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Secția civilă 

Drept civil 

1. Capacitate civilă. Societate comercială dizolvată 

Temei de drept: art. 244 din Codul Civil 

Calitatea de subiect de drept pentru o societate comercială se dobândeşte prin 

înmatricularea acesteia în registrul comerțului, iar sfârşitul capacității de exercițiu a 

persoanei juridice este marcat de momentul încetării capacității de folosință a persoanei 

juridice şi coincide cu încetarea persoanei însăşi. 

Potrivit dispoziției înscrise în art. 244 din Codul Civil, ,,Persoana juridica încetează, 

după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totala, 

transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau 

de lege.” 

În cauză, SC „O.T.” SRL a fost dizolvată prin sentința civilă nr. 85/19.01.2015 

pronunțată de Tribunalul Vaslui, sentința fiind definitivă. 

Raportat la sentința judecătorească de dizolvare, societatea apelantă şi-a încetat 

existența, astfel că aceasta nu mai are aptitudinea de a dobândi drepturi şi obligații. 

Decizia civilă nr. 513/06.09.2016 

Prin sentința civilă nr. 1688 din 3.12.2015, Tribunalul Vaslui a admis cererea 

formulată de Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în contradictoriu cu pârâta SC ,,O.T.” SRL.  

S-a dispus radierea SC,,O.T.” SRL şi înregistrarea mențiunii de radiere în registrul 

comerțului.  

S-a dispus comunicarea hotărârii persoanei juridice pârâte la sediul social, Oficiului 

Registrului Comerțului, pentru radierea societății din registrul comerțului, Ministerului 

Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice şi publicarea, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia.  

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că, prin sentința nr. 85/19.01.2015 

pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a dispus dizolvarea SC ,,O.T.” SRL, în temeiul dispozițiilor 

art. 237 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 237 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile 

comerciale „După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana 

juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanțelor Publice 

- Agenția Națională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în 

Tabloul Practicienilor în Insolvență. Remunerarea lichidatorului se face din averea societății 

dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remunerația 

lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de 

lichidator în legătură cu lichidarea societății urmând a se face, pentru situația în care nu există 

bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 

din România, la solicitarea lichidatorului. 

(8) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu 

s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. (6), Oficiul 

Național al Registrului Comerțului sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului 

radierea societății din registrul comerțului”. 
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De la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare începe să curgă 

termenul de 3 luni pentru numirea lichidatorului.  

Potrivit art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, după 

expirarea acestui termen, în cazul în care instanța de judecată competentă nu a fost sesizată cu 

nici o cerere în acest sens, persoana juridică urmează a fi radiată din registrul comerțului la 

cererea oricărei persoane interesate, de către tribunal. 

Având în vedere datele şi documentele existente la registrul comerțului din care a 

rezultat că pentru SC ,,O.T.” SRL nu s-a formulat în termen nici o cerere pentru numirea 

lichidatorului, instanța a constatat că sunt incidente dispozițiile art. 237 alin. 8 din Legea nr. 

31/1990, motiv pentru care a admis cerere de radiere a SC,,O.T.” SRL aşa cum a fost 

formulată.  

SC „O.T.” SRL a declarat apel solicitând respingerea cererii privind radierea. 

Apelanta susține că, prin sentința civilă atacată, a fost admisă cererea Oficiului 

Național al Registrului Comerțului, prin Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Vaslui, privind radierea sa din registrul comerțului, după ce, prin sentința civilă nr. 

85/16.01.2015 a fost admisă cererea privind dizolvarea apelantei pentru neîndeplinirea 

obligațiilor referitoare la dovada continuării activității la sediul social. 

Având în vedere că lipsurile au fost complinite, apelanta solicită reactivarea. 

Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Vaslui a formulat întâmpinare prin care a solicitat instanței respingerea 

acestuia, ca nemotivat. 

Intimatul consideră că, dacă societatea ar fi avut în mod real intenția de "reactivare", 

după cum susține în cuprinsul apelului, s-ar fi îndreptat prin calea de atac pusă la dispoziție de 

Legea nr. 31/1990 împotriva hotărârii judecătoreşti de dizolvare nr. 85/19.01.2015, când ar fi 

avut ocazia să complinească lipsurile din cauza cărora a fost inițial chemată în judecată, în 

vederea aplicării de către instanța competentă a sancțiunii dizolvării judiciare.  

Starea de pasivitate a apelantei s-a menținut pe tot parcursul desfăşurării cauzei de 

dizolvare judiciară şi, ulterior, în termenul de aşteptare numire lichidator, inclusiv în cursul 

soluționării cererii de radiere din registrul comerțului.  

La termenul de judecată din 17.05.2016, Curtea, din oficiu, a invocat şi a pus în 

dezbaterea contradictorie a părților excepția lipsei capacității civile a apelantei. 

Analizând cu prioritate excepția lipsei capacității civile a SC „O.T.” SRL, conform 

prevederilor art. 248 din Codul de procedură civilă, Curtea reține că aceasta este întemeiată.  

Calitatea de subiect de drept pentru o societate comercială se dobândeşte prin 

înmatricularea acesteia în registrul comerțului, iar sfârșitul capacității de exercițiu a persoanei 

juridice este marcat de momentul încetării capacității de folosință a persoanei juridice şi 

coincide cu încetarea persoanei însăşi. 

În acest sens, Curtea notează că potrivit dispoziției înscrise în art. 244 din Codul Civil, 

,,Persoana juridica încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, 

divizare totala, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul 

constitutiv sau de lege.” 

În prezenta cauză, SC „O.T.”SRL a fost dizolvată prin sentința civilă nr. 

85/19.01.2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui - Secția Civilă - în dosarul nr. 2763/89/201, 

sentința fiind definitivă. 

Raportat la sentința judecătorească de dizolvare, societatea apelantă şi – a încetat 

existența, astfel că aceasta nu mai are aptitudinea de a dobândi drepturi şi obligații. 

La rândul său, art.40 alin. (1) din Codul de procedură civilă statuează că cererile făcute 

de o persoana care nu are capacitate procesuala sunt nule sau, după caz, anulabile. 

Excepția lipsei capacității procesuale civile este o excepție de fond, absolută şi 

peremptorie care, prin efectul său, împiedică soluționarea cauzei pe fond. 

Raportat la cele ce preced, Curtea a constatat nulă cererea de apel formulată de SC 

„O.T.” SRL. 
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2. Imobil preluat abuziv. Efectele Legii nr. 165/2013. 

 Legea nr. 165/2013 art. 4 include în domeniul său de reglementare cauzele pendinte 

în fața instanțelor şi dispoziții relative la acordarea de măsuri compensatorii care se aplică 

atât în procedurile administrative, cât şi în cele judiciare. 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi a Normelor Metodologice de 

Aplicare a legii, continuă să îşi exercite atribuțiile Autoritatea Națională pentru Restituirea 

Proprietăților în condițiile şi în concordanță cu noile dispoziții legale din Legea nr. 

165/2013. 

Unele dispoziții ale Titlului VII din Legea nr. 247/2005 se aplică în continuare şi după 

intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 în privința acordării de măsuri compensatorii pentru 

imobilele preluate abuziv care fac obiectul de reglementare a Legii nr. 10/2001. 

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate în conformitate cu art. 1 alin. 3 din Titlul 

VII al Legii nr. 247/2005 şi pct. 13 din Normele Metodologice rămase neabrogate după 

intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, statuează că acestea vor urma procedura şi se vor 

supune dispozițiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege. 

 

Decizia civilă nr. 365/1 iunie 2016 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași sub nr. 2719/20.04.2015, reclamanta 

Episcopia Romano-Catolică Iași a chemat în judecată ca pârâtă A.N. Apele Române – 

Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art. 21 

din Legea nr. 165/16.05.2013, să fie obligată să emită decizia de acordare a măsurilor 

reparatorii în echivalent prevăzute de sentința civilă nr. 627/2012 a Tribunalului Iași și decizia 

civilă nr. 1055/2012 a Curții de Apel Iași pentru imobilul construcție la roșu în suprafață de 

903 mp identificat în planșa 1 anexă la raportul de expertiză ca fiind C2 și pentru suprafața de 

2096,5 mp, ambele imobile fiind situate în Iași. 

Prin sentința civilă nr. 2229 din 19 octombrie 2015 a Tribunalului Iași – Secția I Civilă 

s-au respins excepțiile de necompetență teritorială, necompetență materială, de 

inadmisibilitate a acțiunii şi de lipsă de interes invocate de către pârâtă. 

Respinge acțiunea formulată de către reclamanta Episcopia Romano-Catolică Iaşi în 

contradictoriu cu pârâta A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că pârâtei nu-i revine obligația de 

a emite decizia care să conțină propunerea de acordare de măsuri compensatorii câtă vreme 

cercetarea acestui fapt a făcut obiectul judecății în dosarul nr. 5271/99/2010, soluționat 

irevocabil prin Decizia nr. 1055/2012 a Curții de Apel Iași – Secția civilă.  

Împotriva sentinței civile nr. 2229 din 19 octombrie 2015 a Tribunalului Iași a 

formulat apel Episcopia Romano-Catolică Iași. 

Se critică sentința apelată pentru următoarele motive:  

- s-a solicitat ca în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 165/16.05.2013 ca A.N. Apele 

Române – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad să fie obligată să emită decizia de 

acordare a măsurilor reparatorii în echivalent prevăzute de sentința civilă nr. 627/2012 a 

Tribunalului Iași și decizia civilă nr. 1055/2012 a Curții de Apel Iași.  

- prin hotărârile judecătorești menționate, intimata a fost obligată să restituie în natură 

suprafața de 716 mp și să acorde măsuri reparatorii pentru construcția în roșu în suprafață de 

903 mp și terenul în suprafață de 2096,5 mp; 

- deoarece pârâta a refuzat să aducă la îndeplinire pe cale amiabilă titlurile executorii, 

prin adresa nr. 15821/26.07.2012 a fost notificată pârâta.  

- cum pârâta a refuzat să aducă la îndeplinire pe cale amiabilă titlurile executorii, s-au 

adresat BEJ în vederea emiterii somației și a executării silite a obligațiilor menționate în titlu. 
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- dispozițiile legate de procedura emiterii dispoziției de către unitatea investită cu 

rezolvarea notificării instituite de OUG nr. 94/2000 şi Legea nr. 247/2005 au fost modificate 

de art. 21 din Legea nr. 165/2013. 

- trebuie avute în vedere dispozițiile art. 1 indice 1 alin. 2 din OUG nr. 94/2000 şi art. 

21 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013. 

- la nivelul jurisprudenței s-a stabilit că procedura administrativă de acordare a 

măsurilor reparatorii are ca punct de plecare decizia emisă de unitatea deținătoare, care se 

întocmeşte în ipoteza unei hotărâri judecătoreşti. 

Apelul formulat este neîntemeiat pentru considerentele la care ne vom referi. 

Prin sentința civilă nr. 627 din 21 martie 2012 a Tribunalului Iaşi, Secția I Civilă s-a 

respins excepția inadmisibilității acțiunii. S-a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta 

Episcopia Romano-Catolică Iaşi în contradictoriu cu pârâta A.N. „Apele Române” Direcția 

Apelor Prut. A fost obligată pârâta să acorde reclamantei măsuri reparatorii în echivalent 

prevăzute de legea specială pentru imobilul „construcție la roşu” şi terenul în suprafață de 

2812,5 mp situat în Iaşi, str. Th.V. A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 

5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Prin decizia civilă nr. 1055 din 5 iunie 2012 a Curții de Apel Iaşi, Secția I Civilă s-a 

admis recursul declarat de Episcopia Romano-Catolică Iaşi împotriva sentinței civile nr. 

627/21.03.2012 pronunțată de Tribunalul Iaşi – Secția I civilă, sentință pe care o modifică în 

parte în sensul că: 

Dispune restituirea în natură, către Episcopia Romano-Catolică Iaşi, a suprafeței de 

teren de 716 mp situată în Iaşi, str. Th.V., reprezentând lotul 1, delimitat de punctele 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 32, 31, 30 şi 20, cuprins în planşa 1 anexă la raportul de expertiză tehnică ce 

face parte din hotărâre. 

Obligă pârâta să acorde reclamantei Episcopia Romano-Catolică Iaşi măsuri 

reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială pentru imobilul "construcție la roşu" în 

suprafață de 903 mp, identificat în planşa 1 anexă a aceluiaşi raport ca fiind C2, precum şi 

pentru terenul în suprafață de 2096,5 mp, ce nu poate fi restituit în natură. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei şi suma de 1675 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată la fond (onorariu expert). 

Menține restul dispozițiilor hotărârii, care nu contravin prezentei decizii. 

Respinge recursul declarat de Administrația Națională "Apele Române" – Direcția 

Apelor Prut, prin reprezentanții săi legali, împotriva sentinței civile nr. 327/21.03.2012 

pronunțată de Tribunalul Iaşi – Secția I civilă. 

Obligă intimata să plătească recurentei Episcopia Romană-Catolică Iaşi suma de 3000 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs (onorariu de avocat). 

Prin procesul verbal de punere în posesie încheiat de Biroul Executor Judecătoresc 

reclamanta a fost pusă în posesie cu privire la suprafața de 716,00 mp, iar cu privire la 

măsurile reparatorii prin echivalent pentru imobilul „construcție la roşu” şi terenul în 

suprafață de 2812,5 mp situat în Iaşi, str. Th.V., dosarul a fost trimis la Autoritatea Națională 

pentru Restituirea Proprietăților în baza art. 5 din OUG nr. 94/2000 la data de 10 octombrie 

2014. 

