţean faptul că în perioada 
codului portocaliu din Dobrogea din data de 02.12.2012 - 03.12.2012, au avut loc în Comuna [...] 
distrugeri, enumerând: acoperişul şcolilor generale din toate cele trei localităţi: …, … şi [...], în 
vederea remedierii pagubelor produse, am solicitat sprijin financiar. 

În acest sens, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a emis ordin 
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a manifestării 
fenomenelor meteorologice periculoase în Judeţul Constanţa. 

Guvernul României a delegat Inspectoratul de Stat în Construcţii - Direcţia Regională în 
construcţii Sud Est să inspecteze distrugerile cauzate în Comuna [...] din cauza condiţiilor 
meteorologice nefavorabile, fiind încheiat procesul - verbal de inspecţie nr. 619 din 07.12.2012, în 
care se consemnează pagubele constatate. 

Totodată, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a emis 
Hotărârea nr. 14/05.12.2012 prin care s-a aprobat Raportul Privind efectele vântului în perioada 
02.12.2012 – 03.12.2012, fiind desemnată Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa să solicite 
sprijin financiar din partea Guvernului. 

Prin adresa nr. 17388/13.12.2012, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a solicitat 
Guvernului României să aloce o sumă din Fondul de intervenţie, pentru a înlătura efectele 
calamităţilor naturale produse în Judeţul Constanţa şi urmare acestui demers, Guvernul României a 
adoptat o hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse 
în Judeţul Constanta, în anexa care face parte integrantă fiind menţionată si Comuna [...] cu 
reparaţiile care sunt necesare a fi efectuate. 

Întrucât sumele necesare nu au fost alocate, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a 
revenit către Guvernul României cu adresa nr. 17888 şi la datele de 18.03.2013, respectiv 
04.12.2013. 

De altfel, aşa cum a arătat există şi o hotărâre adoptată de chematul în garanţie, prin care s-a 
prevăzut alocarea de sume în vederea remedierii pagubelor produse prin calamitate. 

Consideră recurenta-pârâtă că în mod greşit a apreciat prima instanţă faptul că nu există nicio 
obligaţie legală a celui chemat în garanţie de a aloca fondurile necesare şi raportat la dispoziţiile art. 
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18 din Legea nr. 500/2002, arătă că există obligaţia legală a Guvernului de a asigura fondurile 
necesare pentru intervenţii. 

Pentru motivele arătate, recurenta-pârâtă solicită admiterea recursului, casarea în parte a 
hotărârii instanţei de fond şi respingerea cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu 
cu Comuna [...] prin Primar, ca nefondată, iar, în subsidiar, admiterea cererilor de chemare în 
garanţie şi obligarea chemaţilor în garanţie la plata debitului solicitat de [...] SRL. 
 3. Reclamanta [...] SRL a formulat recurs incident, invocând motivul de casare prevăzut de 
art. 488 al.1 pct.8 Cod procedură civilă, astfel: 

Susţine recurenta-reclamantă că în mod greşit instanţa de fond a respins cererea care privea 
nulitatea clauzei cuprinse in art. 12.1 din contract, având în vedere că această clauză este lovită de 
nulitate absolută deoarece condiţionează plata de un element exterior contractului (intrarea banilor 
din fondul de stat alocat pentru dezastre), element care nu poate fi controlat de societatea-reclamantă 
si care poate transforma acest contract dintr-un contract oneros intr-unul cu titlu gratuit. 

Astfel, arată recurenta-reclamantă că pârâta a susţinut că sursele necesare achitării lucrărilor 
executate de societate ar fi trebuit să provină din fondul de stat alocat pentru dezastre şi nu a făcut 
niciun fel de dovada că a avut un raport juridic cu o altă autoritate publică care să ii permită 
accesarea sumelor provenind din fondul de stat alocat pentru dezastre. 

Atâta timp cât nu s-a făcut dovada că recurenta avea un raport juridic care să ii permită 
accesarea acestor fonduri și că și-a îndeplinit toate obligaţiile impuse de lege in vederea accesării 
fondurilor, consideră ca această clauză este lovită de nulitate, deoarece se află în ipoteza unui 
obligaţii asumate sub condiţie suspensiva potestativă, sancţiunea nulităţii fiind prevăzută expres de 
art. 1403 din NCC. 

De asemenea, înţelege să invoce in susţinerea nulităţii clauzei si prevederile art. 15 raportat 
la art. 21 coroborat cu prevederile art. 14 lit. d si art. 7 alin. 1 si art. 6 alin. 1 din Legea nr. 72/2013, 
care prevăd că sunt clauze abuzive clauzele care fixează intre profesionişti si autorităţile 
contractante un termen de plată mai mare de 60 de zile de la efectuarea recepţiei/data primirii 
facturii. 

În speţă, recepţia a fost efectuata in luna decembrie 2012, factura a fost emisa si comunicata 
in data de 05.03.2013, iar recurenta pretinde și in prezent că sumele nu sunt scadente. 

In ceea ce priveşte susţinerile instanţei de fond potrivit cărora nu ar fi vorba de o condiţie pur 
potestativă, întrucât nu ar rezulta că pârâtul „a urmărit să obţină o situaţie favorabilă care să îi 
asigure o eventuala neexecutare a obligaţiilor sale” şi, deoarece „condiţia ar depinde şi de voinţa 
unor alte persoane", consideră că acestea nu pot fi reţinute în condiţiile în care din probatoriul 
administrat în cauza rezultă că la data perfectării contractului recurenta pârâtă nu avea certitudinea 
aprobării unor fonduri pe care le putea utiliza cu titlu de plata în contractul perfectat; că recurentul a 
urmărit să obţină o situaţie favorabilă prin perfectarea contractului, respectiv realizarea lucrărilor de 
reparaţii şi neplata acestora; şi că obligaţia debitorului depinde numai de voinţa sa, în situaţia in care 
pentru a accesa fondurile la care se face referire trebuiau îndeplinite anumite condiţii legale si 
formulate diverse solicitări, iar Ministerul Afacerilor Interne a susţinut că finanţarea lucrărilor ar 
trebui realizată din bugetul local. 

Referitor la plata penalităţilor de întârziere, consideră recurenta-reclamantă că în mod greşit 
instanţa de fond a dispus obligarea pârâtului Comuna [...] la plata penalităţilor de întârziere de 
0,1%/zi începând cu data de 10.02.2016, data formulării cererii de chemare in judecată. 

Pentru a stabili această dată de începere a curgerii obligaţiei de plată a penalităţilor de 
întârziere s-a reţinut de către instanţa de fond ca momentul formulării cererii de chemare in judecata 
reprezintă punerea in întârziere a paratei recurente. 

Această susţinere nu poate fi reţinută, având în vedere că recepţia a fost efectuata in luna 
decembrie 2012, iar factura a fost emisă si comunicată la data de 05.03.2013. 
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Având in vedere că intre data recepţiei si data emiterii facturii au trecut mai mult de 45 de 
zile şi, în raport de nulitatea art. 12.1 din contract, consideră că data de 05.03.2013 este data de la 
care ar trebui sa fie calculate penalităţile de întârziere. 

In subsidiar, în măsura în care se va reţine punctul de vedere al instanţei de fond in sensul că 
plata penalităţilor de întârziere începe să curgă de la momentul punerii în întârziere, solicită a se 
constata că data punerii in întârziere este data de 11.11.2014, dată la care societatea reclamantă a 
solicitat pârâtei Comuna [...] efectuarea plăţii, conform somaţiei nr. 26/11.11.2014. 
 3. Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma motivelor de casare invocate, Curtea 
constată că atât recursul principal, cât şi recursul incident, sunt nefondate. 
 A. Recursul principal formulat de pârâta Comuna [...] prin primar 
 Criticile aduse soluţiei primei instanţe din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 
488 pct. 8 NCPC vizează atât admiterea cererii reclamantei privind obligarea pârâtei la plata 
prestaţiilor executate şi a penalităţilor de întârziere, cât şi soluţia de respingere a cererii de chemare 
în garanţie a celor trei chemaţi în garanţie. 
 Cu privire la admiterea cererii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 163.616,53 lei, 
reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate de societatea reclamantă, precum şi la 
plata penalităţilor de întârziere, reţinem următoarele: 
 Prin contractul de lucrări nr.[...]/10.12.2012 încheiat în temeiul prevederilor OUG nr. 
34/2006 între Primăria Comunei [...], în calitate de achizitor şi Societatea [...] SRL, în calitate de 
executant, societatea s-a obligat să execute lucrările privind repararea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din 2 – 3 decembrie 2012, iar achizitorul s-a obligat să 
plătească preţul lucrării în cuantum de 131.948,81 lei, plus TVA, „din fondul de stat alocat pentru 
dezastre, virat primăriei prin intermediul Instituţiei Prefectului Constanţa”, potrivit clauzei inserate 
în art.2.2. 
 În cuprinsul art.12, intitulat „Modalităţi de plată”, părţile au convenit în subclauza 12.1 că 
„achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 45 de zile de la data intrării 
banilor din fondul de stat alocat pentru dezastre, în contul Primăriei, cu condiţia semnării procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 Apărarea recurentului pârât în faţa instanţei de fond, readusă sub formă de critică în faţa 
instanţei de recurs este aceea că nu Comuna [...] datorează contravaloarea lucrărilor de reparaţii, deşi 
este parte în contractul nr.[...]/10.12.2012, ci obligaţia de plată incumbă autorităţilor publice 
chemate în garanţie, care aveau obligaţia legală de a aloca fonduri pentru acoperirea cheltuielilor 
generate de calamitatea naturală. 
 Astfel cum rezultă din actele dosarului, este de necontestat că suma solicitată de executant 
reprezintă contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate pentru remedierea unor stricăciuni produse 
în urma unor fenomene meteo deosebite, considerate calamităţi naturale. 
 Obligaţia de a suporta astfel de sume rezultă din cadrul legislativ care reglementează 
finanţele publice în general şi finanţele publice locale în special, astfel: 
 Potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, „(1) În bugetul 
de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului. 
     (2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. ( ... 
). 

(4) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali 
de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate”. 
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 Rezultă, aşadar, că în bugetul de stat este inclus Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, din care se repartizează fonduri băneşti pentru finanţarea unor lucrări cum sunt cele în 
cauză, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorii principali de credite, în speţă Instituţia 
Prefectului Judeţului Constanţa, care şi-a îndeplinit, potrivit înscrisurilor aflate la dosar şi 
necontestate, toate obligaţiile legale în acest sens. 
 Potrivit dispoziţiilor art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, „(1) În 
bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după 
caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor 
principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor 
calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din 
iniţiativă proprie. 
    (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu 
aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi 
a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, din disponibilităţile de credite bugetare 
care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 

Art.82 din acelaşi act normativ, intitulat „Alocarea de sume din fondurile de rezervă 
bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului”, prevede: „(1) Cu sumele aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 
precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, 
respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând 
ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din 
fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume 
alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se diminuează 
bugetele locale prin decizie emisă de persoana care îndeplineşte calitatea de ordonator principal de 
credite în condiţiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi modificările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor 
publice”. 

Conform art.33, intitulat „Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat”, „(1) Pentru finanţarea cheltuielilor publice prevăzute la art. 6, precum şi pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se 
aprobă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinaţie specială şi, respectiv, 
pentru echilibrarea bugetelor locale”. 
 Din dispoziţiile legale menţionate rezultă că autorităţile administraţiei publice locale sunt 
primele care au obligaţia de a asigura în bugetul propriu un fond de rezervă bugetară, astfel cum este 
acesta definit de art.2 pct.35 („fondul prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale”), pentru 
finanţarea acestor cheltuieli neprevăzute, fondurile aflate la dispoziţia Guvernului urmând a fi 
utilizate, în condiţiile legii, pentru acoperirea mai multor cheltuieli urgente, neprevăzute, datorate 
unor calamităţi naturale, pe întreg teritoriul ţării, în funcţie de documentaţia întocmită de ordonatorii 
principali de credite. 
 Aşadar, numai stipularea în contract a sursei de finanţare, ca fiind fondul de stat alocat 
pentru dezastre şi inserarea clauzei referitoare la efectuarea plăţii după virarea banilor din acest 
fond, în lipsa unei hotărâri a Guvernului dată în condiţiile Legii nr. 500/2002, nu poate obliga la 
executarea obligaţiei de plată o altă autoritate publică, care nu este parte în contract. 
 Se impune precizarea că documentaţia pentru repartizarea, pe bază de hotărâre a Guvernului, 
a fondurilor necesare finanţării lucrării de reparaţii în cauza de faţă a fost întocmită potrivit legii, 
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însă în aplicarea prevederilor Legii nr.500/2002 şi Legii nr.273/2006, ţinând seama de obligaţia 
autorităţii publice locale de a-şi asigura astfel de fonduri în bugetul local, dar şi de obligaţia 
Guvernului de a repartiza sume din Fondul de intervenţie pentru numeroase astfel de evenimente, o 
astfel de hotărâre pentru Comuna [...] nu a fost emisă. 
 În consecinţă, în temeiul răspunderii civile contractuale, întrucât executantul şi-a îndeplinit 
obligaţia de efectuare a lucrărilor de reparaţii potrivit contractului, în mod corect a fost obligată 
autoritatea publică pârâtă, parte în contract, la plata sumei de 163.616,53 lei, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor de reparaţii efectuate de societatea reclamantă, dar şi la suportarea 
penalităţilor de întârziere potrivit clauzei contractuale prevăzute de art.15.2 din contract. 
 În ceea ce priveşte criticile care se referă la respingerea cererii de chemare în garanţie, pentru 
argumentele expuse anterior legate de obligaţia legală principală a autorităţii publice locale pârâte de 
a-şi asigura resursele necesare în fondul de rezervă prevăzut de art.36 din Legea nr. 273/2006 şi de 
obligaţia subsidiară, în condiţiile Legii nr. 500/2002, care revine Guvernului de a aloca, prin 
hotărâre, resurse din Fondul de intervenţie, reţinând şi îndeplinirea demersurilor necesare de către 
Prefectul Judeţului Constanţa, constatăm că soluţia de respingere ca nefondată a cererii de chemare 
în garanţie este legală, dată cu aplicarea corectă a normelor de drept material. 