Prin cele două hotărâri judecătoreşti menționate au fost acordate despăgubiri potrivit 

Titlului VII din Legea nr. 247/2005. 

Prezenta cerere a reclamantei a fost formulată la data de 20 aprilie 2015, când 

Episcopia Romano-Catolică Iaşi obținuse deja un titlu executoriu şi se executase o parte din 

acest titlu executoriu. 

Legea nr. 165/2013 prin art. 4 include în domeniul său de reglementare cauzele 

pendinte în fața instanțelor, or prezenta cauză la data apariției Legii nr. 165 şi anume 16 mai 

2013 nu era pe rolul instanțelor de judecată.  
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Legea nr. 165/2013 conține dispoziții relative la acordarea de măsuri compensatorii 

care se aplică atât în procedurile administrative, cât şi în cele judiciare, dar în prezentul litigiu 

aceste proceduri au fost finalizate, prin pronunțarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile.  

Titlul VII din legea nr. 247/2005 obligă entitățile să înainteze documentația pentru 

stabilirea despăgubirilor la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, obligație care 

în cauză a fost îndeplinită. 

De altfel, după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi a Normelor Metodologice de 

aplicare a legii, continuă să îşi exercite atribuțiile Autoritatea Națională pentru Restituirea 

Proprietăților în condițiile şi în concordanță cu noile dispoziții legale incidente prin Legea nr. 

165/2013. 

Deşi au fost abrogate expres prin legea nr. 165/2013 unele dispoziții din Titlul VII al 

Legii nr. 247/2005 „ Regimul stabilirii şi plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în 

mod abuziv”, iar prin Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2013 aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, au fost abrogate expres dispozițiile din Normele 

Metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 corespunzătoare articolelor 

abrogate din Titlul VII din Legea nr. 247/2005. 

Unele dispoziții ale Titlului VII din Legea nr. 247/2005 se aplică în continuare şi după 

intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 în privința acordării de măsuri compensatorii pentru 

imobilele preluate abuziv care fac obiectul de reglementare al legii nr. 10/2001. 

În acest context, în ceea ce priveşte despăgubirile acordate în conformitate cu art. 1 

alin. 3 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 şi pct. 13 din Normele Metodologice rămase 

neabrogate după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, statuează că acestea vor urma 

procedura şi se vor supune dispozițiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.  

În raport de considerentele mai sus expuse şi dispozițiile art. 480 Cod procedură civilă, 

Curtea respinge apelul formulat. 

 

3. Imobil preluat abuziv. Aplicarea normelor înscrise în OUG nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile ce au aparținut cultelor religioase din 

România, HG nr. 1164/2002 pentru aplicarea Normelor Metodologice de 

Aplicare a OUG nr. 94/2000, HG nr. 1886/2006 

Potrivit art. 5 alin. 1 şi art. 3 alin. 7 din OUG nr. 94/2000, dreptul de proprietate 

asupra imobilului se redobândeşte pe baza Deciziei Comisiei Speciale de Retrocedare, a 

unității deținătoare sau a hotărârii judecătoreşti definitive.  

Potrivit art. 3 din decizia de retrocedare emisă în litigiu de Guvernul României, 

Comisia Specială de Retrocedare, titularului dreptului de proprietate retrocedat îi revine 

obligația de a menține afectațiunea de interes public pe o perioadă de 3 ani de la data 

emiterii Deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în 

cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. Obligația de a menține afectațiunea de interes 

public a imobilului revine numai titularului dreptului de proprietate retrocedat pe o perioadă 

de 5 ani de la data emiterii deciziei de retrocedare.  

Această obligație nu o are şi utilizatorul (în litigiu – Consiliul Județean) care printr-o 

adresă expresă şi-a manifestat intenția de a nu păstra dreptul de folosință asupra imobilului 

retrocedat. Astfel că, pârâtul Consiliul Județean Iaşi nu a mai fost obligat la plata unei chirii 

către proprietarul imobilului retrocedat, de la data când şi-a manifestat expres intenția de a 

nu mai păstra dreptul de folosință asupra imobilului retrocedat.  

Decizia civilă nr. 618/5 octombrie 2016  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la nr. 1779/99/2015, recurenta 

Fundația ”C.” Bucureşti a chemat în judecată pârâtul Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi, 

pentru a dispune obligarea pârâtului la plata sumei de 452.009 lei chirie datorată pentru 



15 

 

folosirea imobilului din Iaşi, în perioada 07.03.2012-29.11.2012, a daunelor moratorii 

constând în dobânda legală calculată de la data de 10.04.2012 şi până la data introducerii 

cererii de chemare în judecată, evaluate provizoriu la suma de 20.000 lei şi a cheltuielilor de 

judecată. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi a solicitat 

respingerea acțiunii motivat de faptul că şi-a manifestat implicit intenția de a nu păstra dreptul 

de folosință asupra imobilului, protocolul de predare-primire fiind semnat fără obiecțiuni. 

Manifestarea de voință de a nu păstra afectațiunea de interes public de şcoală a imobilului s-a 

produs din anul 2010, când prin adresa nr. 6277/11.06.2010 a solicitat reclamantei 

confirmarea faptului că nu fac obiectul retrocedării anumite corpuri de clădire, în vederea 

refuncționalizării acestora pentru a putea continua activitatea Grupului Şcolar . Nu se poate 

reține în sarcina sa culpa pentru încheierea protocolului de predare-primire la data de 

29.11.2012, acest fapt datorându-se parcurgerii legale a procedurilor administrative de 

retrocedare. Face trimitere pârâtul la art. 8 alin. 2 din OUG nr. 94/2000, arătând că 

nerespectarea termenului de 60 de zile pentru încheierea protocolului de predare-primire nu-i 

poate fi imputat utilizatorului imobilului pentru a deveni incident art. 9 alin. 5 din OUG nr. 

94/2000. 

Prin sentința civilă nr. 758/25 aprilie 2016 a Tribunalului Iaşi - Secția civilă, a admis 

în parte cererea formulată de reclamanta Fundația ”C.” Bucureşti în contradictoriu cu pârâtul 

Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi. 

A fost admisă cererea reconvențională formulată de pârâtul-reclamant Județul Iaşi - 

Consiliul Județean Iaşi în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Fundația ”C.” Bucureşti. 

A fost obligat pârâtul-reclamant Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi să plătească 

reclamantei-pârâte Fundația ”C.” Bucureşti suma de 276.443 lei cu titlu de chirie aferentă 

perioadei 18.06.2012-29.11.2012 şi suma de 54.334 lei cu titlu de dobândă legală calculată de 

la data de 10.07.2012 şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată, 13.03.2015. 

A fost obligată reclamanta-pârâtă Fundația ”C.” Bucureşti să plătească pârâtului-

reclamant Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi suma de 264.121,78 lei, echivalentul în lei la 

data de 30.06.2012 a sumei de 60.027,68 euro, cu titlu de contravaloare lucrări. 

A fost obligat pârâtul-reclamant Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi să plătească 

reclamantei-pârâte Fundația ”C.” Bucureşti suma de 14.751 lei cheltuieli de judecată 

corespunzătoare pretențiilor admise. 

Prin sentință, Tribunalul Iaşi a reținut în esență, că prin Decizia nr. 2636/7.03.2012 

Guvernul României - Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au 

aparținut cultelor religioase din România a dispus retrocedarea către recurenta Fundația ”C.” 

Bucureşti a părții din imobilul compus din construcție şi terenul în suprafață de 6.626 mp 

situat în Iaşi. 

În cuprinsul deciziei s-a menționat că predarea imobilului se va face prin protocol de 

predare-primire între deținătorul actual şi titularul retrocedării, titularului dreptului de 

proprietate revenindu-i obligația de a menține afectațiunea de interes public de şcoală pe o 

perioadă de 5 ani de la data emiterii deciziei şi utilizatorului actual revenindu-i obligația ca în 

perioada menținerii acestei afectațiuni să plătească chiria lunară prevăzută de HG nr. 

1886/2006 privind stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul 

prevederilor OUG nr. 94/2000. A fost stipulată totodată, obligația titularului deciziei de a plăti 

fostului deținător contravaloarea adăugirilor efectuate ulterior preluării abuzive, potrivit 

prevederilor art. 1 alin. 3 din OUG nr. 94/2000. 

Decizia nr. 2636/07.03.2012 a fost comunicată Consiliului Județean Iaşi cu adresa nr. 

1427/1428/C din 08.05.2012 a Guvernului României - Comisia Specială de Retrocedare la 

data de 17.05.2012, fiind înregistrată sub nr. 4792. 

În aplicarea art. 1 alin. 7 din OUG nr. 94/2000, prin hotărârea nr. 268 emisă la data de 

26.09.2012 de Consiliul Județean Iaşi, s-a dispus trecerea din domeniul public în domeniul 
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privat al Județului Iaşi şi administrarea Consiliul Județean Iaşi a părții din imobil situat în Iaşi, 

restituită reclamantei Fundația ”C.” Bucureşti prin decizia nr. 2636/07.03.2012. 

La data de 29.11.2012 între părțile în litigiu a fost încheiat protocolul de predare-

primire a imobilului retrocedat, reținându-se că utilizatorul actual Județul Iaşi - Grupul Şcolar 

nu doreşte să păstreze dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de 5 ani. Valoarea 

adăugirilor urma a se stabili, potrivit acestui protocol, printr-o expertiză extrajudiciară 

efectuată de beneficiarul retrocedării, la care va participa şi fostul deținător, conform art. 1 

pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 94/2000. 

Prin raportul de evaluare întocmit în cauză, valoarea actualizată la zi a lucrărilor de 

adăugire realizate la imobilul retrocedat reclamantei Fundația ”C.” Bucureşti a fost stabilită la 

suma de 60.027,68 euro, respectiv 264.121,78 lei. 

Situației de fapt reținute îi sunt incidente normele înscrise în OUG nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, HG nr. 

1164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a OUG nr. 94/2000, HG nr. 

1886/2006 şi art. 1535 alin. 1 Cod civil, norme în a căror aplicare cererea de chemare în 

judecată este întemeiată în parte şi cererea reconvențională este întemeiată în întregul său. 

Conform art. 1 alin. 10 din OUG nr. 94/2000, în cazul în care imobilele retrocedate 

sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau 

cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligația de a 

menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei; în această 

perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a 

Guvernului.  

La art. 1 pct. 12 din HG nr. 1164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a OUG nr. 94/2000, se prevede: calificarea incidenței art. 1 alin. 10 din OUG nr. 

94/2000 revine Comisiei Speciale de Retrocedare, în toată această perioadă noul proprietar 

fiind beneficiarul unei chirii stabilite potrivit HG nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului 

chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor din OUG nr. 94/2000. 

HG nr. 244/2004 a fost abrogată prin HG nr. 1886/2006, act normativ care la art. 4 

prevede că în situațiile prevăzute la art. 1 şi 2, noul proprietar va încheia contractul de 

închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispoziției de restituire, după caz; 

în situația în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligația de plată a 

chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni. 

Prin art. 1 pct. 12 teza finală din HG nr. 1164/2002 este reglementată posibilitatea 

utilizatorului, în cazul în care în cursul perioadei de 5 ani dispare necesitatea menținerii 

afectațiunii de interes public, de a renunța la beneficiul acordat, nemaifiind obligat la plata 

chiriei. 

Potrivit art. 5 alin. 1 şi art. 3 alin. 7 din OUG nr. 94/2000, dreptul de proprietate 

asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, 

a unității deținătoare prevăzute la art. 2 sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după 

caz; deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestație la instanța de 

contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 

de zile de la comunicarea acestora.  

Decizia Comisiei speciale de retrocedare rămâne definitivă, potrivit art. 8 pct. 1 alin. 2 

din HG nr. 1164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a OUG nr. 

94/2000, la momentul expirării termenului de 30 de zile prevăzut pentru atacarea în instanță a 

acesteia sau, după caz, în cazul în care este urmată procedura judecătorească, la momentul 

rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestația 

împotriva deciziei. 

Rezultă din interpretarea coroborată a acestor norme că dreptul real de proprietate 

asupra imobilului situat în Iaşi ce intră în componența patrimoniul reclamantei Fundația ”C.” 
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Bucureşti, este cel în puterea căruia i se datorează acesteia, în perioada afectării imobilului 

retrocedat unor activități de interes public din învățământ, chiria cuantificată legal.  

Pornind de la norma legală ce obligă la menținerea afectațiunii imobilelor retrocedate 

unor activități de interes public, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la 

bugetele locale, noul proprietar este lipsit temporar de atributul posesiei ce intră în 

componența dreptului său real de proprietate, fiind totodată îndreptățit în puterea prerogativei 

folosinței să culeagă fructele civile ale imobilului constând în chirii. Calitatea de titular a 

dreptului de proprietate este cea care îi conferă reclamantei Fundația ”C.” Bucureşti exercițiul 

atributelor posesiei şi folosinței, alăturat atributului dispoziției, cu privire la imobilul în care 

şi-a desfăşurat activitatea Grupul Şcolar. 

Dreptul de proprietate asupra imobilului, cu toate atributele ce-i sunt ataşate acestuia, 

se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, în speță decizia nr. 

2636/07.03.2012, decizie ce este supusă controlului de legalitate înaintea instanței de 

contencios administrativ. Consolidarea dreptului real în patrimoniul beneficiarului retrocedării 

are loc în momentul în care decizia de retrocedare rămâne definitivă, respectiv la momentul 

expirării termenului de 30 de zile prevăzut pentru atacarea sa în instanță. 