B. Recursul incident formulat de reclamanta [...] SRL 
Motivele de nelegalitate susţinute prin recursul incident vizează, din perspectiva motivului 

de casare prevăzut de art.488 pct.8 NCPC, greşita respingere a cererii completatoare având ca obiect 
nulitatea absolută a clauzei cuprinse in art. 12.1 din contract, dar şi obligarea la plata penalităţilor de 
întârziere de la data de 05.03.2013, data emiterii şi comunicării facturii. 

În privinţa nulităţii absolute a clauzei inserate în art.12.1, pe motivul că prin aceasta plata 
este condiţionată de un element exterior contractului şi care nu poate fi controlat de societatea parte 
în contract, deci obligaţia este asumată sub condiţie suspensivă potestativă, reţinem că în cauză ne 
aflăm în prezenţa termenului suspensiv, ca şi modalitatea a actului juridic civil, şi nu în prezenţa 
condiţiei suspensive. 

Astfel, potrivit prevederilor art.1411 alin.(1) Noul Cod Civil, „obligaţia este afectată de 
termen atunci când executarea sau stingerea ei depinde de un eveniment viitor şi sigur”, iar 
conform art.1412 alin.(1) Noul Cod Civil, „termenul este suspensiv atunci când, până la împlinirea 
lui, este amânată scadenţa obligaţiei”. 

Referitor la condiţie, legea civilă prevede în art.1399, „este afectată de condiţie obligaţia a 
cărei eficacitate sau desfiinţare depinde de un eveniment viitor şi nesigur”, iar conform dispoziţiilor 
art.1400 Noul Cod Civil, „condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde 
eficacitatea obligaţiei”. 

În cauză, nu existenţa, ci executarea obligaţiei de plată este amânată până la trecerea unui 
termen de 45 zile de la „data intrării banilor din fondul de stat alocat pentru dezastre în contul 
primăriei”, un astfel de eveniment fiind de fapt momentul viitor şi sigur ca realizare, de care depinde 
executarea plăţii. 

Faptul că banii nu au fost viraţi nu înseamnă că la momentul realizării acordului de voinţă 
acest eveniment a fost avut în vedere ca fiind nesigur ca realizare şi care ar putea depinde de voinţa 
achizitorului, ci potrivit demersurilor urgente făcute de autoritatea publică locală, aceasta a avut 
credinţa, în calitate de achizitor contractant, că banii necesari plăţii lucrărilor de reparaţii vor fi viraţi 
de autorităţile centrale. 

Am fi fost în prezenţa condiţiei, ca şi modalitate a actului juridic, în situaţia în care părţile ar 
fi convenit ca plata să se facă „dacă” banii vor fi viraţi din fondul de stat pentru dezastre, ceea ce în 
cauza de faţă nu s-a stipulat. 

Se observă, de altfel, că executantul şi-a asumat încheierea convenţiei şi participarea la 
derularea contractului în condiţiile expuse, a cunoscut care este momentul după care poate primi 
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banii, astfel că nu poate susţine nicio fraudă în dauna sa în raport cu modalitatea de redactare a 
clauzei. 

Clauza nu este nulă nici pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.72/2013 privind măsurile 
pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, având în vedere că 
actul normativ menţionat a intrat în vigoare ulterior încheierii contractului, iar nulitatea presupune 
existenţa unei cauze de nulitate contemporane momentului încheierii contractului. 

Aşadar, respectând principiul neretroactivităţii legii civile, nu se poate analiza existenţa 
cauzei de nulitate susţinută în referire la un contract încheiat în anul 2012, în raport cu dispoziţii ale 
legii intrate în vigoare în anul 2013. 
 În privinţa momentului de la care s-a stabilit obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere, 
apreciem ca fiind corect raţionamentul instanţei de fond, care a pornit de la modalitatea echivocă în 
care părţile, de comun acord, au înţeles să stabilească momentul plăţii, funcţie de care se analizează 
şi momentul de la care se poate solicita dauna moratorie. 
 Având în vedere că singurul moment cert al punerii în întârziere a cocontractantului obligat 
la plată este chemare sa în judecată, în mod corect s-a dispus ca penalităţile de întârziere în cuantum 
de 0,1 % pe zi să fie datorate de la data de 10.02.2016, şi nu de la data emiterii şi comunicării 
facturii, astfel cum s-a solicitat prin cererea completatoare adresată instanţei de fond. 
 Niciun alt moment al punerii în întârziere a debitorului obligaţiei de plată nu a fost susţinut 
la fond, astfel că în recurs nu se poate invoca o astfel de apărare. 
 Faţă de toate aceste argumente, apreciem că instanţa de fond a procedat la o corectă aplicare 
a normelor de drept material incidente raportului juridic dedus judecăţii, pronunţând o hotărâre 
legală, astfel că ambele recursuri vor fi respinse ca nefondate.  

Decizia civilă nr. 883/CA/12.10.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
 

38. Achiziții publice. Respingere ofertă ca urmare a nedeclarării tuturor 
terților și subcontractanților. Nerespectarea principiului proporționalității. 
Admiterea plângerii și anularea în parte a raportului întocmit de Consiliul 
Național de Soluționare a Contestațiilor. Continuarea procedurii de atribuire a 
contractului.  

 
 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a afirmat constant posibilitatea unui operator 
economic de a utiliza, pentru executarea unui contract, mijloace care aparţin uneia sau mai multor entităţi, 
chiar în plus faţă de propriile mijloace şi indiferent de natura juridică a relaţiilor dintre aceştia, acest lucru 
fiind permis de Directiva 2004/18 ( art.47 alin.(2) şi art.48 alin.(3) ), esenţial fiind să se facă dovada că 
ofertantul va dispune efectiv de mijloacele acestora, necesare pentru executarea contractului ( hotărârea din 
10 octombrie 2013, Swm Costruzioni 2 şi Mannocchi Luigino, C-94/12; hotărârea din 7 aprilie 2016, 
Partner Apelski Dariusz, C-324/14). 
 Oferta nu a fost respinsă pentru că asocierea ofertantă nu face dovada îndeplinirii cerinţelor de 
calificare pe fond, că nu este în măsură, cu resursele tehnice, financiare şi umane prezentate şi dovedite 
comisiei, să realizeze contractul, ori nu a putut justifica preţul ofertat, ci pentru că nu au fost declaraţi toţi 
terţii susţinători sau subcontractanţii, „fapt ce a condus şi la imposibilitatea verificării conflictului de 
interese, potrivit art.691 din OUG nr.34/2006”. 

Măsura respingerii ofertei asocierii, în condiţiile expuse, şi anularea pentru a treia oară a întregii 
proceduri, nu este proporţională cu scopul urmărit de autoritate, respectiv realizarea efectivă a contractului, 
dar şi a procedurii de atribuire a contractului cu respectarea principiilor transparenţei, tratamentului egal şi 
al eficienţei utilizării fondurilor publice, în condiţiile concrete şi efective de realizarea a întregii proceduri 
de achiziţie de faţă. 
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În faţa instanţei au fost depuse, în copii certificate cu originalul, declaraţiile privind neîncadrarea în 
situaţiile prevăzute la art.691 din OUG nr.34/2006 – Formularul nr.6, de către toţi cei 5 operatori 
economici, angajamentele privind prestarea de servicii aferente contractului în discuţie, semnate de toţi 
aceşti operatori economici, anterior depunerii ofertei, se află în copii certificate conform cu originalul în 
dosarul CNSC, iar potrivit Raportului procedurii nr.4149/21.02.2017, oferta asocierii [...] S.R.L. - [...] S.A. - 
[...] S.R.L. referitor la propunerea tehnică este conformă. 

 
Art.34 alin.(1) lit.a.) şi d.) din Legea nr. 101/2016 

Directiva CJUE 2004/18 
Art.691 din OUG nr.34/2006 

 
1. Plângerea. 
La data de 19.04.2017, petenta [...] S.R.L., lider al asocierii [...] SRL – [...] SA -  [...] SRL, în 

calitate de ofertant în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică „Construirea 
staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile şi a staţiei de tratare mecano - biologică din localitatea [...]”, a 
învestit Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Constanţa, cu plângere împotriva Deciziei 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 688/C5/755/ din 31.03.2017, înregistrată pe rolul 
instanţei, conform prevederilor art.32 din Legea nr.101/2016, sub nr. …/36/2017. 

Prin plângerea formulată şi precizată în şedinţa publică din data de 08.05.2017, petenta a 
solicitat admiterea plângerii, modificarea deciziei CNSC şi, astfel cum a solicitat şi prin contestaţia 
formulată în faţa Consiliului, anularea raportului procedurii referitor la oferta depusă de asociere şi a 
tuturor actelor subsecvente. 

În motivare se arată următoarele: 
 Autoritatea contractantă a organizat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
„Construirea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile si a staţiei de tratare mecano – biologică din 
localitatea [...]”, coduri CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2), 71322000-1 Servicii de 
proiectare tehnica pentru construcția de lucrări publice (Rev.2), 45252123-6 Instalații de sortare 
(Rev.2), valoarea estimata a contractului  fiind de  55.039.208,72 Ron, fără TVA, potrivit pct. II.2.1 
din Fisa de date, iar criteriul de atribuire a fost cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic: prețul ofertei – 60%, costurile operaționale anuale maxime garantate – 40%.   
 Anterior acestei proceduri de atribuire, autoritatea contractanta a mai organizat o procedura 
de atribuire a aceluiași contract, demarata prin anunțul de participare nr. 149496/26.02.2014, 
procedură anulata întrucât au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. 
 În cadrul celei de-a doua proceduri de atribuire, au fost depuse 5 oferte: Asocierea A si B 
SA; C; D; Asocierea E SRL - F SRL - G SRL; Asocierea [...] SRL – [...] SA - [...] SRL. 
 Prima evaluare a ofertelor s-a finalizat prin Raportul procedurii nr. 3629/15.02.2016 prin 
care autoritatea contractanta a dispus anularea procedurii, întrucât au fost depuse numai oferte 
inacceptabile. Asocierea [...] SRL – [...] SA - [...] SRL a formulat contestație împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului si a primului raport al procedurii, soluționata prin Decizia CNSC 
nr.386/C2/344/15.03.2016. 
 Arată petenta că prin Decizia nr.386/C2/344/15.03.2016, CNSC a admis in parte  contestația, 
a anulat raportul procedurii si actele subsecvente si a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea 
ofertei depuse de Asocierea [...] SRL – [...] SA - [...] SRL, cerințele de calificare considerate 
neîndeplinite de către autoritatea contractanta fiind cele privind taxele către bugetul consolidat al 
statului şi experiența similară.  
 Asocierea petentă redă considerente ale deciziei CNSC, neatacată de către autoritatea 
contractantă, în care se evidenţiază faptul că organul jurisdicţional a reţinut formalismul excesiv al 
autorităţii contractante în evaluarea ofertelor, dar şi lipsa unei evaluări obiective a ofertelor. 



216 
 

 Se învederează că, reluând procedura de atribuire in urma Deciziei CNSC nr. 
386/C2/344/15.03.2016, autoritatea contractantă a transmis asocierii petente clarificarea nr. 
8854/08.04.2016 privind experienţa similară, clarificare constestată şi anulată de CNSC prin Decizia 
nr. 826/C5/837/16.05.2016, menţinută prin Decizia civila nr.124/CA/20.07.2016 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanta în dosarul nr. 339/36/2016. 
 În cadrul reevaluării ofertelor potrivit deciziilor anterioare, arată petenta, comisia de evaluare 
a stabilit ca propunerea tehnica este conforma si a procedat a analiza propunerii financiare şi întrucât 
valoarea ofertată reprezintă 74,93% din valoarea estimata a contractului, s-au solicitat o serie de 
clarificări privind justificarea tarifului: solicitarea de clarificări nr. 31525/23.11.2016 şi răspunsul nr. 
207/28.11.2016; solicitarea de clarificări nr. 33271/9.12.2016 și răspunsul nr. 216/13.12.2016. 
 Din coroborarea celor doua răspunsuri, autoritatea contractantă a reținut ca asocierea 
ofertanta nu ar fi fundamentat nivelul de salarizare pentru personalul implicat in derularea 
contractului, iar prin justificările prezentate pentru forța de munca utilizata in cadrul contractului ar 
fi introdus noi prestatori de servicii fata de oferta depusa.  
 Ulterior, membrii comisiei de evaluare au solicitat noi clarificări, respectiv solicitarea de 
clarificări nr. 979/17.01.2017, răspunsul transmis fiind înregistrat sub nr. 8/20.01.2017.  
 Prin adresa nr. 4150/21.02.2017, autoritatea contractantă a comunicat petentei faptul că 
oferta depusă a fost respinsă ca fiind inacceptabilă in temeiul art. 36 lit. b) din HG nr. 925/2006, 
reţinându-se că prin răspunsurile la solicitările de clarificări au fost introduşi noi operatori 
economici, furnizori si prestatori de servicii, nedeclaraţi in oferta; societăţile [...] SRL, [...] SRL, [...] 
SRL, PFA [...], [...] SRL preiau o parte din obligațiile ofertantului privind îndeplinirea contractului; 
având in vedere cerințele din Fișa de date de la pct. III.2.3.a) raportat la art. 45 alin. (2) si art. 190 
alin. (2) din OUG nr. 34/2006, oferta a fost considerată ca fiind inacceptabila, neîndeplinind 
cerinţele Fişei de date în ceea ce priveşte declararea susţinătorilor terţi sau ai subcontractorilor, fapt 
ce a condus si la imposibilitatea verificării conflictului de interese, potrivit art. 691 din OUG nr. 
34/2006. 
 Prin Decizia nr.688/C5/755/31.03.2017, CNSC a respins ca nefondată contestaţia formulată 
de Asocierea [...] SRL – [...] SA si [...] SRL, procedând numai la analiza situaţiei societăţii [...] SRL, 
despre care a reţinut că prestează o parte din serviciile de proiectare aferente obiectivului 
„Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile si a stației de tratare mecano-biologică din 
localitatea [...]”, reținând identitatea unei părți a obiectului prezentului contract de achiziție publică 
cu cea care ar urma sa fie executata de [...] SRL. 
 Decizia CNSC este considerată a fi nelegală pentru următoarele: 
 I. Se susţine că plecând de la identitatea dintre serviciul prestat de către unul dintre 
prestatorii de servicii si obiectul contractului, determinat prin raportare la cerințele caietului de 
sarcini, iar nu la obiectul contractului astfel cum a fost definit prin codurile CPV menționate in 
cuprinsul Fisei de date, in mod greşit CNSC a reținut identitatea serviciului prestat de [...] SRL cu o 
parte din obiectul contractului, cu consecința calificării acestor servicii ca nefiind servicii conexe. 

Petenta arată că obiectul contractului de achiziție publica într-o procedura de atribuire a unui 
asemenea contract este definit prin codurile CPV enunţate de autoritatea contractanta in cuprinsul 
Fisei de date, aspect care rezultă şi din preambulul Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 din 5 
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV),  

Se susţine că în speţă codurile CPV menționate de autoritatea contractanta in Fisa de date 
sunt următoarele: 45000000-7 - Lucrări de construcţii (Rev.2), 45252123-6 - Instalaţii de sortare 
(Rev.2) si 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2), 
fără a exista un echivalent, spre exemplu, pentru proiectare si branşament electric. 

Prin pct. II.1.5) din Fisa de date, autoritatea contractanta a menţionat in mod explicit toate 
serviciile de proiectare şi toate lucrările necesare pentru realizarea construcţiilor ce fac obiectul 
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contractului de achiziţie publică de lucrări, arătând că pentru realizarea acestor construcţii sunt 
necesare:  

i. Lucrări de construcţie pentru proiectarea şi execuţia unei instalaţii de sortare a deşeurilor 
de capacitate 21 452 tone/an in localitatea [...], care includ: a. Activităţile de proiectare fac referire 
la proiectul tehnic detaliat pentru investiţia Staţie de sortare [...]. Proiectul va include printre altele 
toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in 
conformitate cu legislaţia naţionala şi orice documentaţie necesara pentru obţinerea autorizaţiilor de 
construcţie; b. Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor si avizelor necesare 
execuţiei; c. Lucrări de construcţie; d. Proiectare şi execuţie branşament electric, inclusiv obţinerea 
avizului tehnic de racordare; e. Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f. 
Testare şi punere in funcţiune; g. Monitorizarea funcţionării staţiei şi acordarea de 
asistenţă/consultanţă personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, 
atunci când este necesar; h. Remedierea eventualelor defecte apărute in Perioada de Notificare a 
Defectelor de 12 luni; i. Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.  

ii. Lucrările de construcţie pentru proiectarea si execuţia unei instalaţii de tratare mecano-
biologică a deşeurilor de capacitate 119 202 tone/an in localitatea [...], care includ: j. Activităţile de 
proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investiţia Staţie de tratare mecano-biologică 
[...]. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) 
pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislaţia naţională si orice documentaţie 
necesara pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie; k. Elaborarea documentaţiei necesare 
obţinerii autorizaţiilor si avizelor necesare execuţiei; l. Lucrări de construcţie; m. Proiectare şi 
execuţie branşament electric, inclusiv obţinerea avizului tehnic de racordare; n. Furnizarea si 
montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; o. Testare si punere in funcţiune; p. 
Monitorizarea funcţionării staţiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe 
parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar; q. Remedierea eventualelor 
defecte apărute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni; r. Suport/Instruire a personalului 
Beneficiarului si/sau Operatorului. 

Potrivit petentei, raportând cele arătate la serviciile pe care urmează a le realiza cele 5 entităţi 
in discuţie, rezultă că acestea nu realizează parte sau elemente din activităţile ce fac obiectul 
contractului de achiziţie publica.  
 Se arată că în răspunsul la solicitarea de clarificare înregistrată sub nr. 207/28.11.2016, s-a 
menţionat că [...] SRL va realiza următoarele activități: coordonare elaborare DTAC, PT, DDE - 
specialitate electrice, verificare DTAC, PT, DDE la specialitate IE, asistenţă tehnică pe perioada 
execuției lucrărilor - specialitate electrice, elaborare AS-BUILD - specialitate electrice; [...] SRL va 
realiza următoarele activități: măsurători complete in faza premergătoare execuţiei - studii 
topografice, obținere avize OCPI, măsurători topografice pentru cartea construcţiei; [...] va realiza 
următoarele activități: verificarea si integrarea manualelor de operare si întreținere in baza 
documentelor primite de la furnizori si de la proiectantul general, întocmire plan calitate pentru 
domeniul de lucrări Secvision Business Solution; PFA - [...] va realiza următoarele activități: 
elaborare plan propriu SSM, elaborare plan management trafic, coordonare SSM si urmărirea 
respectării normelor PSI pe durata execuției lucrărilor; [...] SRL va realiza următoarele activități: 
punerea la dispoziție beneficiarului a personalului muncitor. 

Analiza comparativa a obiectului contractului cu serviciile prestate de cele 5 entități 
menționate conduce la concluzia ca acestea nu reprezintă nici măcar o parte din obiectul prezentat in 
mod detaliat in Fisa de date si cu atât mai puțin in obiectul contractului definit prin codurile CPV.  

Se învederează, totodată, că partea din obiectul contractului constând in Proiectare si 
execuție branșament electric, inclusiv obținerea avizului tehnic de racordare  (lit. d) si m) din Fisa de 
date) sunt executate de subcontractanţii [...] si [...], declaraţi ca atare, iar pe de altă parte, analizând 
activitățile [...] SRL, la care s-a oprit analiza CNSC, se poate observa ca acestea nu se refera la 
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realizarea activității de proiectare si execuție branșament electric, inclusiv obținerea avizului tehnic 
de racordare (lit. d) si lit. m) de la pct. II.1.5 din Fisa de date), ci la coordonare si verificare.  

II. Analiza realizată de CNSC pornește de la dispozițiile dreptului comun (Cod civil) in 
materia contractului de antrepriza, ignorând dispozițiile legislației speciale in materia achizițiilor 
publice.  
 Potrivit petentei, contractul de achiziție publică reprezintă un concept care aparține dreptului 
Uniunii Europene, reglementat in ultima perioada de generația de directive din 2004, transpuse in 
Romania prin OUG nr. 34/2006, cu normele de aplicare cuprinse in HG nr. 925/2006 si HG nr. 
71/2007, respectiv de generația de directive din 2014, transpuse in prezent prin Legile 98/2016, 
99/2016, 100/2016, cu normele de aplicare aferente, directive care înglobează întreaga jurisprudența 
a Curtii Europene de Justiție. 
 Din analiza dispozițiilor art. 1852 alin. (1) NCC, aplicabil potrivit dispozitiilor art. 3 NCC 
cel mult raporturilor dintre ofertant si entitatea considerata subcontractor de catre Consiliu, orice 
parte sau element ale lucrării sau serviciilor este considerata subcontractare, deşi în materie de 
achiziţii publice, legislația face o distincție intre „subcontractor” si „furnizor”.  
 Se relevă că deşi OUG nr. 34/2006 nu conţinea definiţii ale acestor termeni, aceştia au exact 
aceleaşi sensuri si in vechea legislaţie ca si cele menţionate expres in noua legislaţie. 
 Astfel, art.3 alin.(1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016 defineşte noţiunea de „subcontractant” ca 
„orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publica si care executa si/sau 
furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc alte activităţi 
care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând in fata contractantului de 
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop”, iar art. 3 alin. (1) lit. w) din Legea 
nr. 98/2016 defineşte noţiunea de „furnizor” ca „entitatea care pune la dispoziţia unui contractant 
produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care prestează 
servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant”.  
 Susţine petenta că si furnizorul poate realiza doar servicii, in mod firesc necesare pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publica, însă serviciile furnizorului doar ajută la realizarea 
serviciilor ce fac obiectul contractului de achiziţie publica, fiind necesare pentru îndeplinirea 
întocmai a acestui contract, fără a putea fi considerate o subcontractare în înţelesul legii speciale in 
materie.  
 III. Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor,  prin deciziile anterioare pronunţate, a 
reţinut că membrii asocierii, împreună cu terţul susţinător declarat, îndeplineau toate cerinţele de 
calificare impuse prin Fisa de date.  
 Decizia CNSC este nelegala întrucât motivul de respingere reprezentat de dispoziţiile art. 36 
alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006 nu este incident şi pentru că încalcă autoritatea de lucru judecat 
rezultată din deciziile anterioare pronunţate de Consiliu, susţinându-se că din deciziile CNSC 
anterioare rezulta cu autoritate de lucru judecat ca asocierea a îndeplinit cerinţele de calificare, dar si 
că nu are nevoie de subcontractanţi pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare.  
 Potrivit petentei, singura ipoteza in care autoritatea contractanta ar fi putut respinge oferta 
asocierii ca inacceptabila era aceea in care aceasta ar fi îndeplinit cerinţele de calificare prin luarea 
in considerare a resurselor umane si materiale ale unor subcontractanţi nedeclaraţi ori aceea in care 
aceste resurse nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare, ceea ce nu este cazul.  
 Se susţine că ceea ce este esenţial in privinţa dovedirii îndeplinirii cerinţelor de calificare, 
inclusiv prin intermediul terţilor susţinători si/sau a subcontractanţilor, este ca ofertantul sa poată 
demonstra ca are efectiv la dispoziţie resursele acelor entităţi care sunt necesare pentru executarea 
contractului (Cauza C-176/98, Holst Italia SpA împotriva Comune di Cagliari), în cauză asocierea 
asigurând executarea lucrărilor, dar prin răspunsurile la solicitările de clarificări a menţionat că terţii 
analizaţi sunt colaboratori externi ai membrilor consorţiului, făcând parte din politica de angajare a 
societăţii in baza contractelor de prestări servicii pentru optimizarea cheltuielilor. 
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 IV. Legislaţia in materia achiziţiilor publice nu consideră că instituţia subcontractantului este 
una esenţială, aspect care rezultă din dispoziţiile art. 45 alin.(2), teza I din OUG nr. 34/2006, iar 
sancţiunea trebuie analizata prin raportare la principiile aplicabile in materie: proporţionalitate, 
asumarea răspunderii, eficienta utilizării fondurilor.  
 Potrivit asocierii petente, în condiţiile in care acest subcontractant nu serveşte îndeplinirii 
unor cerinţe de calificare, el poate fi chiar înlocuit, actuala legislaţie prevăzând că şi daca serveşte 
îndeplinirii unor cerinţe de calificare, el poate fi înlocuit chiar in faza de evaluare a ofertelor.  
 Dispoziţia legală cuprinsă în art.45 din OUG nr.34/2006 trebuie coroborata cu dispoziţiile 
art. 11 alin. (7) din HG nr. 925/2006, dispoziţiile Ordinului nr. 509/2011, dar mai ales jurisprudenţa 
CJUE in aceasta materie din care rezulta că informaţiile solicitate privind partea din contract ce 
urmează a fi executata de catre subcontractanti prezinta relevanta sub aspectul prezentarii de catre 
ofertant a garantiilor necesare ca poate asigura executarea lucrarilor. 
 In contextul in care asocierea ofertanta a prezentat toate garanţiile necesare ca poate asigura 
executarea lucrarilor, autoritatea contractanta, Consiliul si instantele retinand ca asocierea 
indeplineste cerintele de calificare, nu exista nicio ratiune pentru care nedeclararea celor 5 entitati ca 
subcontractanti sa primeasca o valenta atat de semnificativa. 
 Noua legislatie in materia achizitiilor publice permite atât înlocuirea unui subcontractant pe 
parcursul evaluării ofertelor, dar si introducerea de noi subcontractanti dupa incheierea contractului 
de achizitie, iar Directiva 2014/24/UE lasă la latitudinea statelor membre posibilitatea de a 
reglementa obligatia ofertantului de a preciza in oferta sa partea din contract pe care intentioneaza sa 
o subcontracteze unor terti, precum si subcontractantii propusi (art. 71 alin. (2) din Directiva). 
Aceasta este una dintre putinele ipoteze lasate in marja de apreciere a statelor membre, tocmai din 
cauza caracterului neesenţial al institutiei analizate. 
 V. În situatia in care autoritatea contractanta aprecia ca cele 5 entitati au calitate de 
subcontractanti, avand suspiciuni cu privire la conflictul de interese, aceasta avea obligatia de a 
solicita clarificari sub acest aspect, inclusiv prin solicitarea de a depune formularele privind art. 691 
din OUG nr. 34/2006, având în vedere că deciziile anterioare ale Consiliului sunt foarte clare cu 
privire la obligaţia autorităţii de a se baza pe probe concludente in respingerea unei oferte.   
 În cazul concret, in vederea respectarii principiul proportionalitatii, asumarii raspunderii si a 
utilizarii fondurilor publice, orice decizie a autoritatii privind respingerea ofertei asocierii trebuia 
fundamentata pe o evaluare temeinica a ofertei, sub toate aspectele acesteia, si pe probe concludente, 
iar nu pe elemente insuficiente/neclare sau incerte - care nu permit realizarea unei evaluari obiective 
a ofertei. 
 Se arată că Tribunalul de Prima Instanta de la Luxemburg, in hotararea din 10 decembrie 
2009, cauza T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV impotriva Comisiei Europene, la pct. 56 si 57 a 
statuat că „este contrar principiului bunei administrări ca aceasta oferta sa fie respinsa de Comisie 
fără ca aceasta sa isi exercite posibilitatea de a solicita precizări. A i se recunoaşte, in asemenea 
împrejurări, o putere discreţionară absoluta ar fi contrar principiului tratamentului egal”. 
 Potrivit petentei, principiul proporţionalităţii impune ca actele instituţiilor sa nu depăşească 
limitele a ceea ce este adecvat si necesar in scopul realizării obiectivelor urmărite, înţelegându-se ca, 
in cazul in care este posibila o alegere intre mai multe masuri adecvate, trebuie sa se recurgă la cea 
mai puţin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie sa fie disproporţionate in raport cu 
scopurile urmărite (Hotărârea Curţii din 5 mai 1998, National Farmers’ Union şi alţii, C-157/96, pct. 
60).  
 Proporţionalitatea reprezintă un criteriu adesea decisiv in evaluarea legalităţii actelor si 
acţiunilor instituţiilor statului, inclusiv a celor aparţinând autorităţilor contractante in procesul de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică.  
 VI. Referitor la motivul de respingere întemeiat pe dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. b) din HG 
nr. 925/2006, petenta solicită a se observa că autoritatea contractanta era obligata sa solicite 
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ofertantului sa depună pentru aceste entităţi formularele aferente, obligaţie care decurge nu doar din 
deciziile obligatorii pronunţate anterior de CNSC in aceasta procedura, ci chiar din motivarea data 
de autoritatea contractanta si care, in situaţia in care ar fi fost corecta (ceea ce presupunea 
verificarea) atrăgea aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. g) din HG nr. 925/2006, iar nicidecum 
a art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006, câtă vreme asocierea  împreună cu terţul susţinător 
declarat îndeplineau întocmai cerinţele de calificare impuse.  
 Se învederează că ipotezei avute in vedere de autoritatea contractanta îi sunt aplicabile 
prevederile art. 36 alin. (1) lit. g) din HG nr. 925/2006 potrivit cărora „oferta este depusa cu 
nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonanța de urgență, raportat la data-limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor”. 
 Potrivit asocierii petente, autoritatea contractantă a creat circumstanțe pentru anularea 
procedurii in contextul in care contractul ce urmează a fi atribuit este finanțat din fonduri europene, 
procedura de atribuire a fost reluata in anul 2015, după o prima anulare, 4 ofertanți au fost declarați 
inacceptabili si nu au contestat măsura autorității, prestarea anumitor servicii de către terți a fost 
identificata numai din cauza ca prețul ofertat de subscrisa reprezenta 74,53% ( <80%) din valoarea 
estimata a contractului si numai pentru ca asocierea, in vederea câștigării licitației, a depus si 
angajamentele suplimentar solicitărilor de clarificări transmise de autoritatea contractanta. 
 Se solicită, pentru toate argumentele arătate, admiterea plângerii astfel cum a fost formulată. 