Ca atare, data rămânerii definitive a deciziei este cea la care dreptul real de proprietate 

asupra imobilului se perpetuează în patrimoniul beneficiarului retrocedării iar atributele ce 

alcătuiesc conținutul juridic al acestui drept îi îngăduie titularului să culeagă fructele civile ale 

imobilului retrocedat. 

Dincolo de existența în patrimoniul reclamantei Fundația ”C.” Bucureşti a dreptului de 

proprietate asupra imobilului retrocedat, aceasta nu este îndreptățită la perceperea fructelor 

pentru perioada de timp cât imobilul a fost în posesia pârâtului Județul Iaşi, Grupul Şcolar. 

În nici o măsură momentul dobândirii de către reclamantă a dreptului de proprietate 

asupra imobilului cu consecința îndreptățirii sale la chiria stabilită legal nu se află în relație de 

interdependență cu etapele reglementate pentru finalizarea procedurii cuprinse în OUG nr. 

94/2000, astfel cum susține pârâtul Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi. 

Decizia nr. 2636/7 martie 2012 a devenit definitivă la 18.06.2012, de la această dată şi 

până la 29 noiembrie 2012 – moment până la care Consiliul Județean Iaşi nu a mai avut 

posesia imobilului, Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi va fi obligat la plata chiriei. 

Cu privire la cererea reconvențională formulată de Județul Iaşi - Consiliul Județean 

Iaşi îi sunt aplicabile prevederile art. 1 alin.3 teza a II-a şi art. 5 alin.4 din OUG nr. 94/2000. 

Împotriva sentinței civile nr. 758/25 aprilie 2016 a Tribunalului Iaşi-Secția I civilă au 

declarat apel Județul Iaşi-Consiliul Județean Iaşi şi Fundația ”C.” Bucureşti. 

Se critică sentința apelată de Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi pentru următoarele 

motive: 

- prima instanță a dat eficiență manifestării explicite a apelantei de a nu păstra dreptul 

de folosință asupra imobilului pe o perioadă de 5 ani, manifestare exprimată prin adresa nr. 

6277/11.06.2010. 

- instanța de judecată a apreciat că adresa invocată nu poate fi asimilată cu o renunțare 

a utilizatorului la beneficiul menținerii afectațiunii de interes public de şcoală datorită 

anteriorității sale în raport cu momentul dobândirii dreptului de proprietate. 

- intenția nepăstrării afectațiunii imobilului s-a manifestat cu mult timp înainte de 

rămânerea definitivă a deciziei de retrocedare, mai ales că protocolul de predare-primire a fost 

semnat fără obiecțiuni. 

- nu a fost încheiat niciun contract de închiriere între părți, nu a existat nicio notificare 

din partea Fundației „C.”, instituția publică neputându-se autosesiza în lipsa unei notificări ori 

un alt decont justificativ. 

- apelanta nu poate fi obligată la plata chiriei şi nu se justifică nici plata cheltuielilor 

de judecată aferente. 

- se solicită respingerea cererii formulate de Fundația ”C.” Bucureşti şi a cheltuielilor 

de judecată aferente. 
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Fundația ”C.” critică sentința apelată ca fiind nelegală şi netemeinică. 

Se solicită admiterea apelului şi să schimbe în parte sentința apelată în sensul admiterii 

în tot a cererii de chemare în judecată şi a respingerii cererii reconvenționale ca inadmisibilă 

sau prematură, ca neîntemeiată. 

Prin petitul apelului se critică sentința apelantă pentru următoarele motive: 

- după retrocedarea imobilului de Comisia Specială de Retrocedare, la data de 

27.11.2012 a avut loc o întâlnire la sediul Consiliului Județean Iaşi în care s-a convenit că 

începând cu data de 1.12.2012 încetează activitatea de învățământ  

- deşi nu a fost încheiat un contract de închiriere, Consiliul Județean Iaşi şi-a exercitat 

dreptul de folosință asupra imobilului 

- deşi s-a solicitat intimatului-pârât să achite chiria aferentă acesta a refuzat spunând 

că este exonerat de plata acesteia, în condițiile în care şi-a exprimat opinia că nu doreşte să 

beneficieze de menținerea afectațiunii de interes public pentru o perioadă de 5 ani de la data 

emiterii deciziei de retrocedare. 

- în mod nelegal prima instanță a admis cererea formulată de pârâtul-intimat având în 

vedere OUG nr. 94/2000 şi Normele Metodologice de aplicare a acestui act normativ. 

- cererea reconvențională este permisă în condițiile în care termenul este de 3 ani, 

aceasta a fost formulată la 15.05.2015, iar imobilul a fost retrocedat prin Decizia nr. 2636 din 

7 martie 2012. 

- se susține că în raport de dispozițiile art. 4 din HG nr. 1886/2006, aveau dreptul de a 

încasa chiria de la data emiterii deciziei de retrocedare şi de la data rămânerii definitive. 

- raportat la dispozițiile art. 8 alin.1 din OUG nr. 94/2000, momentul rămânerii 

definitive a deciziei de retrocedare prezintă importanță pentru data la care trebuia încheiat 

protocolul de predare-primire şi nu de la data la care beneficiarul retrocedării dobândeşte 

calitatea de proprietar asupra imobilului. 

- cererea reconvențională nu a fost dovedită de pârât, întrucât la momentul înregistrării 

acesteia nu a depus şi înscrisurile de care a înțeles ă se folosească şi sunt invocate dispozițiile 

art. 194 lit. „e” Cod procedură civilă. 

- în mod neîntemeiat s-a dispus obligarea Fundației „C.” la plata sumei de 264.121,78 

lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de adăugiri realizate la imobilul retrocedat, având în 

vedere că această cerere a fost formulată cu nesocotirea dispozițiilor pct. 6 Partea I din 

Normele Metodologice de aplicare a OUG nr. 94/2000. 

- din interpretarea acestor prevederi, rezultă că fostul deținător poate solicita 

contravaloarea adăugirilor în situația în care beneficiarul retrocedării nu îşi îndeplineşte 

obligația de a determina valoarea acestora, fie această valoare a fost contestată. 

Apelul formulat de Județul Iaşi - Consiliul Județean Iaşi este întemeiat, apelul 

formulat de Fundația ”C.” este neîntemeiat, pentru considerentele la care ne vom referi. 

Prin Decizia nr. 2636/7.03.2012 emisă de Guvernul României, Comisia Specială de 

Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România a dispus 

retrocedarea Fundației „C.”, partea din imobilul compus din construcție şi terenul, în suprafață 

de 6626 mp, situat în municipiul Iaşi, identificată prin (pct. 20-27-28-29-30-31-211-212-213-

214-215-216-512-65-201-3-4-6-2-210-12-511-13-16-20), conform Planului de situație scara 

1:500, anexat, care constituie parte integrantă din prezenta decizie. 

Predarea imobilului se face prin protocol de predare-primire între deținătorul actual şi 

titularul retrocedării. 

Potrivit art. 3 din aceeaşi decizie, titularul dreptului de proprietate (în litigiu Fundația 

Caritas), îi revine obligația de a menține afectațiunea de interes public pe o perioadă de 3 ani 

de la data emiterii prezentei decizii. 

Totodată, în perioada menținerii afectațiunii de interes public de şcoală, utilizatorul 

actual (Consiliul Județean Iaşi) va plăti proprietarului chiria lunară prevăzută de H.G. nr. 

1886/2006, privind stabilirea cuantumului chiriei aferente imobilelor care fac obiectul 

prevederilor OUG nr. 94/2000. 
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Curtea reține că imobilul supus retrocedării se afla în domeniul public al statului, atât 

la data cererii de retrocedare – 04.02.2003, cât şi la data emiterii Deciziei nr. 

2636/07.03.2012, de retrocedare. 

OUG nr. 94/2000 în art. 1 alin. 10 dispune în mod expres că pentru imobilele 

retrocedate afectate unor activități de interes public din învățământ (cum este cazul imobilului 

în litigiu), incumbă noului proprietar (în speță, Fundația ”C.”) obligația de a menține 

afectațiunea pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul 

proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

Obligația de a menține afectațiunea de interes public a imobilului, revine numai 

titularului dreptului de proprietate pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii Deciziei de 

retrocedare, aşa cum este de altfel inserat şi în art. 3 din OUG nr. 94/2000. 

Această obligație nu o are şi utilizatorul (în litigiu – Consiliul Județean Iaşi), care prin 

adresa nr. 6277/11.06.2010 şi-a manifestat expres intenția de a nu păstra dreptul de folosință 

asupra imobilului pentru o perioadă de 5 ani. 

Argumentația instanței de fond, că această adresă este anterioară dobândirii actului de 

proprietate de către reclamantă este contrară dispozițiilor legale ale OUG nr. 94/2000. 

Menținerea afectațiunii de interes public de şcoală pe o perioadă de 5 ani are loc de la 

data emiterii Deciziei de retrocedare, deci de la 07 Martie 2012 şi nu de la data când dreptul 

de proprietate asupra imobilului se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de 

retrocedare care a rămas definitivă la un alt moment, 18 iunie 2012. 

Curtea reține art. 5 din OUG nr. 94/2000 şi incidența prevederilor art. 1 alin. 1 din 

OUG nr. 94/2000 coroborate cu art. 4 din OUG nr. 94/2000 care prevăd în mod expres că în 

perioada în care Comisia specială de retrocedare stabileşte că imobilele neretrocedate sunt 

afectate unor activități de interes public, utilizatorul poate renunța la beneficiul acordat, 

„nefiind obligat la plata chiriei”. 

Pe de altă parte, Fundația ”C.” este cea care avea obligația, conform art. 8 din OUG nr. 

94/2000 să încheie cu Consiliul Județean Iaşi un protocol de predare – primire a imobilului, în 

termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei. 

Or, deținerea de către Consiliul Județean Iaşi a imobilului retrocedat şi după 

rămânerea definitivă a deciziei Comisiei speciale de retrocedare, nu poate fi imputată 

deținătorului-utilizator, cât timp acesta şi-a manifestat opțiunea de a nu păstra afectațiunea de 

interes public a imobilului. 

Aşa fiind, atributele dreptului de proprietate – posesia, folosința, dispoziția – 

redobândite în condițiile OUG nr. 94/2000 sunt recunoscute în limitele stabilite de lege (art. 

555 Cod Civil). 

În raport de toate considerentele expuse, apelul formulat de Județul Iaşi – Consiliul 

Județean Iaşi este întemeiat şi urmează a fi admis, în sensul dispozitivului acestei hotărâri. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de către Fundația ”C.”: 

Prin încheierea din 21 septembrie 2015, Tribunalul Iaşi – Secția I civilă, a respins 

excepția inadmisibilității cererii reconvenționale şi excepția prescripției dreptului material la 

acțiune invocate de reclamanta Fundația ”C.”. 

În mod legal, Tribunalul Iaşi a avut în vedere că cererea reconvențională formulată de 

Județul Iaşi – Consiliul Județean Iaşi are temei juridic OUG nr. 94/2000 din perspectiva 

drepturilor şi obligațiilor născute ca urmare a retrocedării către Fundația ”C.” a imobilului din 

Iaşi. 

Este cert că pretențiile formulate de Județul Iaşi – Consiliul Județean Iaşi sunt strict 

legate de raportul juridic izvorât ca urmare a retrocedării imobilului din Iaşi. 

Astfel, dispozițiile art. 1 pct. 6 din OUG nr. 94/2000 actualizată, stabilesc că dacă s-au 

efectuat adăugiri ulterior preluării abuzive care nu depăşesc 50% din aria desfăşurată actuală, 

beneficiarul retrocedării va dobândi dreptul de proprietate asupra întregului imobil cu 

obligația de a plăti fostului proprietar contravaloarea acestora. 
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Astfel, fostul deținător va deveni titularul unui drept de creanță în ceea ce priveşte 

contravaloarea acestor îmbunătățiri. 

Ca atare, cererea reconvențională nu este inadmisibilă. 

În ceea ce priveşte prescripția dreptului material la acțiune, în mod legal Tribunalul 

Iaşi a respins excepția invocată, din perspectiva dispozițiilor art. 2517 şi art. 2523 Cod civil, 

reținând că de la data redobândirii definitive a dreptului de proprietate – 18.06.2012, curge 

acest termen. 

Susținerea apelantei Fundația ”C.” referitoare la faptul că în cauză trebuiau aplicate 

dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e) Cod procedură civilă, nu au fundament juridic. 

Dispozițiile art. 194 – 197 Cod procedură civilă sunt aplicabile numai în judecata 

verificării şi regularizării cererilor introductive de instanță nu şi cererilor incidentale. 

Cererea reconvențională este o cerere incidentală în conformitate cu art. 30 Cod 

procedură civilă, fiind o cerere formulată în cadrul unui proces în curs de desfăşurare. 

Ca atare, sfera de aplicare a art. 200 Cod procedură civilă în cadrul căruia se dispune 

anularea cererii de chemare în judecată pentru neîndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 194 

– 197 Cod procedură civilă nu este aplicabilă cererii reconvenționale. 

Cu privire la netemeinicia cererii reconvenționale, Curtea reține că şi această susținere 

este neîntemeiată. 

Astfel, Județul Iaşi – Consiliul Județean Iaşi a dat eficiență prevederilor art. 5 din 

Decizia de retrocedare nr. 2636/07.03.2012. 

Contravaloarea adăugirilor a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale ale art. 

1 din HG nr. 1164/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 

94/2000 şi raportul de evaluare privind adăugirile efectuate la imobilul litigiului, ulterior 

preluării abuzive. 

Raportul de evaluare a fost întocmit la solicitarea Fundației „C.” la data de 30 iunie 

2012. 