2. Întâmpinarea autorităţii contractante Consiliul Judeţean Constanţa. 
La data de 25.04.2017 autoritatea contractantă a depus întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea plângerii, susţinând următoarele apărări: 
Prestatorii de servicii cu care petenta are încheiate angajamente, prin care aceştia se 

angajează să presteze pentru beneficiar anumite servicii după atribuirea contractului, au în faţa legii 
calitatea de subcontractanţi şi faţă de cerinţa autorităţii contractante din Fişa de date a achiziţiei, de 
la pct.III.2.3.a.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională, ofertantul contestator avea obligaţia de a 
declara în documentele de calificare toţi subcontractanţii. 

Prin nedeclararea ca subcontractanţi a operatorilor economici sunt eludate prevederile legale 
potrivit cărora aceştia, respectiv subcontractanţii, au obligaţia de a da o declaraţie privind evitarea 
conflictului de interese, conform art.691 din OUG nr.34/2006, precum şi cele potrivi cărora, după 
atribuirea şi intrarea în vigoare a contractului, ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a 
solicita autorităţii contractante acceptul cu privire la schimbarea acestuia, dacă este cazul. 

Susţine autoritatea contractantă că dispoziţiile legale nu trebuie interpretate în sensul că ar 
permite subcontractarea în cazul tuturor celor trei tipuri de contracte cunoscute în această materie, 
subcontractarea fiind posibilă doar în cazul contractelor de servicii şi a celor de lucrări, iar referitor 
la susţinerea conform căreia niciunul dintre prestatorii de servicii cu care asocierea a semnat 
angajament nu sunt şi nu pot fi catalogaţi ca subcontractori, se arată că nicio reglementare legală nu 
oferă o definiţie a subcontractării relativ la obiectul contractului pentru care prestatorul  respectiv 
oferă sprijin. 

Sunt reluate considerentele pentru care comisia de evaluare a hotărât respingerea ca 
inacceptabilă a ofertei asocierii şi concluziile trase din răspunsul la clarificări, concluzionându-se că 
decizia CNSC este legală şi temeinică. 

3. Probatorii. 
Petenta [...] S.R.L., lider al asocierii [...] SRL – [...] SA -  [...] SRL a înţeles să se folosească 

de proba cu înscrisuri, probă administrată prin depunerea acestora la dosar. 
Autoritatea contractantă nu s-a prezentat şi nu a propus probe. 
A fost ataşat dosarul CNSC în care s-a pronunţat Decizia nr. 688/C5/755/31.03.2017. 
4. Constatările instanţei şi dispoziţiile legale aplicabile. 
Procedura de atribuire prin licitaţie deschisă fără fază finală de licitaţie electronică, a 

contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Construirea staţiei de sortare a 
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deşeurilor reciclabile si a stației de tratare mecano - biologică din localitatea [...]”, cod CPV: 
45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2), 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru 
construcția de lucrări publice (Rev.2), 45252123-6 Instalații de sortare (Rev.2) s-a declanşat, pentru 
a doua oară, prin publicarea în SEAP a Anunţului de participare nr.163400/08.10.2015 şi în JOUE a 
Anunţului de participare nr.2015/S 197-356074/10.10.2015. 

Valoarea totală estimată a contractului, fără TVA, este de 55.039.208,72 lei, reprezentând 
echivalentul a 12.464.153,43 Euro fără TVA, criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă 
Consiliul Judeţean Constanţa fiind acela al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic. 

Potrivit Raportului procedurii nr.3629/15.02.2016, comisia de evaluare a declarat toate cele 5 
oferte depuse ca fiind inacceptabile, printre acestea fiind şi oferta asocierii [...] SRL – [...] SA si [...] 
SRL, a cărei ofertă a fost considerată ca inacceptabilă pentru neîndeplinirea a două cerinţe de 
calificare: taxele către bugetul consolidat al statului şi experienţa similară. 

Acest raport al procedurii a fost contestat numai de asocierea ofertantă menţionată, iar prin 
Decizia nr. 386/C2/344 din data de 15.03.2016, CNSC a admis contestaţia, a anulat raportul 
procedurii nr. 3629/15.02.2016 şi actele subsecvente şi a obligat autoritatea contractantă la 
reevaluarea ofertei depusă de asocierea [...] SRL – [...] SA si [...] SRL, cu respectarea dispoziţiilor 
legale şi a celor evocate în cuprinsul deciziei. 

Decizia CNSC nr. 386/C2/344/15.03.2016 a rămas definitivă prin neatacare. 
Procedând la reevaluarea ofertei asocierii, autoritatea contractantă a emis o nouă solicitare de 

clarificare nr.8854/08.04.2016, în referire tot la cerinţa experienţei similare, act contestat de 
asocierea [...] SRL – [...] SA si [...] SRL şi anulat prin Decizia CNSC nr.826/C5/837/16.05.2016. 

Prin aceeaşi decizie, CNSC a obligat autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei 
contestatoarei, reţinând că prin solicitarea de clarificări nr.8854/08.04.2016 s-a încălcat Decizia 
CNSC nr. 386/C2/344/15.03.2016, prin care se stabilise în mod definitiv că asocierea ofertantă face 
dovada îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară. 

Această decizie a rămas definitivă prin decizia civilă nr.124/CA/20.07.2016 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa, prin care a fost respinsă plângerea autorităţii contractante. 

A fost continuată procedura de atribuire, iar potrivit Raportului procedurii 
nr.4149/21.02.2017 şi a adresei de comunicare a acestui raport către asocierea petentă 
nr.4150/21.02.2017, autoritatea contractantă a respins ca fiind inacceptabilă oferta asocierii [...] SRL 
– [...] SA si [...] SRL, în temeiul prevederilor art.36 lit. b) din HG nr. 925/2006, reţinându-se 
neîndeplinirea cerinţelor din Fişa de date a achiziţiei în ceea ce priveşte declararea susţinătorilor terţi 
sau ai subcontractorilor, fapt ce a condus şi la imposibilitatea verificării conflictului de interese, 
potrivit art.691 din OUG nr.34/2006. 

 Astfel, întrucât s-a constatat că oferta asocierii, în valoare de 41.243.531,44 lei, reprezintă 
74,93% din valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, aplicând prevederile art.202 din 
OUG nr.34/2006, autoritatea contractantă a solicitat justificarea preţului aparent neobişnuit de 
scăzut, solicitare căreia i s-a răspuns prin adresa nr.187/24.10.2016, înregistrată la autoritatea 
contractantă sub nr. 58148/24.10.2016. A urmat o nouă solicitare de clarificări prin adresa nr. 
30642/16.11.2016, căreia ofertantul i-a răspuns prin adresa nr. 1198/16.11.2016, înregistrată la 
autoritatea contractantă sub nr.30709/16.11.2016. 

Are loc, în continuare, o nouă solicitare de clarificări prin adresa nr. 31525/23.11.2016, 
privind fundamentarea economică a modului de formare a preţului ofertei, cu indicarea în detaliu a 
tuturor cheltuielilor care au stat la baza formării preţului, iar prin adresa nr.207/28.11.2016, 
înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 31196/29.11.2016, ofertantul răspunde, printre altele, 
astfel: „costurile prestatorului de servicii [...]”, „studiile topografice realizate prin prestatorul …”, 
„manualele de operare şi întreţinere respectiv plan detaliat al calităţii, care vor fi asigurate de 
prestatorul de servicii [...]”, „elaborarea planului propriu SSM, elaborarea planului de management 
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de trafic şi coordonarea pe linie SSM şi urmărirea respectării formelor PSI pe durata execuţiei 
lucrărilor”, care vor fi asigurate de [...] PFA, „forţa de muncă va fi asigurată de prestatorul de 
servicii [...] SRL”. 

Prin adresa nr. 33271/09.12.2016, autoritatea contractantă a solicitat clarificări în legătură că 
operatorii economici indicaţi şi nedeclaraţi în cadrul ofertei, iar prin adresa nr. 216/13.12.2016 
înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 33706/13.12.2016, asocierea ofertantă a precizat: 

„2. [...] SRL este prestator de servicii pentru proiectarea instalaţiilor electrice, conform cu 
angajamentul pus la dispoziţie. Precizăm că pentru proiectarea instalaţiilor electrice [...] SRL va 
pune la dispoziţie personal specializat. (...) 

3. [...] SRL este prestatorul de servicii care va asigura ridicările topografice necesare 
elaborării proiectului tehnic în toate fazele. 

4. [...] SRL este prestatorul de servicii care lucrează în exclusivitate cu [...] SRL şi care va 
presta serviciile menţionate în angajament. 

5. Cu dl. [...] societatea noastră lucrează pentru asigurarea serviciilor SSM/PSI conform 
angajamentului pus la dispoziţie. (...) 

8. [...] SRL este unul din prestatorii de servicii tradiţionali ai [...] SRL care va asigura o parte 
din forţa de muncă necesară lucrărilor de instalaţii electrice aferente, activităţii de construcţii şi 
amenajări în infrastructură. Totodată precizăm că [...] SRL este un prestator de servicii cu experienţă 
în domeniu, care ne-a pus la dispoziţie personal, cu care am finalizat în condiţii optime componente 
din instalaţia electrică de la staţiile de sortare şi compostare de la Mofleni, jud. Dolj. Mai mult decât 
atât societatea va activa cu acordul Autorităţii Contractante şi a Inginerului ca furnizor în cadrul 
acestui contract deoarece este si producător de corpuri de iluminat (...)”. 

Rezultă din procesul - verbal al şedinţei de evaluare nr. 34336/19.12.2016 că autoritatea 
contractantă a considerat că operatorii economici menţionaţi nu au fost declaraţi în oferta depusă, 
precum şi faptul că ofertantul nu a fundamentat nivelul de salarizare pentru personalul implicat în 
derularea contractului. Astfel, oferta asocierii a fost declarată neconformă, motivat de faptul că 
explicaţiile prezentate de ofertant pentru fundamentarea preţului au fost neconcludente. 

Raportul procedurii astfel întocmit la data de 10.01.2017 a fost semnat cu obiecţiuni de către 
reprezentanţii ANAP, care au semnalat că decizia de respingere nu a fost argumentată, nefiind 
indicată prevederea legală care a fost încălcată, astfel că prin adresa nr. 979/17.01.2017, autoritatea 
contractantă a solicitat clarificarea calităţii celor 5 prestatori de servicii anterior menţionaţi. 

Asocierea [...] S.R.L. - [...] S.A. - [...] S.R.L. a răspuns prin adresa nr.8/20.01.2017, 
înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1374/20701.2017 şi a arătat că operatorii economici în 
discuţie şi persoana fizică autorizată îi acordă sprijin în implementarea unor părţi din subactivităţile 
activităţilor definite în listele de cantităţi/activităţi, niciuna dintre acestea neputând fi catalogată ca 
subcontractori/asociaţi/terţ susţinător deoarece nu execută/prestează lucrări/servicii, aşa cum au fost 
definite în obiectul contractului conform fişei de date a achiziţiei. 

Astfel cum rezultă din Decizia CNSC nr.688/C5/755/31.03.2017, Consiliul a procedat la 
verificarea conţinutului fişei de date a achiziţiei şi a caietului de sarcini, în referire la obiectul 
contractului, astfel cum este încadrat acesta în codurile CPV, activităţile incluse în obiectul 
contractului, prevederile referitoare la cerinţele privind capacitatea tehnică şi/sau profesională şi 
analizând numai situaţia operatorului economic [...] SRL, a concluzionat că acesta prestează o parte 
din serviciile de proiectarea aferente obiectivului „Construirea staţiei de sortare a deşeurilor 
reciclabile si a stației de tratare mecano - biologică din localitatea [...]”, are calitatea de 
subcontractant şi ar fi trebuit declarat astfel în ofertă. 

Conform prevederilor art.3 alin.(1) lit. r) din OUG nr.34/2006, prin operator economic se 
înţelege „oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană 
fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul 
care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări”. 
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Dispoziţiile art.187 din OUG nr.34/2006 prevăd: „(1) Autoritatea contractantă are dreptul de 
a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. 

    (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale, atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe 
care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. 

    (3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie 
de experienţa, aptitudinile, eficienţa şi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizării informaţiilor 
prezentate pe parcursul procedurii de atribuire”. 

Potrivit art. 188 alin.(2) lit.c.) şi lit.h.) din OUG nr. 34/2006, „(2) În cazul aplicării unei 
proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, 
în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi 
numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, 
următoarele: 

     c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru 
asigurarea controlului calităţii; ( ... );     

    h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 
intenţia să o subcontracteze”. 

Alin.(3) lit.b.), lit.c.) şi lit.g.) al aceluiaşi articol prevede: „În cazul aplicării unei proceduri 
pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale 
a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de 
specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura 
în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: 

    b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau 
al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru 
asigurarea controlului calităţii; 

    c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de 
conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor; 

    g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 
intenţia să o subcontracteze”. 

Conform prevederilor art.36 alin.(1) din HG nr.925/2006, „(1) Oferta este considerată 
inacceptabilă în următoarele situaţii: 

    b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de 
calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. 
(4) - (5), documente relevante în acest sens; ( ... );     

    g) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din ordonanţa de urgenţă, 
raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor”. 

Din scurtul istoric al derulării procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului având ca 
obiect „Construirea staţiei de sortare a deşeurilor reciclabile si a stației de tratare mecano - biologică 
din localitatea [...]”, astfel cum a fost prezentat anterior, rezultă că autoritatea contractantă a 
procedat, de mai multe ori şi din perspective diferite, la analizarea cerinţelor necesare dovedirii 
capacităţii tehnice şi/sau profesionale a asocierii [...] S.R.L. - [...] S.A. - [...] S.R.L. 

În contextul evaluării acestei oferte s-a analizat cerinţa minimă de calificare referitoare la 
situaţia personală a candidatului sau ofertantului din perspectiva dovedirii achitării taxelor către 
bugetul consolidat al statului (aspect fără relevanţă în prezenta analiză, dar cu relevanţă în ansamblul 
întregii proceduri de evaluare a acestei oferte), dar şi cerinţa de calificare a dovedirii experienţei 
similare, cerinţă înscrisă în capitolul III.2.1.a.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională. 
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În urma a două decizii ale CNSC şi a unei hotărâri judecătoreşti definitive, autoritatea contractantă a 
depăşit analiza asupra cerinţelor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională a 
asocierii, procedând la analiza propunerii financiare a ofertei, astfel cum rezultă în mod evident din 
Raportul procedurii nr. 4149/21.02.2017, în care se menţionează expres că referitor la propunerea 
tehnică se constată că oferta este conformă şi se analizează în continuare propunerea financiară. 
 Acest aspect rezultă, de altfel, din întregul act menţionat, în care se indică, pe larg, 
verificarea tuturor cerinţelor privind propunerea tehnică a ofertantei asocierea [...] S.R.L. - [...] S.A. 
- [...] S.R.L., evaluarea ofertei fiind făcută pe formularele solicitate şi capitolele aferente, inclusiv 
Formularul 16 - cap.6 incluzând lucrările de instalaţii electrice (cu relevanţă din perspectiva 
activităţii operatorului economic [...] SRL), Formularul 17 - Resurse, inclusiv de personal, pe 
care le va utiliza ofertantul, Formularul 18 – Program, în care se detaliază alocările de resurse 
de muncă şi echipamente. 
 Din perspectiva prevederilor art. 187 şi art. 188 din OUG nr. 34/2006,  în urma analizării 
informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire, rezultă că autoritatea contractantă a 
apreciat că asocierea ofertantă a fost în măsură să dovedească posibilitatea efectivă a executării 
lucrărilor, astfel cum acestea sunt prezentate în cadrul activităţilor de proiectare şi execuţie, 
prezentate în fişa de date şi în caietul de sarcini. 

Menţiunea comisiei de evaluare privitoare la conformitatea ofertei, din perspectiva 
capacităţii tehnice, vine în contradicţie cu constatările făcute ulterior, în care identifică activităţi din 
contract ce nu puteau fi executate de asociere, de terţul susţinător şi de subcontractanţii declaraţi, ci 
în mod evident de operatorii economici [ . . .]  SRL, [. . .]  SRL, [. . .]  SRL, [. . .]  PFA, [.. .]  SRL.  
  Este importantă menţiunea pentru verificarea nu numai a calităţii efective a celor 5 operatori 
economici în cadrul procedurii, dar mai ales pentru stabilirea ponderii activităţilor, lucrărilor, 
serviciilor executate de aceştia în cadrul unui contract de achiziţie publică de o valoare estimată la 
55.039.208,72 lei, fără TVA. 
 Cu alte cuvinte, în analiza propunerii tehnice, care include verificarea punctuală a capacităţii 
ofertantului de a executa toate activităţile, subactivităţile, lucrările din contract, autoritatea 
contractantă nu a identificat, în urma a cel puţin 3 evaluări pe acest segment, acele activităţi care nu 
pot fi realizate de cele trei societăţi asociate, de terţul susţinător şi de cele trei societăţi declarate ca 
subcontractanţi, ceea ce înseamnă că în ansamblul întregului contract, lucrările ce vor fi prestate de 
operatorii economici care au fost prezentaţi de ofertantă ca furnizori de servicii ( fără a fi 
subcontractanţi ) au o valoare tehnică, dar şi economică, care nu poate fi luată în considerare ca 
reprezentând o piedică evidentă în realizarea lucrării. 
 Dacă analizăm numai activităţile enumerate ca a fi realizate de [...] SRL, dar şi de [...] SRL, 
putem considera că aceste două societăţi realizează, în mod efectiv, părţi din contract: coordonare 
elaborare DTAC, PT, DDE – specialitatea electrice; elaborare AS-BUILD – specialitate electrice; 
măsurători topografice, chiar dacă aceste activităţi nu sunt enumerate expres între cele care intră în 
obiectul contractului, şi din acest punct de vedere operatorii economici trebuiau declaraţi în ofertă. 
 Luând însă în considerare faptul că obiectul contractului este unul extrem de amplu, 
activităţile arătate în documentaţia de atribuire nu făceau trimitere sau referire la cele prezentate  ca 
urmând a fi realizate de cei 5 operatori economici, valoarea lor economică este una nesemnificativă 
în raport de valoarea contractului, respectiv sub 1% din valoarea estimată, iar pe de altă parte chiar 
autoritatea contractantă a concluzionat că asocierea [...] S.R.L. - [...] S.A. - [...] S.R.L. poate, tehnic 
şi financiar, să realizeze întreg obiectul contractului, considerăm că măsura declarării ofertei ca 
inacceptabilă pentru motivarea avută în vedere de autoritatea contractantă este excesivă. 
 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a afirmat constant posibilitatea unui 
operator economic de a utiliza, pentru executarea unui contract, mijloace care aparţin uneia sau mai 
multor entităţi, chiar în plus faţă de propriile mijloace şi indiferent de natura juridică a relaţiilor 
dintre aceştia, acest lucru fiind permis de Directiva 2004/18 ( art.47 alin.(2) şi art.48 alin.(3) ), 
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esenţial fiind să se facă dovada că ofertantul va dispune efectiv de mijloacele acestora, necesare 
pentru executarea contractului ( hotărârea din 10 octombrie 2013, Swm Costruzioni 2 şi Mannocchi 
Luigino, C-94/12; hotărârea din 7 aprilie 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14). 
 Reţinem că oferta nu a fost respinsă pentru că asocierea ofertantă nu face dovada îndeplinirii 
cerinţelor de calificare pe fond, că nu este în măsură, cu resursele tehnice, financiare şi umane 
prezentate şi dovedite comisiei, să realizeze contractul, ori nu a putut justifica preţul ofertat, ci 
pentru că nu au fost declaraţi toţi terţii susţinători sau subcontractanţii, „fapt ce a condus şi la 
imposibilitatea verificării conflictului de interese, potrivit art.691 din OUG nr.34/2006”. 

Pe lângă faptul că activităţile concrete ce se realizează de [...] SRL, [...] SRL, [...] SRL, [...] 
PFA, [...] SRL, astfel cum au fost acestea prezentate, pot fi şi catalogate ca fiind numai activităţi 
conexe, prestate către ofertant, pentru ca acesta să realizeze obiectul contractului, ceea ce înlătură 
calitatea de subcontractant, trebuie avut în vedere şi faptul că legislaţia aplicabilă raportului juridic 
de faţă, respectiv OUG nr. 34/2006 şi HG nr. 925/2006, nu are un cadru expres în ceea ce priveşte 
diferenţierea dintre noţiunea de furnizor de servicii şi cea de subcontractant, fiind lăsată la 
aprecierea organismelor care pun în aplicare legislaţia să stabilească efectiv aceste calităţi ale 
participaţilor la procedura de atribuire a contractului. 

Or, revenind la cadrul concret de desfăşurare a procedurii de faţă, şi constatând că în 
ansamblul obiectului contractului nu au fost identificate activităţi ce nu pot fi realizate de cei 
indicaţi în oferta asocierii (asociere, terţ susţinător, subcontractanţi), astfel cum s-a arătat anterior, 
ponderea tehnică şi valorică a lucrărilor realizate de cele 5 entităţi este semnificativ de mică şi 
ţinând seama de faptul că au existat alte două decizii ale CNSC care au evidenţiat formalismul 
excesiv al autorităţii contractante în analizarea ofertei, apreciem că respingerea ofertei, chiar 
apreciind că cei 5 sunt subcontractanţi, dar fără a se solicita dovada existenţei declaraţiilor de 
neîncadrare în situaţiile prevăzute la art.691 din OUG nr.34/2006, încalcă principiul 
proporţionalităţii. 

Respectarea principiului proporţionalităţii impune ca o măsură luată de autoritatea 
contractantă să fie, în acelaşi timp, potrivită pentru atingerea obiectivului urmărit şi necesară pentru 
atingerea acestui obiectiv. 

Or, măsura respingerii ofertei asocierii, în condiţiile expuse, şi anularea pentru a treia oară a 
întregii proceduri, nu este proporţională cu scopul urmărit de autoritate, respectiv realizarea efectivă 
a contractului, dar şi a procedurii de atribuire a contractului cu respectarea principiilor transparenţei, 
tratamentului egal şi al eficienţei utilizării fondurilor publice, în condiţiile concrete şi efective de 
realizarea a întregii proceduri de achiziţie de faţă. 

Aşadar, considerăm că autoritatea contractantă avea dreptul şi posibilitatea să verifice dacă, 
în fond, cerinţele privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.691 din OUG nr. 34/2006 a celor 
5 operatori economici sunt îndeplinite şi să solicite asocierii ofertante declaraţiile menţionate, 
putând să facă aplicarea prevederilor art. 36 lit. g din HG în situaţia în care constata contrariul. 

Nu trebuie omis nici faptul că asocierea [...] S.R.L. - [...] S.A. - [...] S.R.L. este singurul 
ofertant rămas în procedură, iar modalitatea în care autoritatea contractantă a înţeles să analizeze 
cerinţele de calificare etapizat, pe parcursul unei proceduri care se derulează de aproximativ un an şi 
jumătate şi fără a identifica de la început faptul că preţul prezentat de ofertant este sub pragul de 
80% din valoarea estimată, este excesiv şi neproporţional cu obiectivul urmărit. 

Reţinem că în faţa instanţei au fost depuse, în copii certificate cu originalul, declaraţiile 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.691 din OUG nr. 34/2006 – Formularul nr.6, de 
către toţi cei 5 operatori economici [...] SRL, [...] SRL, [...] SRL, [...] PFA, [...] SRL, angajamentele 
privind prestarea de servicii aferente contractului în discuţie, semnate de toţi aceşti operatori 
economici, anterior depunerii ofertei, se află în copii certificate conform cu originalul în dosarul 
CNSC, iar potrivit Raportului procedurii nr.4149/21.02.2017, oferta asocierii [...] S.R.L. - [...] S.A. - 
[...] S.R.L. referitor la propunerea tehnică este conformă. 
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Aceste înscrisuri fac dovada că petenta îndeplineşte, în fond, cerinţele menţionate. 
Faţă de toate aceste argumente, în temeiul prevederilor art.34 alin.(1) lit. a.) şi d.) din Legea 

nr.101/2016, Curtea de apel va admite plângerea, va modifica Decizia CNSC nr. 
688/C5/755/31.03.2017 şi în consecinţă va anula în parte Raportul procedurii nr. 4149/21.02.2017 
numai în ceea ce priveşte oferta asocierii [...] S.R.L. - [...] S.A. - [...] S.R.L, dispunând continuarea 
procedurii de atribuire a contractului. 

Va anula toate actele subsecvente emise în ceea ce priveşte oferta asocierii [...] S.R.L. - [...] 
S.A. - [...] S.R.L. 