Potrivit raportului de expertiză extrajudiciară, valoarea actualizată a lucrărilor de 

adăugire, neachitate la imobilul retrocedat reclamantei Fundația ”C.” Bucureşti, este de 

264.121,78 lei (60.027,68 euro). 

În mod legal Tribunalul Iaşi a reținut că Județul Iaşi – Consiliul Județean Iaşi nu este 

în posesia unui titlu executoriu, acesta fiind îndreptățit să solicite instanței obligarea 

beneficiarului retrocedării la plata contravalorii adăugirilor. 

În raport de considerentele mai sus expuse şi în conformitate cu art. 480 Cod 

procedură civilă, Curtea respinge apelul formulat de Fundația ”C.” cu sediul în municipiul 

Bucureşti. 

 

4. Ipoteca convențională imobiliară. Contract de împrumut garantat prin ipotecă 

convențională imobiliară 

Contractul de ipotecă dedus judecății nu a respectat principiul specializării, astfel că 

sancțiunea este nulitatea absolută. Soluții în cauză, fiind şi la propria instanță şi la 

Tribunalul Iaşi de admitere a acțiunii şi de constatare a nulității absolute a contractului de 

ipotecă încheiat, iar în recurs soluția majoritară fiind de admitere a recursului, iar cea 

minoritară de respingere a recursului. 

Soluția minoritară de respingere a recursului şi de menținere a soluțiilor celor două 

instanțe a avut în vedere dispozițiile art. 1774 Cod civil de la 1864, în prezent art. 2372 Cod 

civil şi art. 169 din Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil. 

Prin „ipoteci imobiliare” cum este cea din litigiu în sensul Titlului XI al Cărții a V-a a 

Codului civil se desemnează toate garanțiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi 

temeiul juridic al constituirii lor (art. 169 din Legea nr. 71/2011). 
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Principiul specializării se referă la determinarea imobilului asupra căruia este 

constituită creanța garantată. Principiul specializării este de esența regimului ipotecar 

român, atrăgând nulitatea absolută a contractului de ipotecă încheiat.  

Or, în cauză s-a menținut de instanțe şi opinia minoritară de la Curtea de Apel Iaşi – 

Secția civilă că imobilul asupra căruia a fost constituită garanția este altul decât cel inserat 

în proprietatea reclamanților şi nu este determinată suma garantată.  

Determinarea sumei trebuie să rezulte din contractul de ipotecă şi nu din alt înscris.  

Ipotecile convenționale imobiliare fiind supuse principiului specializării sub dublu 

aspect: atât cu privire la valoarea obligației garantate care trebuie să fie determinată sau 

determinabilă prin contractul de ipotecă, cât şi cu privire la bunul afectat garanției, ceea ce 

în cauză nu poate fi reținut.  

Părțile nu pot institui şi nici suprima cauze de nulitate absolută, astfel că nu sunt 

necesare a mai fi analizate şi alte susțineri.  

Decizia civilă nr. 442/2 noiembrie 2016 

Prin sentința civilă nr. 6484 din 01.04.2011 pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul 

nr. X/245/2010 s-au dispus următoarele:  

S-a admis acțiunea formulată de reclamanții C.F. şi C.M.-E. în contradictoriu cu 

pârâții S.D.I.L. şi S.E. şi P.S.-A.  

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de ipotecă autentificat în 07.12.2006, 

încheiat între C.M.-E. şi C.F., garanți, P.S.-A., împrumutător şi S.D.I.L. şi S.E., împrumutați, 

având ca obiect apartamentul nr.1 din Iaşi. 

S-a admis în parte cererea reclamanților privind acordarea cheltuielilor judiciare. 

Au fost obligați pârâții în solidar la plata către stat a taxei judiciare de timbru în 

valoare de 3715 lei pentru care reclamanții au beneficiat de ajutor public judiciar. 

Au fost obligați pârâții în solidar să plătească reclamanților 2605 lei cheltuieli de 

judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea reclamanților privind obligarea pârâților la plata 

onorariului de avocat. 

Pentru a se pronunța în acest sens prima instanță a reținut că, prin cererea înregistrată 

pe rolul instanței sub nr. X/245/2010, reclamanții C.F. şi C.M. au solicitat instanței, în 

contradictoriu cu pârâții S.D.I.L., S.E. şi P.S.-A., să desființeze în parte contractul autentificat 

sub nr. Z din 7 decembrie 2006 cu privire la garanția ipotecară având ca obiect apartamentul 

din Iaşi; să constate instanța nulitatea actului de adjudecare emis în dosarul de executare nr. 

Y/2009, în baza căruia apartamentul a fost adjudecat de pârâtul P.S.-A., dispunând întoarcerea 

executării. 

În fapt, au motivat reclamanții că, la sfârşitul anului 2006, profitând de buna lor 

credință, pârâții S. i-au determinat să accepte garantarea cu apartamentul proprietate 

personală, a unui împrumut pe care urmau să-l primească de la pârâtul P.S.-A.. 

Pentru a-i determina să accepte garantarea împrumutului, pârâții i-au asigurat că 

ipoteca este doar formală, că în termen de şase luni va fi transferată asupra imobilului din 

Cartierul „C.” care are o valoare de peste 200.000 euro, proprietatea pârâților, care urma să fie 

liber de sarcini după încasarea împrumutului, asigurându-i totodată de strânsa legătură de 

prietenie cu împrumutătorul şi tatăl acestuia, aceştia din urmă confirmând susținerile pârâților. 

Existența proprietății pârâților, promisiunea transferului garanției după cel mult şase 

luni confirmată de părți, posibilitatea restituirii împrumutului în caz de nevoie prin vânzarea 

casei din Cartierul „C.”, precum şi rugămințile insistente ale familiei S. de a-i ajuta să iasă din 

situația gravă în care se află fiind expuşi riscului de a pierde casa din Cartierul „C.” din cauza 

pagubei suferite la firmă, au fost elemente determinante în acordul pentru garantarea 

împrumutului contractat de pârâții S. Toate aceste aspecte au fost manipulate cu viclenie de 

pârâți, în încercarea de a-i determina să accepte garantarea împrumutului. 
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La data de 7.12.2006, sub nr. Z a fost autentificat contractul de împrumut garantat prin 

ipotecă, potrivit căruia pârâții S. au primit cu titlu de împrumut garantat cu ipotecă, suma de 

56.000 euro, care trebuia restituită după 18 luni şi 24 zile, respectiv până la data de 

30.06.2008  

Precizează reclamanții, că în luna august 2007, după ce au solicitat în mai multe 

rânduri pârâților să realizeze transferul ipotecii, aceştia le-au comunicat faptul că au vândut 

casa din Cartierul „C.”, cu toate acestea pârâții au continuat în acordarea asigurărilor 

mincinoase, prezentând ca dovadă a lichidităților de care ar dispune, un alt contract de 

împrumut încheiat în luna iunie 2007, prin care primeau de la acelaşi pârât suma de 75.000 

euro. 

Astfel, pârâții nu numai că nu şi-au îndeplinit obligațiile dar şi-au mărit starea de 

insolvabilitate atât prin contractarea unui nou împrumut dar şi prin vânzarea imobilului din 

Cartierul „C.” pe care îl aveau în proprietate. 

Arată reclamanții că garanția ipotecară înscrisă în contractul de împrumut a fost rodul 

unui consimțământ viciat, fiind surprins prin dol sub forma manoperelor viclene exercitate 

asupra reclamanților de către pârâți. 

Au mai precizat reclamanții că au fost victimele unei asocieri frauduloase constituită 

în scopul satisfacerii unor interese prin mijloace ilicite, pârâtul P. practicând camătă mascată 

de conivență cu soții S. care racolau victime pe care le escrocau în scopul obținerii unor sume 

importante de bani. În raport de aceste circumstanțe, au solicitat reclamanții să constate 

instanța că ipoteca a avut un scop ilicit care atrage nulitatea absolută a actului. 

Un alt motiv de nulitate a contratului de ipotecă este dat de neîndeplinirea condiției 

dublei specializări a ipotecii sancționată cu nulitatea absolută de dispozițiile art. 1775 şi art. 

1776 C.civ. Neindicarea şi nedeterminarea între clauzele convenției de ipotecă a sumelor 

pentru care această garanție este instituită atrage nulitatea absolută. Menționarea în cuprinsul 

clauzelor ipotecii că garanția vizează suma împrumutată de P. soților S. nu îndeplineşte 

condiția imperativă a legii. 

Ca efect al desființării contractului de ipotecă, au solicitat reclamanții şi constatarea 

nulității absolute a actului de adjudecare, ca act subsecvent al unui act juridic lovit de nulitate. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art.494, 960, 953 şi 1776 C. civ., art.404 ind.1C. 

proc. Civ. 

În dovedirea cererii, au anexat înscrisuri în copie. 

Pentru termenul de judecată din 15.10.2010, reclamanții au formulat precizări scrise 

prin care au arătat adresa lor de domiciliu, invocând alături de celelalte motive de nulitate şi 

încălcarea principiului dublei specializări a ipotecii în sensul art.1774 C. civ. Ipoteca din 

litigiu nu îndeplineşte exigențele acestei dispoziții legale, nefiind în concordanță cu situația 

bunului proprietatea reclamanților întrucât ei sunt proprietarii apartamentului din str. A, Iaşi, 

în timp ce în contractul de ipotecă este menționat ca fiind adus garanție apartamentul nr.1 din 

bloc L, etajul 1. 

Legal citați, pârâții S. nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanță. 

Pârâtul P.S.-A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii, 

motivat de următoarele considerente: 

În luna decembrie 2007 a încheiat cu pârâții S.D.I.L. şi S.E., prieteni de familie cu el şi 

cu reclamanții, contractul de împrumut în formă autentică pentru suma de 56.000 euro. 

La data perfectării contractului, reclamanții cunoşteau problemele financiare ale 

familiei S., precum şi toate implicațiile constituirii unei garanții imobiliare, cu toate acestea au 

fost de acord să ofere acest ajutor prietenilor lor de familie. În acest context, precizează 

pârâtul, nu există nici un viciu de consimțământ la data semnării contractului. 

Faptul că familia S. a înstrăinat ulterior imobilul proprietatea lor din Cartierul „C.” nu 

a fost în frauda reclamanților, ci în frauda sa, întrucât nu a mai avut posibilitatea să recupereze 

suma împrumutată anterior familiei S.. 
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Neplata datoriei de către pârâții S. nu poate fi considerat un mijloc dolosiv de fraudare 

întrucât cu toții cunoşteau situația financiară dezastruoasă a acestora. 

Precizează pârâtul că garanția imobiliară a fost instituită legal, reclamanții dându-şi 

acordul cunoscând atât faptul că pârâții-împrumutați au probleme financiare grave, că 

imobilul lor este deja garantat pentru un alt împrumut, precum şi faptul că suma pe care o 

garantează este foarte mare. 

Cât priveşte cel de-al doilea motiv de nulitate, folosirea manoperelor dolosive, a 

învederat pârâtul că se aduc acuzații grave şi jignitoare la adresa sa şi total lipsite de 

veridicitate. Împrumutul pe care l-a acordat, ca şi cel anterior, a fost acordat cu titlu gratuit, 

actul de împrumut cu ipotecă nu a avut un scop sau o cauză ilicită, fiind încheiat doar pentru a 

ajuta pârâții. 

Nu se poate reține neîndeplinirea cerințelor art. 1776 C.civ., întrucât suma pentru care 

a fost constituită ipoteca a fost prevăzută de două ori, atât în cifre cât şi în litere, în cadrul 

actului de împrumut. 

Față de precizările scrise formulate de reclamanți la termenul de judecată din 

15.10.2010, pârâtul a arătat în apărare că nu se poate reține încălcarea prevederilor art. 1774 

C. civ., în speță fiind vorba despre un imobil al garanților şi nu al debitorilor, pe de altă parte, 

în actul de constituire a ipotecii este specificat atât natura cât şi situația imobilului. 

Cu privire la adresa unde este situat imobilul grevat de sarcini, a precizat pârâtul că 

aceasta corespunde cu adresa existentă în registrele OCPI. 

La termenul de judecată din 17.09.2010, reclamanții au precizat în scris că solicită 

doar anularea contractului de împrumut în ce priveşte garanția ipotecară, urmând ca pe cale 

separată, ulterior, să reitereze cererea nulitatea actului de adjudecare. 

În dovedirea cererii şi în contradovadă, părțile au solicitat şi instanța a încuviințat 

probele cu înscrisuri, testimonială şi interogatoriu. 

Au fost audiați martorii M. şi I., reclamanții au răspuns la interogatoriul formulat de 

către pârâtul P.S.-A., reclamanții şi pârâtul au depus înscrisuri. 

Reclamanții şi pârâtul P.S.-A. au depus note de concluzii scrise.  

Analizând cererea prin prisma dispozițiilor legale aplicabile şi a probatoriului 

administrat, instanța reține următoarele: 

Prin contractul de împrumut garantat prin ipotecă autentificat sub nr.Z din 07.12.2006, 

pârâtul P.S.-A. a împrumutat pârâților S.D.I.L. şi S.E. suma de 56.000 euro, fără dobândă, 

pentru o perioadă de 18 luni şi 24 de zile, respectiv până la data de 30 iunie 2008. 

Prin acelaşi act autentificat, reclamanții au garantat pe pârâtul P.S.-A. pentru suma 

împrumutată soților S., cu apartamentul nr.1, proprietatea lor, situat în Iaşi, strada A. nr.1, 

bloc L, etaj 1, jud. Iaşi. 

Cu toate că părțile au încheiat contractul principal de împrumut cât şi contractul de 

ipotecă prin acelaşi act autentificat, actul prin care a fost instituită garanția reprezintă un 

contract de sine stătător ale cărui condiții de valabilitate de formă şi fond se verifică în mod 

distinct, prin aplicarea dispozițiilor legale incidente. 