În temeiul prevederilor art.452 şi art.453 alin.(1) NCPC, autoritatea contractantă va fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de asocierea petentă, constând în taxa judiciară 
de timbru şi onorariu avocat, în cuantum total de 27.247,52 lei, dovedite prin chitanţa nr. 
…/14.04.2017, factura nr. …/05.04.2017 şi extras cont Raiffeisen Bank din 13.04.2017. 

Decizia civilă nr. 115/CA/10.05.2017 
Judecător redactor Ramona Poppa 

 
39. Achiziții publice. Contestație privind anularea deciziilor prin care s-a 

stabilit admisibilitatea a două oferte și a deciziei prin care una dintre societăți a 
fost declarată câștigătoare. Lipsa calității de persoană vătămată a petentei, 
exclusă definitiv de la procedura de achiziție. Neatacarea soluției de excludere. 
 

În Cauza C-355/15 din 21.12.2016, Curtea Europeană de Justiţie a concluzionat că art. 1 alin. 3 din 
Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21.12.1989 trebuie să fie interpretat în sensul că nu se opune ca 
unui ofertant care a fost exclus dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii publice printr-o 
decizie rămasă definitivă a autorităţii contractante să îi fie refuzat accesul la o cale de atac împotriva 
deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice în cauză şi împotriva încheierii contractului, atunci 
când numai ofertantul exclus şi adjudecatarul acestui contract au depus oferte, iar ofertantul menţionat 
susţine că oferta acestui adjudecatar ar fi trebuit să fie, de asemenea, respinsă”. 

Ca urmare, CNSC a făcut o corectă aplicare a textului Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 
21.12.1989  apreciind asupra lipsei calităţii de persoană vătămată a petentei, exclusă definitiv de la 
procedură (soluţia de excludere nu a fost atacată), textul Directivei putând fi interpretat în sensul că o cale 
de atac poate fi refuzată aceluia exclus definitiv de la procedură, neavând relevanţă dacă împotriva deciziei 
de excludere s-a formulat o cale de atac respinsă definitiv sau nu s-a formulat nicio cale de atac, decizia 
devenind definitivă prin neatacare. 
 

Art. 3 lit. f) din Legea nr. 101/2016 
Curtea Europeană de Justiţie  - Cauza C-355/15 din 21.12.2016 

Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21.12.1989 
 

 1. [...], în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire a contractului 
având ca obiect „Furnizare, instalare, punere în funcţiune,instruirea personalului autorităţii 
contractante şi asigurarea service-ului în perioada de garanţie a staţiei de sterilizare”. 

2. Au fost depuse oferte de către A SRL, B SRL şi C SRL. 
3. Primele două oferte au fost declarate admisibile, stabilindu-se în cele din urmă ca fiind 

câştigătoare A SRL, în timp ce oferta C SRL a fost respinsă ca neconformă. 
4. Împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 4564/07.02.2917 a formulat 

contestaţie C SRL, această parte solicitând  anularea deciziei prin care oferta A SRL a fost declarată 
admisibilă şi câştigătoare  precum şi a deciziei prin care oferta B SRL a fost declarată admisibilă, 
fără a se cere însă şi anularea deciziei prin care oferta C SRL a fost respinsă ca neconformă. 

S-a solicitat totodată anularea procedurii potrivit art. 212 alin. 1 lit. a) din legea 98/2016 
întrucât în cadrul acesteia nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă. 
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5. Contestaţia a fost respinsă prin decizia nr. …/C11/424 din 07.03.2017 de către Consiliul 
Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, acesta apreciind, fără a se pronunţa pe fondul cauzei,  că 
C SRL nu are calitatea de persoană vătămată. 

S-a motivat că autoarea contestaţiei nu a formulat critici  cu privire la neconformitatea  
ofertei sale,  astfel că nu există nicio posibilitate de atribuire a contractului către C SRL. 

În sprijinul acestei soluţii a fost amintită practica CEJ – cauza C-249/01 din 19.06.2003 şi 
practica instanţelor de judecată, fiind enumerate  hotărâri ale Curţii de Apel Cluj, Curţii de Apel 
Alba Iulia, Curţii de Apel  Bucureşti, Curţii de Apel Craiova. 
 6. La data de 17 martie 2017 petenta  SC C S.R.L., în contradictoriu cu pârâta [...], a 
formulat plângere împotriva Deciziei nr. 480/C11/424 pronunţată de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor la data de 07.03.2017, prin care  a solicitat să se dispună: 

- modificarea Deciziei atacate, iar pe fond, admiterea Contestaţiei aşa cum a fost formulată, 
respectiv: 

- anularea deciziei prin care oferta depusă de SC A SRL a fost declarată admisibilă şi 
câştigătoare, cât şi a deciziei prin care oferta depusă de B SA a fost declarată admisibilă; 

- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; 
- anularea procedurii în temeiul art. 212 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 98/2016, întrucât în 

cadrul procedurii nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă. 
În sprijinul acestei solicitări, în ceea ce priveşte calitatea sa de persoană vătămată, se arată: 
- în cauză au fost depuse doar oferte inacceptabile/neconforme, iar aprecierea lipsei vătămării 

în ceea ce o priveşte este contrară principiilor reglementate de legislaţia în domeniu care instituie 
obligaţia autorităţii contractante  să evalueze ofertele cu aceeaşi unitate de măsură, fără a avantaja 
vreunul din participanţi. Acceptând interpretarea Consiliului, se poate ajunge la un precedent 
periculos, constând în aceea că, pe parcursul evaluării ofertelor, dacă niciunul dintre ofertanţi nu 
poate face dovada deplină a îndeplinirii cerinţelor minime din documentaţia de atribuire, Autoritatea 
contractantă poate respinge unui dintre ofertanţi fiind asigurată că, în cazul unei contestaţii prin care 
se critică şi competitorul a cărei ofertă nu este admisibilă, calea de atac va fi  respinsă ca fiind 
formulată de o persoană care nu are calitatea de persoană vătămată/lipsită de interes. 

- posibilitatea exercitării unei căi de atac formulate de un ofertant declarat admisibil/respins, 
împotriva unei decizii a autorităţii contractante prin care a fost declarată admisibilă şi câştigătoare 
oferta unui competitor este reglementată şi de prevederile art. 1 din Directiva 89/665. Pentru o 
aplicare unitară a dreptului european de către toate statele membre UE, CJUE a interpretat 
prevederile art. 1 al respectivei directive prin mai multe hotărâri. 

- reclamanta  are calitatea de persoană vătămată în înţelesul prevederilor art. 3 lit.f), pct.ii) 
din Legea nr. 101/2016, în sensul că prin anularea procedurii şi organizarea unei noi proceduri de 
atribuire a contractului de achiziţii publice, poate să participe şi să obţină în mod indirect contractul; 
prin menţinerea rezultatului procedurii emis de autoritatea contractantă cu privire la cei doi ofertanţi 
clasaţi pe locul I şi II, ale căror oferte nu respectă documentaţia de atribuire, reclamanta  riscă un 
prejudiciu constând în valoarea contractului neatribuit. 

- decizia CEJ  invocată de către Consiliu, ca de altfel întreaga practică naţională invocată, nu 
este aplicabilă în speţă întrucât respectivele decizii au fost pronunţate în temeiul OUG nr. 34/2006  
care nu mai era în vigoare la momentul demarării procedurii de achiziţie publică. Arată faptul că 
dispoziţiile legale aplicabile acestei procedurii sunt Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016 care nu 
mai reglementează dispoziţii similare art.206 alin. 1 Ind.1 teza a doua din OUG nr. 34/2006. 

- interpretarea art. 1 alin. 3 din Directiva 89/665 dată prin Hotărârea CJUE data de 19 iunie 
2003 pronunţată în Cauza C-249/01, invocată de Consiliu în decizia atacată, a fost completată prin 
mai multe hotărârii ale aceleiaşi Curţi, respectiv Hotărârea CJUE din 5 aprilie 2016 pronunţată în 
cauza C-689/13, Hotărârea CJUE din 21.12.2016 pronunţată în cauza C-355/15, aplicabile în speţă, 
şi de care Consiliul nu a ţinut cont la momentul soluţionării contestaţiei. 
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În acest sens arătă că prin Hotărârea pronunţată în cauza C-689/13, Curtea a interpretat 
prevederile art. 1 alin. 1 şi 3 din Directiva 89/665/CEE în sensul că „Articolul 1 alineatul (1) al 
treilea paragraf şi alineatul (3) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse 
şi a contractelor publice de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a 
Parlamentului European şl a Consiliului din 11 decembrie 2007, trebuie interpretat în sensul că se 
opune ca o cale de atac principală introdusă de un ofertant care are un interes în obţinerea unui 
anumit contract şl care a fost prejudiciat sau riscă să fie prejudiciat printr-o presupusă încălcare a 
dreptului Uniunii în materie de contracte de achiziţii publice sau a normelor de transpunere a acestui 
drept şi prin care se urmăreşte excluderea unui alt ofertant, să fie declarata inadmisibilă în temeiul 
normelor procedurale naţionale care prevăd examinarea cu prioritate a căii de atac incidentă 
formulate de acest  ofertant". 

De asemenea, prin Hotărârea din 21.12.2016 pronunţată în C-355/15, Curtea a interpretat 
prevederile art. 1 alin. 3 din directiva 89/665/CEE după cum urmează: „articolul 1 alin. 3 din 
Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21.12.1989 …astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11.12.2007, trebuie interpretat în sensul 
că nu se opune ca unui ofertant care a fost exclus dintr-o procedură de atribuire a unui contract de 
achiziţii publice printr-o decizie rămasă definitivă a autorităţii contractante să îi fie refuzat accesul 
la o cale de atac împotriva deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice în cauză şi 
împotriva încheierii contractului, atunci când numai ofertantul exclus şi adjudecatarul acestui 
contract au depus oferte iar ofertantul menţionat susţine că oferta acestui adjudecatar ar fi trebuit 
să fie , de asemenea, respinsă”. 

Din pct. 30 şi 31 reţinute de CJUE în considerentele hotărârii pronunţată în C-335/15 rezultă 
că Hotărârile pronunţate în C- 689/13 şi C-100/12 privesc oferte care au fost declarate admisibile 
spre deosebire de oferta care face obiectul cauzei (C-335), care este o ofertă exclusă de la procedură. 
Astfel, prin hotărârea pronunţată în C-335/15, CJUE apreciază că este permis accesul la o cale de 
atac împotriva deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice şi unui ofertant care a fost 
exclus definitiv din respectiva procedură. 

Prin urmare, Hotărârile pronunţate de CJUE prin care au fost interpretate prevederile art. 1 
alin. 3 din Directiva 89/665/CEE prevăd faptul că respectivele dispoziţii nu se opun ca un ofertant 
care a fost admis sau care a fost exclus definitiv dintr-o procedură de atribuire a unui contract de 
achiziţii publice printr-o decizie rămasă definitivă a autorităţii contractante să îi fie refuzat accesul 
la o cale de atac împotriva deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice în cauză si 
împotriva încheierii contractului. 

Faţă de toate aceste considerente, apreciază că în mod greşit Consiliul a admis excepţia lipsei 
calităţii de persoană vătămată a petentei şi a respins contestaţia ca fiind introdusă de o persona care 
nu are calitatea de persoană vătămată. 

Cu privire la fondul contestaţiei se aduc argumente în sprijinul  opiniei că   cele două oferte 
clasate pe locul I şi II nu respectă documentaţia de atribuire în ceea ce priveşte caracteristicile 
tehnice solicitate în fişa de date pentru produsul ce urmează a fi achiziţionat. 

Acestea pot fi analizate numai după stabilirea calităţii contestatoarei de persoană 
vătămată. 

Petenta concluzionează că, întrucât niciuna din cele trei oferte depuse nu este admisibilă, 
astfel cum rezultă din documentele de la dosarul achiziţiei şi din considerentele prezentate, se 
impune anularea procedurii în temeiul art. 212 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 98/2016. 
  7. Prin întâmpinare pârâtul [...] a solicitat respingerea plângerii ca nefondată. 

Petenta nu a dovedit un interes în promovarea contestaţiei, în acest sens fiind amintită 
practica CEJ din care petenta a omis tocmai acele pasaje care au în vedere argumentele Curţii. 
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8. Petenta depune răspuns la întâmpinare prin care susţine dreptul său la o cale de atac, 
potrivit art. 1 din directiva 89/665. 

9. Soluţia instanţei: 
Sintetizând problema de rezolvat în speţă, petenta a participat la o procedură de achiziţie la 

care  au depus oferte trei societăţi, două oferte fiind declarate admisibile şi în final una din acestea 
fiind declarată câştigătoare iar oferta sa a fost respinsă ca neconformă. 

Prin contestaţie solicită anularea deciziilor prin care s-a stabilit admisibilitatea celor două 
oferte, a deciziei prin care una din societăţi a fost declarată câştigătoare, petenta urmărind anularea 
procedurii cu motivaţia că  nici o ofertă  depusă nu a fost admisibilă. 

Astfel, esenţial pentru aprecierea calităţii de persoană vătămată a petentei este faptul că 
aceasta nu a contestat excluderea sa de la procedură prin declararea ofertei sale ca neconformă. 

În opinia societăţii petente, calea sa de atac este permisă din perspectiva art. 1 alin. 3 din 
Directiva 89/665/21.12.1989. 

Potrivit art. 1 alin. 3 din Directiva 89/665/21.12.1989 
  „Statele membre asigură accesul la căile de atac, în temeiul unor norme detaliate pe care 
statele membre pot să le stabilească în acest sens, cel puțin oricărei persoane care are sau care a 
avut vreun interes în obținerea unui anumit contract și care a fost prejudiciată sau riscă să fie 
prejudiciată printr-o presupusă încălcare”. 