Reține instanța, potrivit art.1746 C. civil, ipoteca este o garanție reală imobiliară care 

nu comportă deposedarea celui care o constituie. Art. 1749 alin.2 C. civ. prevede că ipoteca 

este convențională când ia naştere din convenția părților, cu respectarea formelor prevăzute de 

lege. 

Contractul de ipotecă este un contract solemn. Sub sancțiunea nulității absolute, 

ipoteca convențională trebuie să fie încheiată prin înscris autentic – art. 1772 C.civ. Sub 

aceeaşi sancțiune, a nulității este prevăzută şi obligația de specializare, în actul de constituire 

a ipotecii, sub dublul aspect al specializării: imobilul ipotecat şi suma garantată. 

Acest principiu este enunțat de dispozițiile art.1774 Cod civil, astfel: "Ipoteca 

convențională nu este valabilă dacă prin actul de constituțiune al ipotecii nu se specifică 

anume natura şi situațiunea fiecărui imobil al debitorului, asupra căruia se constituie ipoteca 

creanței". 
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Totodată, potrivit art.1776 C.civ., ipoteca încheiată prin convenția părților este 

valabilă numai când suma pentru care este constituită este determinată prin act. 

Cu toate că părțile au încheiat contractul principal de împrumut cât şi contractul de 

ipotecă prin acelaşi act autentificat, contractul prin care a fost instituită garanția reprezintă un 

act de sine stătător ale cărui condiții de valabilitate de formă şi fond se verifică în mod 

distinct, prin aplicarea dispozițiilor legale incidente. 

Din conținutul acestor dispoziții legale se desprinde, sub un prim aspect, ideea că 

nearătarea în actul de ipotecă a situației sau a naturii imobilului ipotecat atrage de drept 

nulitatea absolută a ipotecii. 

În cauză, contractul de ipotecă încheiat la data de 07.12.2006, încalcă principiul 

specialității ipotecii instituit de art.1774 Cod civil, în contract fiind identificat ca imobil 

asupra căruia a fost instituită garanția apartamentul nr.1, situat în Iaşi, str. A. nr.1, bloc LX, 

etaj 1, în condițiile în care apartamentul nr.1, proprietatea reclamanților, este situat în str. A. 

nr.1 dar în blocul LY, astfel cum reiese din contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate 

nr.3773/14.09.1992 şi cărțile de identitate ale reclamanților. 

Pe de altă parte, reține instanța, sub cel doilea aspect al principiului specializării 

ipotecii instituit de art. 1776 C.civ., că în contractul de ipotecă nu a fost menționată suma 

garantată în cifre şi litere. 

Dat fiind condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească, ad validitatem, 

contractul de ipotecă, instanța apreciază că determinarea sumei garantate în contractul de 

ipotecă contestat prin acțiunea de față, prin trimitere la suma împrumutată soților S., nu 

îndeplineşte exigențele cerute de lege  

În aceste condiții, nerespectarea principiului dublei specializări a ipotecii prin 

indicarea greşită a datelor de identificare ale imobilului ipotecat şi lipsa determinării sumei 

garantate în cuprinsul contractului de ipotecă atrage sancțiunea nulității absolute a 

contractului de garanție imobiliară încheiat la data de 07.12.2006, motiv pentru care instanța 

va admite acțiunea. 

Reținând culpa procesuală a pârâților, instanța, în temeiul dispozițiilor art.274 C. proc. 

Civ. îi va obliga în solidar la plata cheltuielilor judiciare, astfel:  

Față de dispozițiile art.18 din O.U.G. nr.51/2008, va obliga pârâții să plătească în 

favoarea statului suma de 3715 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru pentru care 

reclamanții au beneficiat de ajutor public judiciar şi va obliga pârâții să plătească 

reclamanților suma de 2605, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar achitată 

de reclamanți. 

Motivat de faptul că reclamanții nu au dovedit onorariul de avocat cu chitanță, 

urmează a respinge cererea privind acordarea acestor cheltuieli ca neîntemeiată.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel în termen legal pârâtul P.S.-A. care a criticat 

hotărârea primei instanțe pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Se arată că hotărârea primei instanțe s-a bazat principiul dublei specializări şi pentru 

faptul că prin contract de ipotecă nu a fost menționat clar, aşa cum prevede legislația în 

vigoare, suma pentru care s-a constituit ipoteca, şi că s-ar fi strecurat o eroare în ceea ce 

priveşte adresa apartamentului care a făcut obiectul acestei ipoteci.  

Solicită a se avea în vedere contractul de vânzare – cumpărare nr. 3773/1992 şi cartea 

de identitate pe care părțile le-au prezentat, din care ar rezulta că adresa blocului în care 

locuiesc ar fi LY şi faptul că din extrasul de Carte Funciară eliberat de OCPI rezultă cu 

claritate faptul că este vorba despre blocul LX, în mod corect notarul având în vedere în anul 

2006 când sa încheiat contractul de ipotecă, extrasul de Carte Funciară de la OCPI Iaşi în care 

şi azi apare blocul LX. De asemenea, din adresele emise de Primăria Mun. Iaşi şi de către 

D.G.R.F.P. Iaşi pentru Asociația de Proprietari a Blocului LX rezultă că imobilul apartament 

în discuție este situat în blocul LX.  

În ceea ce priveşte determinarea sumei din contractul de ipotecă, se consideră că 

aceasta este în mod clar exprimată şi determinată în al treilea paragraf, aşa cum prevedeau 
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disp.art. 1772 şi 1774, în cifre şi în litere, şi atât timp cât s-a precizat că ipoteca se constituie 

pentru garantarea împrumutului este evident faptul că suma pentru care s-a instituit ipoteca 

este cea din contractul de împrumut.  

Intimații au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea a apelului, 

considerând că hotărârea primei instanțe a asigurat, ceea ce doctrina, practica şi dispozițiile 

legale incidente vorbesc de caracterul de formă al ipotecii, condiția de formă care este o însăşi 

condiție de validitate a contractului de ipotecă. Măsura şi rigoarea legiuitorului în materia 

ipotecii, cel puțin din perspectiva dispozițiilor incidente, respectiv ale dispozițiilor vechiului 

Cod civil au fost atât de puternice încât neîndeplinirea elementelor de formă ale contractului 

de ipotecă au efect distructiv cu consecințele prevăzute de lege asupra actului. În cauză se 

susține că bunul poate fi determinat, sau este suficient că este determinabil, ori, tocmai acest 

aspect interzice legiuitorul prin disp.art. 1774 Cod civil prin care instituie principiul dublei 

specializări, şi anume, identificarea în cuprinsul actului de ipotecă a elementelor de 

identificare ale bunului şi menționarea în cifre fără posibilitatea de determinare prin 

interpretare a sumei pentru care acest bun este adus ca garanție.  

În faza apelului s-a administrat proba cu înscrisuri. 

Prin încheierea de şedință din 02.04.2012 s-a dispus suspendarea judecării cauzei până 

la soluționarea irevocabilă a dosarului penal nr. 571/p/2010 înregistrat pe rolul Parchetului de 

pe lângă Tribunalul Iaşi, judecata fiind reluată 27 iunie 2016, ca urmare a finalizării 

procedurii penale 

Prin decizia civila nr.1127/8.07.2016 Tribunalul Iasi a respins apelul formulat de 

apelantul P.S.-A. împotriva sentinței civile nr. 6484 din 01.04.2011 pronunțată de Judecătoria 

Iaşi în dosarul nr. X/245/2010, sentință pe care o păstrează. 

Pentru a se pronunța astfel,analizând actele aflate la dosarul cauzei raportat la 

conținutul cererii de apel şi la dispozițiile legale incidente, Tribunalul a reținut că apelul este 

nefundat si a fost respins pentru considerentele ce succed: 

Prin cererea de chemare în judecată adresată primei instanțe reclamanții C.F. şi C.M. 

au solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâții S.D.I.L., S.E. şi P.S.-A., să desființeze în 

parte contractul autentificat sub nr. Z din 07 decembrie 2006 cu privire la garanția ipotecară 

având ca obiect apartamentul din Iaşi, str. A. nr.1, bl. LX, tr. III, ap.1; să constate instanța 

nulitatea actului de adjudecare emis în dosarul de executare nr.Y/2009, în baza căruia 

apartamentul a fost adjudecat de pârâtul P.S.-A., dispunând întoarcerea executării. 

În fapt, instanța de apel constată că prin contractul de împrumut garantat prin ipotecă 

autentificat sub nr.Z din 07.12.2006, pârâtul P.S.-A. a împrumutat pârâților S.D.I.L. şi S.E. 

suma de 56.000 euro, fără dobândă, pentru o perioadă de 18 luni şi 24 de zile, respectiv până 

la data de 30 iunie 2008. 

Prin acelaşi act autentificat, reclamanții au garantat pe pârâtul P.S.-A. pentru suma 

împrumutată soților S., cu apartamentul nr.1, proprietatea lor, situat în Iaşi, strada A. nr.1, 

bloc LX, etaj 1, jud. Iaşi. 

 Sub sancțiunea nulității absolute, ipoteca convențională trebuie să fie încheiată prin 

înscris autentic şi cu respectarea principului specializării, în actul de constituire a ipotecii 

fiind necesar să se menționeze imobilul ipotecat şi suma garantată (art. 1772 Cod civil, 

art.1774 Cod civil şi art. 1776 Cod civil) 

Cu privire la primul aspect al principiului specializării, respectiv menționarea 

imobilului ipotecat, instanța de apel apreciază că exigența textului de lege a fost respectată, iar 

menționarea eronată bloc L LX, în loc de LY, nu reprezintă un element esențial în condițiile 

în care se menționează numărul cadastral al corpului de proprietate astfel cum apare înscris în 

cartea funciară.  

Cu privire la al doilea aspect al principiului specializării, respectiv suma garantată, 

regula generală în materia ipotecilor convenționale este aceea că ipoteca nu poate garanta 

decât creanțe special arătate şi individualizate, ceea ce înseamnă că specializarea presupune 

menționarea precisă în act a creanței garantate. 
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Or, contractul de ipotecă dedus judecății, respectiv contractul autentificat sub nr. nr. Z 

din 07.12.2006 nu îndeplineşte condiția menționată anterior, instanța de apel arătând că textul 

de lege prevede expres această exigență, de la care nu se instituie nicio derogare, în sensul cu 

suma pentru care se instituie garanția nu poate fi determinată cu ajutorul altor elemente, în 

condițiile în care sancțiunea care intervine este cea a nulității absolute care nu poate fi 

acoperită. 

Față de toate cele reținute, Tribunalul a respins apelul formulat de apelantul P.S.-A. 

împotriva sentinței civile nr. 6484 din 01.04.2011 pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 

X/245/2010, sentință pe care o va păstra.  

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs P.S.-A. susținând, în temeiul art. 304 pct. 

5 şi 7 Cod procedură civilă, că hotărârea nu este motivată, întrucât nu cuprinde considerentele 

pentru care au fost înlăturate apărările apelantului.  

În ceea ce priveşte determinarea sumei garantate prin contractul de ipotecă, se susține 

că instanța a schimbat înțelesul vădit îndoielnic al actului juridic dedus judecății, împrejurare 

prev. de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă.  

Se menționează că în cuprinsul contractului de împrumut cu ipotecă nr. Z/7.12.2006, 

suma pentru care ipoteca este constituită este determinată, fiind de 56.000 euro fără dobândă. 

Se mai arată că hotărârea a fost dată cu încălcarea şi cu aplicarea greşită a legii, fiind 

incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 

Se susține că instanța a analizat separat ipoteca de actul de împrumut, ignorând astfel 

principiile generale de interpretarea contractelor. 

Astfel, la momentul încheierii acordului de voință, părțile au convenit ca cele două 

convenții să fie tratate ca un tot unitar. Actul juridic dedus judecății este un act nenumit, 

multilateral şi sinalagmatic. 

Fiind un act nenumit, poate cuprinde orice clauză, iar fiind multilateral trebuie 

interpretat nu doar cu privire la soții C. şi la apelantul P., ci şi cu privire la soții S.. 

Fiind un contract multilateral şi sinalagmatic, clauzele acestuia nu pot fi separate, ci 

interpretate unitar.  

Se mai arată că actul dedus judecății a parcurs procedura executării silite, aceasta fiind 

finalizată.  

Prin întâmpinare, C.F. şi C.M. au solicitat respingerea recursului şi în subsidiar, 

trimiterea cauzei spre rejudecare pentru ca instanța să se pronunțe asupra motivelor de nulitate 

întemeiate pe vicierea consimțământului. 

Se susține că nu au fost îndeplinite condițiile de formă ale ipotecii, în special cea 

privind determinarea sumei garantate, aceasta trebuind să se regăsească între clauzele ipotecii 

şi nu între clauzele contractului de împrumut.  

Se arată că din clauzele contractului de ipotecă nu se poate determina care este suma 

pentru care bunul este adus în garanție. 

Recursul este fondat pentru considerentele ce urmează a fi expuse:  

Analizând motivele de recurs raportat la prevederile art. 304 pct. 5 şi 7 Cod procedură 

civilă, Curtea constată că acestea sunt nefondate întrucât, pe de o parte susținerea privind 

nemotivarea hotărârii cu argumentarea expusă nu echivalează cu încălcarea dreptului 

constituțional a părții la un proces echitabil.  

Pe această cale pot fi invocate neregularități procedurale care atrag sancțiunea 

nulității.  

Potrivit pct. 7, nemotivarea hotărârii presupune ori să nu fie deloc motivată, ori să 

cuprindă motive contradictorii sau străine de natura pricinii, situații ce nu pot fi reținute în 

cauză. 

Apelantul arată că instanța nu a luat în considerare niciunul dintre motivele de apel 

invocate de apelantul P.S.-A. şi a ignorat ansamblul probator administrat în cauză. 
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Din analiza hotărârii recurate, Curtea constată că instanța a motivat criticile invocate 

raportat la acțiunea introductivă, nefiind ținută să răspundă tuturor argumentelor invocate de 

părți. 

Ca atare, motivele de recurs susținute în temeiul art. 304 pct. 5 şi 7 Cod procedură 

civilă nu sunt întemeiate urmând a fi înlăturate.  

Referitor la motivul prevăzut la art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea notează că 

acesta este nefundat întrucât instanța a stabilit corect natura juridică a actului dedus judecății 

ca fiind un contract de împrumut garantat prin ipotecă. Prin urmare, critica din recurs în 

sensul că instanța de apel ar fi interpretat greşit acest act, schimbând înțelesul său lămurit şi 

vădit neîndoielnic nu este fondată, ceea ce face inoperant în speță cazul de modificare 

prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă. 

Instanța de apel a apreciat, însă, greşit că , contractul de împrumut garantat cu ipotecă 

dedus judecății, nu respectă principiul specializării ipotecii sub aspectul creanței garantate, din 

acest punct de vedere făcându-se o greşită aplicare a dispozițiilor art. 1776 din Codul civil. 

În esență, în cauză s-a solicitat de către reclamanții C.F. şi C.M. în contradictoriu cu 

pârâții S. şi P.S.-A. să se desființeze în parte contractul autentificat sub nr. Z/7.12.2006 cu 

privire la garanția ipotecară având ca obiect apartamentul din Iaşi, str. A. nr. 1, Bloc LX, tr. 

III, ap. 1. 

Acest contract este unul de împrumut garantat prin ipotecă, în baza căruia apelantul a 

împrumutat soților S. suma de 56.000 euro fără dobândă. 

Prin acelaşi act, reclamanții C.F. şi C.M. au garantat pe apelant pentru suma 

împrumutată soților S., cu apartamentul proprietatea lor.  

Motivul pentru care s-a menținut în apel soluția de constatare a nulității absolute a 

contractului de ipotecă a fost nerespectarea principiului specializării în sensul neprecizării în 

contract a creanței garantate.  

Potrivit art. 1776 Cod civil, „ipoteca convențională nu poate fi valabilă decât atunci 

când suma pentru care ipoteca este constituită va fi determinată prin act.” 

Ca atare, art. 1776 Cod civil face o aplicație a principiului specializării ipotecii, 

stabilind că ipoteca convențională nu poate fi valabilă decât atunci când suma pentru care 

ipoteca este constituită va fi determinată prin act, ceea ce înseamnă că ipoteca nu este valabilă 

dacă se referă la creanțe nedeterminate.  

Din analiza contractului de împrumut garantat cu ipotecă autentificat sub nr. 

2602/7.12.2006, Curtea notează că P.S.-A., prin mandatara R., în baza procurii autentificate 

sub nr. W/2006 de Biroul Notarial Public în calitate de împrumutător, S.D.I.L. cu S.E., soți, în 

calitate de împrumutați şi C.M.-E. şi C.F., în calitate de garanți, a intervenit un contract de 

împrumut: P.S.-A., prin mandatara R. împrumuta soților S.D.I.L. şi S.E. la data autentificării 

prezentului contract, suma de 56.000 euro, pentru o perioadă de 18 luni şi 24 de zile, începând 

de azi data autentificării, respectiv 7 decembrie 2006 şi până la data de 30 iunie 2008. 

Împrumutul se face fără dobândă iar la scadență se va restitui suma împrumutată în aceeaşi 

monedă. 

În acelaşi înscris, două alineate mai jos se prevede că: „Noi, C.M.-E. şi C.F. înțelegem 

să-l garantăm pe domnul P.S.-A., pentru suma împrumutată soților S. şi S.E., cu apartamentul 

nr. 1, proprietatea noastră, situat în Iaşi, str. A. nr. 1, Bloc LX, etaj 1”. 

Spre finalul contractului se menționează:” Eu, P.S.-A., prin mandatara R., în calitate 

de împrumutător, declar că mă oblig la data achitării sumei împrumutate soților S. şi S.E. să 

mă prezint la Biroul Notarial Public, unde voi declara că am primit în întregime suma ce a 

făcut obiectul prezentului contract de împrumut şi să solicit radierea inscripției ipotecare la 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi”, 

Potrivit clauzelor contractuale suma împrumutată este de 56.000 euro şi aceasta a fost 

garantată cu apartamentul proprietatea intimaților C.M. şi C.F.. 

Actul dedus judecății este unic – contract de împrumut garantat cu ipotecă, motiv 

pentru care nu a mai fost indicată expres suma pentru care ipoteca a fost constituită, ci a fost 
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menționat că intimații C. „îl garantăm pe domnul P.S.-A. pentru suma împrumutată soților S. 

şi S.E. cu apartamentul nr. 1, proprietatea noastră”.  

S-a procedat în acest fel, tocmai pentru că anterior se precizase expres suma ce a fost 

împrumutată, astfel încât a se pretinde că în lipsa neindicării sumei împrumutate se încalcă 

principiul specializării ipotecii, presupune apelarea la un formalism excesiv. 

Din analiza riguroasă a conținutul clauzelor ce reglementează garantarea prin ipotecă 

nu apare nici un dubiu cu privire la suma în favoarea căreia s-a constituit ipoteca, C.M. şi C.F. 

înțelegând să garanteze pe apelant pentru suma împrumutată soților S., neexistând îndoieli cu 

privire la cuantum, în condițiile în care acesta a fost prevăzut două alineate mai sus, în cadrul 

aceluiaşi contract.  

Prin aplicarea regulilor de interpretare a contractului, se constată ca fiind îndeplinită 

condiția prev. de art. 1776 Cod civil, prin contractul în cauză nefiind împrumutată decât o 

singură sumă.  

Ca atare, se constată că nu există nici un dubiu cu privire la cuantumul sumei 

garantate, în condițiile în care operațiunea de împrumut şi cea de garantare a împrumutului au 

fost realizate prin acelaşi înscris.  

Un argument în plus al faptului că nu a existat nicio îndoială cu privire la suma 

garantată o constituie şi faptul că pentru contractul de împrumut cu ipotecă nr. Z/7.12.2006 a 

fost finalizată procedura executării silite, intimații necontestând acest titlu executoriu. 

Față de cele ce preced, Curtea admite recursul şi pe cale de consecință, în baza art. 312 

alin. 5 Cod procedură civilă și casează decizia tribunalului.  

Reținându-se că nu a fost soluționat fondul pricinii nici de către instanța de apel şi nici 

de cea de fond, în sensul pronunțării cu privire la criticile vizând vicierea consimțământului 

prin dol, în temeiul art. 953 Cod civil, Curtea, față de dispozițiile art. 297 alin. 1, după casarea 

deciziei din apel, admite apelul, desființează sentința şi trimite cauza spre rejudecare primei 

instanțe.  

Opinie separată 

Prin sentința civilă nr. 6484/01.04.2011 a Judecătoriei Iaşi s-a admis acțiunea 

formulată de reclamanții C.F. şi C.M.-E. în contradictoriu cu pârâții S.D.I.L. şi S.E. 

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de ipotecă autentificat sub nr.Z din 

07.12.2006, încheiat între C.M.-E. şi C.F., garanți, P.S.-A., împrumutător şi S.D.I.L. şi S.E., 

împrumutați, având ca obiect apartamentul nr.1 din Iaşi, str. A. nr.1, bl. LX, tr. III. 

S-a admis în parte cererea reclamanților privind acordarea cheltuielilor judiciare. 

Au fost obligați pârâții în solidar la plata către stat a taxei judiciare de timbru în 

valoare de 3715 lei pentru care reclamanții au beneficiat de ajutor public judiciar. 

Au fost obligați pârâții în solidar să plătească reclamanților 2605 lei cheltuieli de 

judecată reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. 

S-a respins ca neîntemeiată cererea reclamanților privind obligarea pârâților la plata 

onorariului de avocat. 

Soluția a fost confirmată de Tribunalul Iaşi prin decizia civilă nr. 1127 din 08 iulie 

2016, care a respins din 01.04.2011 pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. X/245/2010, 

sentință pe care o păstrează. 

Prin soluțiile pronunțate, cele două instanțe au reținut, în esență, că între părți s-a 

încheiat un contract de împrumut garantat prin ipotecă. Contractul de ipotecă dedus judecății 

nu a respectat principiul specializării, astfel că sancțiunea este nulitatea absolută. 

Împotriva deciziei civile nr. 1127 din 8 iulie 2016 a Tribunalului Iaşi a formulat recurs 

P.S.-A.. 

Se critică decizia recurată pentru următoarele motive:  

- decizia este nemotivată, încălcându-se dispozițiile art. 261 alin. 1 pct. 5 Cod 

procedură civilă; 
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- instanța de apel a făcut o aplicare mecanică şi injustă a prevederilor art. 1776 Cod 

civil, pronunțând o soluție greşită sub aspectul determinării sumei în cuprinsul ipotecii 

convenționale. Actul ce face obiectul prezentei cauze este contractul de împrumut unde este 

trecută suma de 56.000 euro, fără dobândă; 

- sunt invocate adresa nr. 2296/10.10.2011 a Camerei Notarilor Publici.  

Recursul formulat este neîntemeiat. 

Prin contractul de împrumut garantat cu ipotecă autentificat sub nr. Z/7.12.2006, 

pârâtul P.S.-A. a împrumutat pârâților S. suma de 56.000 euro, fără dobândă, pentru o 

perioadă de 18 luni şi 24 zile, până la data de 30 iunie 2008. 

Prin acelaşi act autentificat, reclamanții au garantat pe pârâtul P.S.-A. pentru suma 

împrumutată cu apartamentul nr. 1 situat în Iaşi, str. A. nr.1, Bloc LX, etaj 1.  

În mod legal, instanțele au reținut în cauză că ipoteca convențională este supusă 

principiului specializării care priveşte determinarea imobilului asupra căruia este constituită 

creanța garantată conform dispozițiilor art. 1774 Cod civil de la 1864 (în prezent art. 2372 

noul Cod civil şi art. 165 din Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil) şi a dispozițiilor art. 1776 Cod civil de la 1864. 

Principiul specializării este de esența regimului ipotecar român, atrăgând nulitatea 

absolută a contractului de garanție imobiliară încheiat. 

Or, din examinarea contractului de ipotecă a cărui nulitate absolută se solicită este cert 

că imobilul asupra căruia a fost constituită garanția este altul decât cel inserat în proprietatea 

reclamanților (sub aspectul identificării acestuia) şi nu este determinată suma garantată. 

Potrivit principiului specializării, determinarea sumei trebuie să rezulte din contractul 

de ipotecă şi nu din alt înscris. Trimiterea făcută în cuprinsul contractului de ipotecă la un alt 

înscris în vedere determinării sumei ce se garantează nu îndeplineşte cerințele prevăzute de 

art. 1776 Cod civil de la 1864 şi atrage nulitatea absolută a contractului de ipotecă.  

Decizia nr. 1127/8 iulie 2016 cuprinde în concret argumentele de fapt şi de drept la 

criticile apelantului P.S.-A. 

Prioritar, instanța de apel a analizat efectul principiului specializării contractului de 

ipotecă ce atrage nulitatea absolută, fără a mai fi necesar a fi analizate şi alte susțineri, cât 

timp prin acordul părților nu pot fi instituite şi nici suprimate cauzele de nulitate absolută. 

Aşa fiind, decizia recurată îndeplineşte toate cerințele art. 261 pct. 5 Cod procedură 

civilă şi ale art. 6 paragraf 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

În raport de toate aceste considerente şi dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, 

Curtea respinge recursul formulat. 

 

II. Drept procesual civil 

5. Conflict negativ de competență între secțiile civilă şi de contencios administrativ 

şi fiscal ale tribunalului 

Litigiul având ca obiect modificarea Deciziei Comisiei pentru Protecția Copilului 

(Legea nr. 272/2004) în ce priveşte încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de 

handicap. 

A fost stabilită competența în favoarea Secției de contencios administrativ şi fiscal, 

având în vedere art. 2 lit. a din HG nr. 1437/2004, art. 133 din Legea nr. 272/2004, precum şi 

dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004 şi art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004. 
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Sentința civilă nr. 127 din 16 martie 2016 

Prin cererea înregistrată la nr. X/99/2016 pe rolul Tribunalului Iaşi, reclamanții U. în 

nume propriu şi în calitate de reprezentanți legali ai fiului minor U.G.-A. au chemat în 

judecată Consiliul Județean Iaşi – Comisia pentru Protecția Copilului pentru a se dispune 

modificarea hotărârii nr. 1909/R1/06.07.2016 de încadrare a minorului în gradul de handicap 

grav cu asistent personal şi eliberarea unui nou certificat cu încadrarea minorului în gradul 

corespunzător. 

Prin încheierea din 24 august 2016 Tribunalul Iaşi – Secția II Civilă, contencios 

administrativ şi fiscal a admis excepția necompetenței Secției a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi şi a declinat competența de soluționare a cererii 

reclamanților U., reprezentanți legali ai minorului U.G.-A. în contradictoriu cu pârâtul 

Consiliul Județean Iaşi – Comisia pentru Protecția Copilului Iaşi, având ca obiect modificarea 

Deciziei nr. 1909/T1/06.07.2016 în favoarea Secției I Civilă, căreia îi trimite aceste cereri cu 

aplicarea art. 111 alin. 1 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015. 