Art. 2 alin. 1 lit. b) din aceeaşi Directivă stabileşte că:  
„Statele membre garantează că măsurile luate în privința căilor de atac menționate la 

articolul 1 prevăd competențe care să permită: 
…… 
 (b) fie anularea, fie asigurarea anulării deciziilor luate în mod ilegal, inclusiv eliminarea 

specificațiilor tehnice, economice sau financiare discriminatorii din chemarea la competiție, din 
documentația de contract sau din orice alt document legat de procedura de atribuire a contractului”. 

Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor defineşte persoana vătămată la art. 3 lit. f) ca fiind „orice operator 
economic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

(i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; şi 
           (ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii 
contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a 
unei cereri privind o procedură de atribuire”. 

În Hotărârea din 19 iunie 2003, cauza C-249/01, amintită de către CNSC, deşi a fost 
pronunţată anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor interne aplicabile în speţă, Curtea Europeană a 
dat o interpretare a Directivei de care se prevalează petenta, stabilind cu valoare de principiu că, în 
conformitate cu art. 1 alin. (3) din Directiva 89/665, statele membre sunt obligate să se asigure că 
procedurile de revizuire stabilite de directivă sunt disponibile "cel puţin" oricărei persoane care are 
sau a avut un interes în obţinerea unui anumit contract public şi care a fost sau riscă să fie lezată de 
o presupusă încălcare a dreptului comunitar privind contractele de achiziţii publice sau normele 
interne de aplicare a legii. Această prevedere nu obligă statele membre să instituie căile de atac 
disponibile pentru orice persoană care doreşte să obţină un contract de achiziţie publică, ci  permite 
ca statul să  solicite ca persoana în cauză să fi fost sau să rişte să fie lezată de încălcarea pe care o 
invocă. Prin urmare, art. 1 alin. (3) din Directiva 89/665 nu se opune ca respectivele căi de atac să 
fie disponibile pentru persoanele care doresc să obţină un anumit contract public numai dacă au fost 
sau riscă să fie lezate de încălcarea pe care o invocă. 

Norma internă aplicabilă (mai sus citată) este conformă Directivei, căile de atac fiind 
disponibile oricărei persoane care întruneşte cumulativ cerinţele art. 3 lit. f) din legea 101/2016, în 
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speţă fiind analizată tocmai în ce măsură petenta a fost sau riscă să fie lezată de încălcarea pe care o 
invocă. 

Ulterior, CEJ a fost chemată să răspundă unor situaţii concrete, în acest sens fiind pronunţată 
Hotărârea  în cauza C-689/13 (Puligienica Facikity Esco SpA împotriva Airgest ApA) care în opinia 
petentei este aplicabilă speţei. 

În Cauza aflată la originea hotărârii CEJ (C-689/13) au fost selectaţi doi ofertanţi (ofertele 
fiind deopotrivă admisibile), fiecare din acesta căutând să îl excludă pe celălalt din procedură ca 
urmare a faptului că oferta nu îndeplinea una dinte condiţiile minime prevăzute de caietul de sarcini, 
discuţia vizând  admisibilitatea căii de atac principale în cazul în care adjudecatarul introduce la 
rândul său o cale de atac incidentă în aceeaşi procedură; în acest caz s-a apreciat că ambele părţi 
(ofertantul reclamant şi adjudecatarul) au un interes legitim de excludere a celuilalt operator. 

În consecinţă, situaţia celor două părţi din cauza CEJ (C-689/13) este diferită de situaţia 
părţilor din dosar de faţă, petentul fiind exclus de la procedură şi necontestând excluderea sa. 

În Cauza C-355/15 din 21.12.2016, Curtea Europeană de Justiţie a concluzionat că  art. 1 
alin. 3 din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21.12.1989…. trebuie să fie interpretat  în sensul 
că nu se opune ca unui ofertant care a fost exclus dintr-o procedură de atribuire a unui 
contract de achiziţii publice printr-o decizie rămasă definitivă a autorităţii contractante să îi fie 
refuzat accesul la o cale de atac împotriva deciziei de atribuire a contractului de achiziţii publice 
în cauză şi împotriva încheierii contractului, atunci când numai ofertantul exclus şi adjudecatarul 
acestui contract au depus oferte iar ofertantul menţionat susţine că oferta acestui adjudecatar ar fi 
trebuit să fie, de asemenea, respinsă”. 

În privinţa acestei cauze, CEJ a stabilit că nu se aplică principiul jurisprudenţial cu referire la 
Cauza C-689/13, mai sus amintită, ori cu privire la cauza C-100/12 din 04.07.2013 (Fastweb), 
situaţiile fiind diferite. 

Astfel, în această a doua cauză, calea de atac împotriva deciziei de atribuire a contractului 
celuilalt ofertant (într-o procedură la care au participat doi ofertanţi) a fost formulată de ofertantul 
exclus de la procedură şi care a formulat cale de atac împotriva acestei decizii de excludere, cale de 
atac care însă a fost respinsă definitiv. 

Ca urmare, CNSC a făcut o corectă aplicare a textului Directivei 89/665/CEE a Consiliului 
din 21.12.1989  apreciind asupra lipsei calităţii de persoană vătămată a petentei C SRL, exclusă 
definitiv de la procedură (soluţia de excludere nu a fost atacată), textul Directivei putând fi 
interpretat în sensul că o cale de atac poate fi refuzată aceluia exclus definitiv de la procedură, 
neavând relevanţă dacă împotriva deciziei de excludere s-a formulat o cale de atac respinsă definitiv 
sau nu s-a formulat nicio cale de atac, decizia devenind definitivă prin neatacare. 

Dat fiind modul de soluţionare a plângerii, instanţa nu a mai trecut la analizarea aspectelor 
referitoare la admisibilitatea ofertelor  A SRL şi  B SRL. 

Pentru aceste considerente plângerea a fost respinsă ca nefondată. 
Decizia civilă nr. 77/CA/04.04.2017  

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
 

40. Achiziții publice. Respingerea ca nefondată a plângerii formulate 
împotriva deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor. Lipsa de interes în formularea contestației din perspectiva 
Directivei 89/665 și, implicit, a Legii nr. 101/2016.  

 
Faptul că reclamantului i s-a respins acţiunea ca lipsită de interes nu echivalează cu încălcarea 

dreptului de acces la justiţie, interesul fiind o condiţie de exerciţiu a unei acţiuni iar lipsa lui este sancţionată 
ca atare. 
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Interesul în cadrul contractelor de achiziţii publice trebuie însă privit în directă legătură cu 
prevederile Directivei nr. 89/665 a cărei sferă de aplicare priveşte contractelor menționate în Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii. 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu poate decide atribuirea contractului către un 
anumit operator economic, dar poate aprecia dacă, în raport de elementele contestaţiei, ofertantul a fost sau 
riscă să fie lezat de încălcarea pe care o invocă. 

Chiar şi dacă Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ar fi constatat că oferta 
adjudecatarului este inadmisibilă, în lipsa unor critici exprese în ceea ce priveşte ofertele situate pe locurile 
2-4 care să justifice reanalizarea ofertelor, nu se poate afirma că petenta a fost lezată de o eventuală 
nelegalitate a ofertei declarată câştigătoare, aceasta neavând nicio şansă să obţină contractul de pe poziţia 
5. 

Art. 26 alin. 1, art. 34 alin. 2  din Legea nr. 101/2016 
Art. 3 lit. f) din Legea nr.101/2016 

Art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului  
Directiva CE nr. 89/665 

Hotărârea din 19 iunie 2003, cauza C-249/01 
 

Autoritatea contractantă [...] Constanţa a organizat procedura simplificată – într-o singură 
etapă – în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază şi 
monitorizare 2017-2018, câştigător fiind desemnat SC [...] SRL. 

SC [...] SRL, participantă la procedură şi petentă în cauză,  s-a clasat pe locul cinci. 
Prin cererea înregistrată la CNSC cu nr. …/22.05.2017, SC [...] SRL contestă adresa de 

comunicare a rezultatului procedurii înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. …/17.05.2017, 
decizia autorităţii contractante de desemnare drept câştigătoare a SC [...] SRL, raportul procedurii şi 
actele subsecvente. 

În raport de obiectul contestaţiei sale, solicită anularea rezultatului procedurii de atribuire, 
anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, anularea deciziei de desemnare drept 
câştigătoare a SC [...] SRL, anularea tuturor actelor subsecvente deciziei de desemnare drept 
câştigătoare a ofertei a SC [...] SRL, obligarea autorităţii contractante să continue procedura cu 
emiterea unui nou rezultat. 

SC [...] SRL formulează cerere de intervenţie prin care invocă excepţia lipsei de interes în 
formularea contestaţiei, solicitând respingerea acesteia.  

Cererea de intervenţie a fost admisă în principiu de către CNSC. 
Prin Decizia nr. 1316/C7/1702 din 06.06.2017 s-a admis excepţia lipsei de interes a 

contestaţiei formulată de către S.C. [...] S.R.L,  s-a admis cererea de intervenţie formulată de 
către S.C. [...] S.R.L. şi s-a respins contestaţia formulată de către S.C. [...] S.R.L. în 
contradictoriu cu [...] CONSTANŢA, ca lipsită de interes. 

S-au respins totodată cererea intervenientului S.C. [...] S.R.L. privind obligarea S.C. 
[...] S.R.L. la plata cheltuielilor efectuate cu soluţionarea contestaţiei şi cererea [...] 
CONSTANŢA privind obligarea S.C. [...] S.R.L. la plata cheltuielilor efectuate cu soluţionarea 
contestaţiei, ca neîntemeiate. 

Pentru a pronunţa această decizie organul administrativ jurisdicţional a reţinut 
următoarele:  

Autoritatea contractantă  i-a adus la cunoştinţă contestatorului S.C. [...] S.R.L. faptul că 
oferta sa a fost clasată pe locul 5, însă acesta a adus critici, în mod exclusiv, cu privire la oferta 
desemnată câştigătoare. 

Prin urmare, interesul contestatorului S.C. [...] S.R.L. faţă de rezultatul procedurii de 
atribuire pe care îl contestă nu îndeplineşte una dintre condiţiile cumulative ale interesului, şi anume 
ca acesta să fie actual, criticile vizând exclusiv oferta câştigătoare iar nu şi ofertele clasate pe 
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locurile 2-4 aflate înaintea ofertantului contestator în clasamentul rezultat în urma aplicării 
criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut”. 

 Chiar şi într-o eventuală reevaluare a ofertei desemnată câştigătoare, S.C. [...] S.R.L. nu ar 
avea un folos practic al unui astfel de demers, oferta sa neputând fi declarată câştigătoare, în 
condiţiile în care aceasta a fost clasată pe locul 5. 

 Consiliul a reţinut în soluţionare şi considerentele Deciziei civile nr. 6243/2012 pronunţată 
de Curtea de Apel Cluj într-o speţă similară, în care instanţa a menţionat că „interesul unui ofertant, 
participant la procedura de atribuire, în contestarea rezultatului acesteia, poate fi justificat, sub 
aspectul folosului practic urmărit prin demersul legal (conform condiţiei ca interesul să fie născut şi 
actual) numai în cazul în care acesta ar dovedi un beneficiu direct pe care acesta l-ar obţine în cazul 
admiterii contestaţiei sale. 

Împotriva acestei decizii a formulat plângere SC [...] SRL în conformitate cu dispoziţiile 
art.29 alin.1 din Legea nr.101/2016  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

A solicitat reclamanta ca, prin decizia ce urmează a se pronunţa în cauză, să se dispună 
desfiinţarea în tot a Deciziei atacate, respingerea excepţiei lipsei de interes a contestatoarei invocată 
în faţa Consiliului de către [...] S.R.L, şi, reţinând cauza spre judecare, să se dispună: 

1. anularea rezultatului procedurii de atribuire . 
2. anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii înregistrată la autoritatea 

contractantă sub nr. 4177 /17.05.2017. 
3. anularea deciziei de desemnare drept câştigătoare a ofertei financiare depuse de [...] 

S.R.L,  
4. anularea tuturor actelor subsecvente deciziei de desemnare drept câştigătoare a 

ofertei depuse de [...] S.R.L. . 
5. obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii cu emiterea unui nou 

rezultat al acesteia, 
1. În ceea ce priveşte interesul său,  reclamanta susţine următoarele: 
 - nu a solicitat Consiliului o reevaluare a ofertei câştigătoare, ci anularea rezultatului 

procedurii, consecinţa directă fiind aceea a obligării autorităţii contractante la continuarea 
procedurii, cu emiterea unui nou rezultat al acesteia ceea ce presupune de plano reevaluarea tuturor 
ofertelor declarate admisibile şi conforme, inclusiv cea a reclamantei, prin prisma respectării ad 
litteram a legislaţiei incidente în cauză, alta decât cea care reglementează domeniul achiziţiilor 
publice; 

- conform dispoziţiilor art. 26, alin. 10 din Legea nr. 101 / 2016 consiliul nu poate decide 
atribuirea contractului către un anumit operator economic, orice astfel de solicitare adresată acestuia 
fiind inadmisibilă 

Prin reevaluarea tuturor ofertelor declarate conforme şi admisibile se urmăreşte a se verifica 
în ce măsură valorile acestora (tarifele orare) sunt stabilite cu respectarea legislaţiei incidente şi a 
principiului legalităţii tarifului orar ofertat, aşa cum transpare acesta cu suficienţă din considerentele 
Deciziei CNSC nr. 446/C1/389/02.03.2017, tarif ce nu poate fi unul inferior sumei de 12,942 lei / 
oră / post pentru un post cu program de 24 / 24 ore. Văzând locul ocupat pentru o valoare de 12,945 
lei / oră / post, respectiv cu 0,002 lei / oră peste tariful minimal ce poate fi perceput, este cel puţin 
greu de crezul că ofertele clasate pe locurile 2, 3 şi 4 au fost formulate pentru tarife cuprinse între 
tariful minimal (12,942 lei / oră / post) şi tariful ofertat de reclamantă (12,945 lei / oră / post). 