Pentru a se pronunța astfel, s-a reținut, în esență, că în conformitate cu art. 124 din 

legea nr. 274/2004, instanța competentă să soluționeze în primă instanță contestațiile 

împotriva hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului în situația copilului cu dizabilități 

aparține tribunalului – secția minori. 

Prin încheierea din 07 octombrie 2016 a Tribunalului Iaşi – Secția I Civilă, s-a admis 

excepția necompetenței funcționale a Secției I Civile din cadrul Tribunalului Iaşi şi s-a 

declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal. S-a constatat ivit conflictul negativ de competență. S-a suspendat 

judecata cauzei şi s-a înaintat dosarul la Curtea de Apel Iaşi, Secția Civilă în vederea 

soluționării conflictului de competență.  

Pentru a se pronunța astfel, Secția I Civilă a Tribunalului Iaşi a reținut că numai pentru 

măsurile de protecție specială art. 10 alin. 3 şi art. 133 din Legea nr. 274/2004 identifică 

tribunalul – secția civilă competentă să soluționeze aceste litigii. 

Legea nr. 272/2004 prevede în mod expres competența completelor specializate din 

cadrul tribunalului, dacă sunt atacate hotărâri ale Comisiei – art. 2 lit. a din HG nr. 1437/2004, 

competența revine tribunalului administrativ şi fiscal.  

Asupra prezentului conflict negativ de competență 

Potrivit art. 1 din HG nr. 1437/2004, Comisia pentru protecția copilului, denumită în 

continuare Comisia, prevăzută la art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi 

promovarea drepturilor copilului, este organul de specialitate fără personalitate juridică, al 

consiliului județean, respectiv al consiliului local cu activitate decizională în materia 

protecției şi promovării drepturilor copilului. 

În conformitate cu art. 2 din cuprinsul aceluiaşi act normativ, Comisiei îi revin, printre 

altele, următoarele atribuții:  

- stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap; 

- stabileşte măsurile de protecție specială a copiilor, în condițiile legii.  

De asemenea, potrivit art. 10 alin. 3 din HG nr. 1437/2004, „Hotărârile Comisiei pot fi 

atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluționate 

potrivit regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004. 

Referindu-ne la acest ultim text legal, acest text se aplică numai în cazul în care sunt 

atacate hotărârile Comisiei privind măsurile de protecție specială (plasament, plasament de 

urgență, supraveghere specializată) luate în vederea protejării intereselor minorilor.  

Art. 133 din Legea nr. 272/2004 din Capitolul X al legii, intitulat „ Reguli speciale de 

procedură” stabileşte: 

„Cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecție specială 

sunt de competența tribunalului de la domiciliul copilului”.  

Dacă sunt atacate celelalte hotărâri ale Comisiei, cele de la art. 2 lit.”a” din HG nr. 

1437/2004, determinarea instanței competente trebuie să aibă în vedere specificul Comisiei ca 
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organ de autoritate publică (în sensul art. 2 alin. 1 lit. b din legea nr. 554/2004, dar şi natura 

hotărârilor, de acte administrative în sensul art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004. 

Actul administrativ este potrivit Legii nr. 554/2004 actul unilateral cu caracter 

individual emis de o autoritate publică în regim de putere publică, în vederea organizării, 

executării legii sau a executării în concret a legii care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 

juridice.  

Observând poziționarea Comisiei pentru protecția copilului – autoritate publică 

emitentă a actului în sistemul administrației publice, dar şi dispozițiile art. 10 din Legea nr. 

554/2004, competența prezentului litigiu revine Secției de contencios administrativ şi fiscal –

Secția II Civilă a Tribunalului Iaşi.  

De altfel şi Decizia nr. 13/22.06.2015 a Înaltei Curți de Casație şi Justiție pronunțată 

în soluționarea unui recurs în interesul legii (publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 690 

din 11.09.2015) a statuat în acelaşi sens, a recunoaşterii competenței în favoarea instanței de 

contencios administrativ. 

6. Renunțarea la drept. Aplicarea art. 247 din Codul de procedură civilă de la 1865. 

Renunțarea la succesiune. Renunțarea la drept – art. 700 Cod civil de la 

1864 

Renunțarea la drept se poate face oricând atât în prima instanță, în apel, cât şi în 

recurs şi trebuie să fie o declarație expresă, fără echivoc. 

În litigiu, partea a declarat că renunță la dreptul de moştenire, cu obligarea 

intimaților la cheltuieli de întreținere şi de înmormântare a autorilor lor, declarație care nu a 

putut fi catalogată ca o renunțare la dreptul pretins. 

Renunțarea la succesiune se putea face numai în raport de dispozițiile art. 700 Cod 

civil de la 1864, în 6 luni de la data deschiderii succesiunii.  

Decizia civilă nr. 289 din 15 iunie 2016 

Prin sentința civilă nr. 2474 din 24 septembrie 2013 a Judecătoriei Paşcani a fost 

admisă în parte acțiunea civila formulata de reclamantul E.S. in contradictoriu cu pârâții, 

E.V., L.V., I.M., E.F., E.M. si E. (fosta P.) C.. 

1. S-a constatat deschisa succesiunea dupa defunctul E.A., decedat la data de 

23.05.1985. 

S-a constatat ca masa de partajat de pe urma defunctului E.A. se compune din 

urmatoarele bunuri imobile: cota de ½ din imobilul casa de locuit situat in sat B., restul de ½ 

revenind sotiei supravietuitoare E.M., in baza comunitatii de bunuri; 0,8600 mp teren inscrisi 

in titlul de proprietate nr. 136907/17.08.2005, emis pe numele E.M., E.A., E.S., E.I., E.V., 

E.F., E.In., E.V. si E.Mn.; 3,5900 ha teren inscris in titlul de proprietate nr. 

136532/23.12.2002, emis pe numele E.M., E.A., E.S., E.I., E.V., E.F., E.In., E.V. si E.Mn.. 

S-a constatat ca fiind mostenitori in cadrul succesiunii dupa defunctul E.A. pe E.M. 

(in prezent decedata ), sotie supravietuitoare, avand o cota de 6/24, E.V., E.F., I.M., in calitate 

de fii, E.M., in calitate de nepot dupa fiul decedat E.In., E. (fosta P.) C., in calitate de nepot 

dupa fiul decedat E.I., fiecare avand o cota de 3/24. 

S-a constatat ca fiind straini de succesiunea defunctului E.A. pe E.S. si E.V., prin 

neacceptare, potrivit certificatului de mostenitor nr. 159/01.04.1986 eliberat de BNS Pascani. 

S-a constatat ca privitor la titlurile de proprietate nr. 136907/17.08.2005 si nr. 

136532/23.12.2002 nu s-a facut dovada existentei vreunor hotarari judecatoresti de constatare 

a nulitatii partiale/rectificare, astfel incat renuntatorii E.S. si L. (fosta E.) V. vin la partajarea 

terenurilor inscrise in cele doua titluri de proprietate. 

2. S-a constatat deschisa succesiunea dupa defuncta E.M., avand ultim domiciliu in 

com. S., jud. Iasi. 
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S-a constatat ca fiind mostenitori in cadrul succesiunii dupa defuncta E.M. pe:E.S., in 

calitate de fiu, E.V., L.V., I.M., E.F., in calitate de fii si fiice, E.M. si E. (fosta P.) C., in 

calitate de nepoti, fiecare avand cate o cota de 1/7. 

S-a constatat ca masa de partajat de pe urma defunctei E.M.se compun din urmatoarele 

bunuri imobile:cota de 5/8 din casa de locuit situata in sat B.; cota de ¼ din suprafata de 3,59 

ha teren inscris in titlul de proprietate nr. 136532/23.12.2002, ce i-a revenit defunctei in 

calitate de sotie supravietuitoare dupa defunctul sau sot E.A.; cota de ¼ din suprafata de 8600 

mp teren inscris in titlul de proprietate nr. 136907/17.08.20, ce i-a revenit defunctei in calitate 

de sotie supravietuitoare dupa defunctul sau sot E.A.; suprafata de 4,4600 mp teren inscris in 

titlul de proprietate nr. 136531/23.12.2002, emis pe numele E.M.. 

S-a constatat ca fiind mostenitori testamentari ai defunctei-testatoare E.M., in baza 

testamentului autentificat sub nr. 8432/21.03.1995 la BNS Pascani, pe E.V., L.V., I.M., E.F., 

E.In. – mostenit de catre E.M., E.I., E.S. si E.A.. 

S-a constatat ca E.A. este decedat, fara mostenitori, partea sa profitand tuturor 

celorlalti mostenitori. 

S-a constatat ca prin sentinta civila nr. 2744/23.11.2010 a Judecatoriei Pascani s-a 

dispus reductiunea testamentara a testamentului autentificat sub nr. 8432/21.03.1995 la BNS 

Pascani, pana la limita rezervei succesorale de 3/32 cuvenite reclamantului E.S. din 

succesiunea dupa defuncta sa mama, E.M.. 

S-a dispus iesirea din indiviziune prin atribuirea de loturi, astfel: 

S-a atribuit paratei E.V.suprafata de 13400 mp teren situat in intravilan sat B., com. S., 

in Cv 11, parcelele A 9/2 si Cc9/1, in valoare de 49848 lei, precum si imobilul casa de locuit 

situat in intravilan sat B., com. S., jud. Iasi, in valoare de 29.416 lei. 

S-a atribuit reclamantului E.S. urmatoarele suprafetele de tren: 

-3200 mp teren situat in extravilan com. S., identificat potrivit Planului de situatie, 

anexa 2a – lotul nr.1, anexa la raportul de expertiza- Supliment intocmit in cauza de expert, in 

valoare de 1344 lei; 

-10000 mp teren situat in extravilan sat S., identificat potrivit Planului de situatie, 

anexa 3a – lotul nr.6, anexa la raportul de expertiza- Supliment intocmit in cauza de expert, in 

valoare de 4200 lei; 

S-a atribuit paratului E.F. lotul nr.2, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare 

de 5334 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza- Supliment intocmit in cauza de 

expert. 

S-a atribuit paratei I.M. lotul nr.3, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare de 

5334 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza- Supliment intocmit in cauza de expert. 

S-a atribuit paratului E.M. lotul nr.4, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare 

de 5334 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza- Supliment intocmit in cauza de 

expert. 

S-a atribuit paratei E. (fosta P.) C. lotul nr.5, privind suprafata totala de 11700 mp, in 

valoare de 4914 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in 

cauza de expert. 

S-a atribuit paratei L.V. lotul nr.7, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare de 

5334 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in cauza de 

expert. 

S-a constatat valoarea unei cote ideale de 1/7 ca fiind de 15.870 lei, iar valoarea unei 

cote de 3/32 reprezentând limita rezervei succesorale cuvenite reclamantului E.S. ca fiind de 

10.415 lei. 

Pentru egalizarea loturilor s-a dispus obligarea paratei E.V. la plata urmatoarelor sulte, 

astfel: 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 4871 lei catre reclamantul E.S., cu titlu de 

sulta. 



33 

 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 10.536 lei catre paratul E.F., cu titlu de 

sulta. 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 10.536 lei catre parata I.M., cu titlu de 

sulta. 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 10.536 lei catre paratul E.M., cu titlu de 

sulta. 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 10.956 lei catre parata E. (fosta P.) C., cu 

titlu de sulta. 

A fost obligata parata E.V. la plata sumei de 10.536 lei catre parata L.V., cu titlu de 

sulta. 

A fost obligata pârâții E.V., L.V., I.M., E.F.,E.M. si E. (fosta P.) C. la plata catre 

reclamantul E.S. a cate 402 lei fiecare, reprezentand cheltuieli de judecata. 

Prin decizia civilă nr. 839 din 16 iunie 2015 a Tribunalului Iaşi – Secția I Civilă s-a 

admis apelul declarat de pârâtele I.A.M., E.A.V. şi L.A.V. împotriva sentinței civile nr. 2474 

din 24.09.2013 pronunțată de Judecătoria Paşcani, sentință pe care o schimbă în parte . 

Admite apelul declarat de E.A.S. şi continuat de moştenitorii E.U., F.U. şi G.S. 

împotriva sentinței civile nr. 2474 din 24.09.2013 pronunțată de Judecătoria Paşcani, sentință 

pe care o schimbă în parte. 

Dispune iesirea din indiviziune prin atribuirea de loturi, astfel: 

Atribuie paratei E.V. următoarele imobile: 

-suprafata de 10000 mp teren situat in intravilan sat B., com. S., in Cv 11, parcelele A 

9/2 si Cc9/1, in valoare de 37.200lei; 

- suprafata de 3200 mp teren situat in extravilan com. S., identificat potrivit Planului 

de situatie, anexa 2a – lotul nr.1, anexa la raportul de expertiza- Supliment intocmit in cauza 

de expert , in valoare de 1344 lei; 

-imobilul casa de locuit situat in intravilan sat B., com. S., jud. Iasi, in valoare de 

29.416 lei (67.960 lei – valoare totală).  