 Contestaţia formulată  se circumscrie pe deplin dispoziţiilor art. 3, alin, 1, lit. f din Legea nr, 
101 / 2016, în sensul că este de necontestat interesul reclamantei în legătură directă cu procedura de 
atribuire desfăşurată de autoritatea contractantă. 

Poziţia CNSC instituie, în mod cu totul nepermis, o limitare a liberului acces la justiţie, 
principiu consacrat de legea fundamentală, în sensul că stabileşte că contestaţie transmisă 
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Consiliului şi care nu evocă dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice ci relevă încălcarea de 
către ofertanţi sau de către autoritatea contractantă a altor dispoziţii şi prevederi legale este una 
lipsită de interes legitim. 

Interesul legitim privat reprezintă posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în 
considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat. 

Plecând de la această definire a interesului legitim privat, ceea ce s-a pretins Consiliului a 
fost reanalizarea tuturor ofertelor declarate admisibile şi conforme şi s-a urmărit realizarea unui 
drept subiectiv, anume acela de a beneficia de un tratament egal în sensul respectării dispoziţiilor 
legislaţiei muncii şi a celei fiscale de către toţi ofertanţii, unul dintre principiile care stau la baza 
atribuirii contractelor de achiziţie publică fiind tocmai tratamentul egal (art. 2, alin, 2, lit. b din 
Legea nr. 98/ 2016). 

2. În ceea ce priveşte fondul cauzei, se critică oferta SC [...] SRL din perspectiva  
fundamentării preţului ofertat. 

Prin întâmpinare pârâtul [...] Constanţa a solicitat respingerea plângerii ca nefondată, cu 
consecinţa menţinerii ca temeinică şi legală a deciziei CNSC. 

În ceea ce priveşte lipsa de interes în formularea contestaţiei reţinută de Consiliu ca şi temei 
al respingerii contestaţiei, pârâtul o apreciază întemeiată pentru următoarele motive: 

Deşi autoritatea contractantă [...] Constanta i-a adus la cunoştinţă societăţii reclamante SC 
[...] SRL faptul că oferta sa a fost clasată pe locul 5, aceasta a adus critici, în mod exclusiv, cu 
privire la oferta desemnată câştigătoare, nu şi cu privire la celelalte trei oferte clasate pe locurile 2-4. 

Prin urmare, interesul contestatoarei SC [...] SRL faţă de rezultatul procedurii de atribuire pe 
care îl contestă nu îndeplinește una dintre condiţiile cumulative şi esenţiale ale interesului, şi anume 
ca acesta să fie actual. 

Contestatoarea nu a făcut nici dovada faptului că interesul sau în legătură cu procedura de 
atribuire contestată este legitim şi personal, astfel încât chiar şi într-o eventuală reevaluare a ofertei 
desemnată câştigătoare, SC [...] SRL nu ar avea un folos practic al unui astfel de demers, oferta sa 
neputând a fi declarată câştigătoare, în condiţiile în care, aceasta a fost clasata pe locul 5. 

Prin întâmpinare intervenienta SC [...] SRL a solicitat respingerea plângerii ca nefondată, 
cu consecinţa menţinerii ca temeinică şi legală a deciziei CNSC, cu obligarea contestatoarei la plata 
cheltuielilor de judecată. 

Susţine că, în urma participării la procedura de atribuire a contractului având ca obiect 
„Servicii de pază şi monitorizare 2017-2018”, procedură iniţiată de autoritatea contractantă [...] 
CONSTANŢA, oferta sa a fost declarată câştigătoare cu o valoare ofertată de 293.220 lei, respectiv 
10.86 lei/oră/post valori fără TVA.  

Oferta intervenientei a respectat întru totul cerinţele caietului de sarcini şi a documentaţiei de 
atribuire. 

Prin Decizia CNSC nr. 1316/C7/1702 din 06.06.2017 Consiliul a reţinut în mod corect lipsa 
interesului legitim în formularea contestaţiei, admiţând excepţia invocată. 

Nu pot fi primite motivele menţionate în plângere prin care contestatorul afirmă că ar fi 
solicitat reevaluarea tuturor ofertelor, atâta timp cât nu a formulat nici măcar o singură critică asupra 
ofertanţilor situaţi pe locurile 2-4. 

De asemenea, nici criticile privind încălcarea liberului acces la justiţie nu pot fi primite, atâta 
timp cât Legea nr. 101/2016 cu privire la persoana vătămată este suficient de clară, condiţia 
justificării interesului fiind obligatorie. 

Încălcarea liberului acces la justiţie nu are niciun fel de legătură cu pasivitatea 
contestatorului în contestarea ofertanţilor situaţi pe locurile 2-4. 

În privinţa preţului ofertat se susţine că este justificat, inclusiv prin faptul că beneficiază de 
ajutor de la stat în baza Legii nr. 76/2002. 
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Studiind criticile formulate  de contestatoare,  aceasta nu  specifică dispoziţiile legale 
încălcate, menţionând doar obligaţia comisiei de evaluare de a verifica dacă persoanele nominalizate 
în ofertă vor presta serviciile prevăzute în contract în mod efectiv. 

Comisia de evaluare nu are o astfel de atribuţie, motiv pentru care se impune a fi respinse 
aceste critici. 

Soluţia instanţei: 
În speţă, CNSC a analizat cu precădere excepţia lipsei de interes în formularea contestaţiei, 

excepţie invocată de către intervenient, în conformitate cu art. 26 alin. 1 din Legea nr. 101/2016. 
Astfel, pentru a deveni incidente prevederile art. 34 alin. 2 din legea 101/2016 şi pentru a se 

proceda la rejudecarea cauzei în raport de criticile formulate în fond, instanţa va analiza, tot cu 
precădere, legalitatea deciziei CNSC în ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes în formularea 
contestaţiei. 

Excepţia a fost corect soluţionată, în cauză neimpunându-se o apreciere asupra fondului 
speţei, pentru următoarele considerente: 

Liberul acces al unei persoane la justiţie presupune facultatea acesteia de a introduce, după 
libera sa apreciere, o acţiune în justiţie, implicând obligaţia corelativă a statului ca, prin instanţa 
competentă, să soluţioneze această acţiune. 

Liberul acces la justiţie este garantat de către Constituţie în art. 21 şi este consacrat  prin art. 
10 din Declaraţia universala a drepturilor omului şi prin art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice. 

În plan procesual, accesul liber la justiţie se concretizează în prerogativele pe care le implica 
dreptul la acţiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridica oricărei persoane 
fizice sau juridice. 

Ca o garanţie a respectării drepturilor omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
prevede, în art. 6 alin. 1, dreptul oricărei persoane la un proces echitabil: ”Orice persoana are 
dreptul de a îi fi examinată cauza în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil, de către un 
tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va hotărî .. asupra încălcării drepturilor şi 
obligaţiilor cu caracter civil…”. În explicitarea acestui drept, în doctrina dreptului european, dreptul 
de acces la un tribunal este înţeles ca un drept de acces concret şi efectiv, care presupune ca 
justiţiabilul să beneficieze de o posibilitate clară şi concretă de a contesta atingerea adusă drepturilor 
sale. Imposibilitatea concretă de sesizare a unei instanţe de către persoana interesată constituie o 
încălcare a dreptului acesteia de acces la justiţie. 

În acest sens s-a pronunţat în nenumărate rânduri Curtea europeană pentru Drepturile 
Omului: ex. – cazul Airey contra Irlandei (1979), cauza Aksoy contra Turciei (1996), Cauza 
Moldovan şi alţii împotriva României (2005). 

Dreptul de acces la justiţie nu este însă un drept absolut. În speţa Ashingdane contra 
Regatului Unit al Marii Britanii (1985) s-a reţinut că acest drept cere, prin însăşi natura sa, o 
reglementare din partea statului, reglementare ce poate varia în timp şi spaţiu.          

Dreptul intern aplicabil asigură accesul liber la justiţie prin norme eficace şi accesibile.                          
Astfel, conform art. 8 alin. 1 din Legea nr. 101/2016: 
* Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau 

care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum şi oricare persoană 
care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă poate 
sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea 
unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins 
sau a interesului legitim*. 

Potrivit art. 29 alin. 1 din aceeaşi lege „Deciziile Consiliului privind soluţionarea 
contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la instanţa de judecată 
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competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la 
comunicare”. 

Art. 34 alin. 2 din lege: 
 „Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluţionat 

contestaţia prin soluţionarea unei excepţii procesuale, admiţând plângerea, desfiinţează decizia 
respectivă şi reţine cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au 
determinat desfiinţarea deciziei”. 

Legea 101/2016  reglementează şi remedii judiciare, astfel: 
Art. 49 alin. 1:  
„Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată 

de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul 
prevăzut la art. 6 alin. (4), precum şi orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de 
remediere adoptate de autoritatea contractantă, în sensul art. 6 alin. (11), se poate adresa instanţei 
de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi”. 

Conform art. 51 alin. 3 : 
 „Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se 

judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, în complet specializat în 
achiziţii publice”. 

Faptul că reclamantului i s-a respins acţiunea ca lipsită de interes nu echivalează cu 
încălcarea dreptului de acces la justiţie, interesul fiind o condiţie de exerciţiu a unei acţiuni iar 
lipsa lui este sancţionată ca atare. 

Interesul în cadrul contractelor de achiziţii publice trebuie însă privit în directă legătură cu 
prevederile Directivei nr. 89/665 a cărei sferă de aplicare priveşte contractelor menționate în 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii. 

În Hotărârea din 19 iunie 2003, cauza C-249/01, deşi a fost pronunţată anterior intrării în 
vigoare a dispoziţiilor interne aplicabile în speţă, Curtea Europeană a dat o interpretare a Directivei 
89/665 a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de 
produse şi a contractelor publice de lucrări, stabilind cu valoare de principiu că,  în conformitate cu 
art. 1 alin. (3) din Directiva 89/665, statele membre sunt obligate să se asigure că procedurile de 
revizuire stabilite de directivă sunt disponibile "cel puţin" oricărei persoane care are sau a avut un 
interes în obţinerea unui anumit contract public şi care a fost sau riscă să fie lezată de o presupusă 
încălcare a dreptului comunitar privind contractele de achiziţii publice sau normele interne de 
aplicare a legii. Această prevedere  nu obligă statele membre să instituie căile de atac disponibile 
pentru orice persoană care doreşte să obţină un contract de achiziţie publică, ci permite ca statul să 
solicite ca persoana în cauză să fi fost sau să rişte să fie lezată de încălcarea pe care o invocă. Prin 
urmare, art. 1 alin. (3) din Directiva 89/665 nu se opune ca respectivele căi de atac să fie disponibile 
pentru persoanele care doresc să obţină un anumit contract public numai dacă au fost sau riscă să fie 
lezate de încălcarea pe care o invocă. 

Potrivit legii privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor – Legea nr. 101/2016, art. 3 lit. f), persoana care se consideră vătămată reprezintă 
orice operator economic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

- „are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; şi 
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- a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii 
contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal 
a unei cereri privind o procedură de atribuire”. 

Norma internă aplicabilă (mai sus citată) este conformă Directivei, căile de atac fiind 
disponibile oricărei persoane care întruneşte cumulativ cerinţele art. 3 lit. f) din Legea nr. 101/2016, 
în cauză fiind analizată tocmai în ce măsură petenta a fost sau riscă să fie lezată de încălcarea pe 
care o invocă. 

În speţa de faţă, petentul, în calitate de ofertant clasat pe locul 5 la o procedură de achiziţie 
publică,  afirmă că are interes să solicite anularea adresei prin care i s-a comunicat rezultatul 
procedurii înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 4177 /17.05.2017, a deciziei de desemnare 
drept câştigătoare a ofertei financiare depuse de [...] S.R.L şi a tuturor actelor subsecvente deciziei 
de desemnare drept câştigătoare a ofertei depuse de [...] S.R.L. întrucât a solicitat anularea 
rezultatului procedurii şi implicit obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii cu 
emiterea unui nou rezultat al acesteia. În cadrul etapei de reanalizare a ofertelor depuse, petentul 
afirmă că se va analiza în ce măsură fiecare ofertant a respectat legea. 

Petenta nu contestă faptul că nu a adus critici în ceea ce priveşte ofertele clasate pe locurile 
2-4 în cadrul procedurii de atribuire dar, în opinia sa, întrucât a solicitat anularea în întregime a 
procedurii şi reanalizarea tuturor ofertelor, are interes să se constate că oferta declarată câştigătoare 
este inacceptabilă (este de subliniat că petenta nu afirmă că doreşte înlăturarea ofertantului declarat 
câştigător, ci doreşte reanalizarea tuturor ofertelor). 

Aşa cum şi petenta constată, CNSC nu poate decide atribuirea contractului către un anumit 
operator economic, dar poate aprecia dacă, în raport de elementele contestaţiei, ofertantul [...] SRL a 
fost sau riscă să fie lezat de încălcarea pe care o invocă. 

Chiar şi dacă CNSC ar fi constatat că oferta adjudecatarului este inadmisibilă, în lipsa unor 
critici exprese în ceea ce priveşte ofertele situate pe locurile 2-4 care să justifice reanalizarea ofertelor, 
nu se poate afirma că petenta a fost lezată de o eventuală nelegalitate a ofertei declarată câştigătoare, 
aceasta neavând nicio şansă să obţină contractul de pe poziţia 5. 

Simpla solicitare de anulare a rezultatului procedurii nu este în măsură să justifice interesul 
petentei din perspectiva Directivei 89/665 şi implicit a Legii nr. 101/2016. 

Pentru aceste motive, plângerea a fost respinsă ca nefondată. 
În temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civ., petenta a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată către 

intimată. 
Decizia civilă nr. 157/CA/22.06.2017 

Judecător redactor Ecaterina Grigore 
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