Atribuie reclamantului E.S. cumoştenitorii E.U., F.U. şi G.S. urmatoarele suprafetele 

de tren (valoare totală de 16.848 lei): 

- suprafata de 3400 mp teren situat in intravilan sat B., com. S., in Cv 11, parcelele A 

9/2 si Cc9/1, in valoare de 12.648lei 

- suprafața de 10000 mp teren situat in extravilan sat S., identificat potrivit Planului de 

situatie, anexa 3a – lotul nr.6, anexa la raportul de expertiza - Supliment intocmit in cauza de 

expert , in valoare de 4200 lei; 

Atribuie paratului E.F. urmatoarele suprafetele de teren (valoare totală de 5334 lei): 

-suprafața de teren de 5000 mp teren extravilansat S. (T.P. 136531/2002), identificat 

potrivit Planului de situatie, anexa 4 a – lotul nr.2, anexa la raportul de expertiza - Supliment 

intocmit in cauza de expert , in valoare de 2100 lei; 

-suprafața de teren de 5000 mp teren extravilansat S. (T.P. 136532/2002), identificat 

potrivit Planului de situatie, anexa 4 a – lotul nr.2, anexa la raportul de expertiza - Supliment 

intocmit in cauza de expert , in valoare de 2100 lei; 

-suprafața de teren de 2700 mp teren extravilansat S. (T.P. 136907/2005), identificat 

potrivit Planului de situatie, anexa 4 a – lotul nr.2, anexa la raportul de expertiza - Supliment 

intocmit in cauza de expert , in valoare de 1134 lei; 

Atribuie paratei I.M. urmatoarele suprafetele de teren: 

-lotul nr.3, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare de 5334 lei, lot identificat 

potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in cauza de expert (teren cuprins în T.P. 

136531/2002- 2700 mp conform anexei 2a şi 10000 mp conform anexei 4a). 

Atribuie paratului E.M. urmatoarele suprafetele de teren: 

- lotul nr.4, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare de 5334 lei, lot identificat 

potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in cauza de expert (teren cuprins în T.P. 
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136532/2002- 10000 mp conform anexei 4a şi 2700 mp conform anexei 4a – T.P. 

136907/2005). 

Atribuie paratei E. (fosta P.) C. urmatoarele suprafetele de teren : 

-lotul nr.5, privind suprafata totala de 11700 mp, in valoare de 4914 lei, lot identificat 

potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in cauza de expert (3500 mp teren 

cuprins în T.P. 136531/2002 conform anexei 2a, 5000 mp teren cuprins în T.P. 136532/2002 

conform anexei 4a şi 3200 mp teren cuprins în T.P. 136907/2005 conform anexei 4a). 

Atribuie paratei L.V. lotul nr.7, privind suprafata totala de 12700 mp, in valoare de 

5334 lei, lot identificat potrivit raportului de expertiza - Supliment intocmit in cauza de expert 

(10.000 mp teren cuprins în T.P. 136531/2002 conform anexei 3a, 2700 mp teren cuprins în 

T.P. 136532/2002 conform anexei 2a). 

Valoarea totală a masei succesorale este de 111.058,176 lei. 

Constata valoarea unei cote ideale de 1/5 în ceea ce priveşte imobilul casă de locuit, 

valoarea unei cote fiind de 5883,2352 lei, respectiv a unei cote de 1/7 în ceea ce priveşte 

suprafețele de terenuri, valoarea unei cote fiind de 11.663,14 lei. 

Pentru egalizarea loturilor se dispune obligarea paratei E.V. la plata urmatoarelor 

sulte, astfel: 

-către E.F. va achita suma 12.212,38 lei 

-către I.M. va achita suma 12.212,38 lei 

-către E.M. va achita suma 12.212,38 lei 

-către E. (fosta P.) C. va achita suma 12.632,38 lei 

-către L.V. va achita suma 1144,1lei. 

Reclamantul E. E.A.S. cumoştenitorii E.U., F.U. şi G.S. va achita pârâtei L.V. suma 

de 5185 lei cu titlu de sultă. 

Păstrează restul dispozițiilor sentinței apelate ce nu contravin prezentei decizii. 

Respinge apelul declarat de E.A.S. şi continuat de moştenitorii E.U., F.U. şi G.S. 

împotriva încheierii pronunțate în camera de consiliu la data de 26.11.2013 (conform art. 281 

C.pr.civ.), încheiere pe care o păstrează. 

 Compensează cheltuielile de judecată efectuate de apelantul E.A.S. cu moştenitorii 

E.U., F.U., G.S. şi E.A.V. până la limita de 694,25 lei şi obligă apelanta E.V. să achite către 

E.A.S. cu moştenitorii E.U., F.U., G.S. diferența de 101,92 lei. 

Obligă apelantele-intimate I.A.M. şi L.A.V., precum şi intimații E.F., E.M., E. (fosta 

P.) C. să achite către apelantul E.A.S. cu moştenitorii E.U., F.U., G.S. suma de 796,17 lei 

(fiecare în parte) cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Obligă apelantul E.A.S. cu moştenitorii E.U., F.U., G.S. şi intimații E.F., E.M., E. 

(fosta P.) C. să achite către E.A.V. suma de 694,25 lei fiecare cu titlu de cheltuieli de 

judecată. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iaşi a reținut, în esență, că instanța de fond a 

pronunțat o încheiere de admitere în principiu la data de 30 octombrie 2012, prin care s-a 

constatat deschisă succesiunea după defunctul E.A. decedat la 23.05.1985, masa de partajat 

fiind cota de ½ din imobilul casă de locuit situat în sat B., comuna S., restul de ½ revenind 

soției supraviețuitoare E.M., fiind incluse suprafețele de teren înscrise în titlurile de 

proprietate emise.  

Instanța a mai constatat care sunt moştenitorii defunctului E.A. şi E.M., precum şi 

cotele cuvenite moştenitorilor.  

S-a mai reținut că sunt moştenitori testamentari ai defunctei E.M., în baza 

testamentului nr. 8432/21.03.1995 la BNS Paşcani, E.V., L.V., I.M., E.F., E.In. – moştenit de 

E.M., E.I., E.S. şi E.A..  

S-a mai constatat că E.A. a decedat, fără moştenitori, partea sa profitând celorlalți 

moştenitori. 
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Totodată s-a dispus reducțiunea testamentară a testamentului autentificat sub nr. 

8432/21.03.1995 la BNS Paşcani, până la limita rezervei succesorale de 3/32 cuvenite 

reclamantului E.V. din succesiunea după E.M..  

S-a reținut de Tribunalul Iaşi că pârâții, prin avocat sunt de acord cu evaluarea 

terenului propusă de reclamant şi că nu sunt de acord cu efectuarea unei expertize evaluatorii. 

Motivele de apel referitoare la nerespectarea cotelor cuvenite nu pot fi reținute cât 

timp cotele stabilite prin încheierea de admitere în principiu sunt aceleaşi cu cele din 

dispozitiv.  

În ce priveşte declarația apelantei E.V. că a renunțat la succesiunea autorilor săi E.M. 

şi E.A., instanța nu o poate avea în vedere deoarece nu a avut loc în termenul legal de 6 luni 

de la data dezbaterii succesiunii, art. 700 Cod civil.  

Cu privire la atribuire, tribunalul a procedat la o nouă atribuire întrucât apelantelor 

L.V. şi I.M. le-au fost atribuite suprafețe de teren în extravilan, iar apelanta E.V. a primit o 

suprafață de 13.400 mp teren intravilan, deşi lotul propus în expertiză este de 13.200 mp, 

astfel că tribunalul a dispus o împărțire a terenului în mod echitabil ca toate părțile să 

beneficieze de loturi egale ca valoare economică.  

Prin decizia civilă nr. 316/3 martie 2016 a Tribunalului Iaşi – Secția I Civilă s-a admis 

în parte cererea de completare a dispozitivului deciziei civile 839/16.06.2015 pronunțată de 

Tribunalul Iaşi în dosarul X/866/2010, formulată de E.U., F.U. şi G.S. în calitate de 

moştenitori ai apelantului E.S..  

Dispune completarea dispozitivului deciziei civile 839/16.06.2015 pronunțată de 

Tribunalul Iaşi în dosarul X/866/2010 în sensul: Atribuie reclamantului E.S. cu moştenitorii 

E.U., F.U. şi G.S. următoarele suprafețe de teren(valoare totală de 16848lei): - suprafața de 

3400 mp teren situat intravilan sat B., comuna S., în Cv 11, parcelele A 9/2 şi Cc 9/1, în 

valoare de 12648 lei, suprafață identificată potrivit anexei 1a din suplimentul la raportul de 

expertiză întocmit în cauză de expert . 

 Respinge cererea de completare a dispozitivului aceleiaşi decizii civile cu privire la 

cheltuielile de judecată efectuate de autorul E.S. la judecarea fondului cauzei. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut că prin decizia nr. 839/16.06.2015 nu se 

menționează raportul de expertiză prin care a fost identificată suprafața de 3400 mp teren ce 

le-a fost atribuită moştenitorilor E.U., F.U. şi G.S..  

Împotriva deciziei civile nr. 316 din 3 martie 2016 a Tribunalului Iaşi au formulat 

recurs E.A.V., L.V. şi I.M..  

Împotriva deciziei civile nr. 839 din 16 iunie 2015 a Tribunalului Iaşi au formulat 

recurs E.V., L.V..  

Se critică decizia nr. 316/3.03.2016 a Tribunalului Iaşi pentru următoarele motive:  

- E.V. susține că a fost atribuit nelegal lotul din parcela 9/2 şi Cc 9/1 suprafață pe care 

este construită casa ce i-a fost atribuită; 

- lotul de 3200 mp atribuit de tribunal nu poate fi utilizat pentru culturile agricole, 

subvenționarea terenurilor se face de la minim 5.000 mp. Nu solicită acest teren în folosință. 

Recurentele L.V. şi I.M. critică decizia nr. 316/2016, susținând că instanța s-a 

pronunțat cu aplicarea greşită a legii, nu li s-a dat cuvântul pentru a-şi exprima opinia şi 

atribuirea loturilor a fost făcută fără respectarea procedurilor legale.  

E.A.V. critică Decizia nr. 839/2015 pentru următoarele motive: 

- Este neîntemeiată atribuirea unor terenuri în intravilan de 3400 mp moştenitorilor lui 

E.S. şi consideră nelegală mărirea suprafețelor pentru recurentă, iar casa şi terenurile 

intravilane au fost supraevaluate. 

L.A. V. critică decizia nr. 839/2015 pentru următoarele motive:  

- prin decizia dată instanța a dispus egalizarea loturilor pentru toți moştenitorii şi a 

respins neîntemeiat solicitarea privind restituirea cheltuielilor suportate de pârâte cu 

întreținerea şi înmormântarea defuncților.  
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- cele două variante propuse de expertul nu pot fi acceptate de pârâte deoarece nu au 

respectat dispozițiile admiterii în principiu.  

- în ce priveşte cheltuielile solicitate de reclamant în apel, pârâtele nu sunt de acord 

deoarece expertiza a fost utilă doar reclamantului E.S..  

Recursul formulat de E.V. este neîntemeiat.  

În memoriul depus la dosar de E.V. la 15 iunie 2016, se susține că se renunță la 

dreptul subiectiv – motivul 4 de recurs şi că la Tribunalul Iaşi recurenta a declarat că renunță 

la moştenire, declarație care trebuia interpretată în sensul renunțării la dreptul subiectiv art. 

247 Cod procedură civilă.  

La soluționarea în fond a cererii la 15 iunie 2016 la Curtea de Apel Iaşi, recurenta prin 

avocat a susținut că înțelege să susțină doar motivul de recurs referitor la faptul că instanța de 

apel a greşit în aplicarea legii în condițiile în care trebuia să ia act de renunțare la dreptul 

pretins şi nu la moştenire.  

Curtea, examinând cele două cereri de recurs formulate de E.A.V. constată că în 

niciuna din cele două cereri de recurs nu sunt 4 motive de recurs.  

Referitor la motivul de recurs depus la 15 iunie 2016 de E.V., motiv de ordine publică, 

renunțarea la dreptul subiectiv pretinsă a fi fost invocată de E.V. la instanța de apel: 

Potrivit art. 247 Cod procedură civilă, renunțarea la drept nu se presupune, ci trebuie 

să rezulte dintr-o declarație expresă din partea beneficiarului dreptului.  

Or, în litigiu în fața instanței de apel nu există o asemenea declarație expresă. 

La pagina 172 E.V., prin cerere scrisă, declară că renunță la dreptul de moştenire, cu 

obligarea moştenitorilor la cheltuieli de întreținere şi înmormântare în sumă de 70.000 lei.  

În acest sens este şi declarația apărătorului apelantei E.V. că renunță la moştenirea 

după părinții săi, cu obligarea intimatelor la cheltuieli de întreținere şi înmormântare.  

În mod legal Tribunalul Iaşi a considerat că în raport de dispozițiile art. 700 Cod civil 

renunțarea la succesiune pentru a produce efecte juridice trebuia exprimată în termenul de 6 

luni de la data deschiderii succesiunii.  

De altfel, E.V. deşi a declarat că renunță la succesiunea părinților săi, nu a renunțat la 

apelul formulat, contestând cotele moştenitorilor.  

Renunțarea la succesiune este valabilă numai dacă, anterior, succesibilul nu şi-a 

exercitat dreptul său de opțiune succesorală.  

E.V. nu numai că a acceptat succesiunea în termenul prevăzut de lege, dar a şi uzat în 

perioada după deschiderea succesiunii de toate căile reglementate de legea civilă, pentru a 

beneficia de moştenire. 

Ca atare, instanța de apel nu putea face aplicarea dispozițiilor art. 247 Cod procedură 

civilă şi nici a renunțării la succesiune, fiind un act juridic indivizibil cu titlu gratuit care putea 

avea loc numai înăuntrul termenului de prescripție pentru opțiunea succesorală. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă se 

va respinge recursul formulat de E.V.. 

În ce priveşte recursul formulată de L.V. şi I.M. 

Prin decizia civilă nr. 316 din 3 martie 2016, Tribunalul Iaşi a admis în mod legal 

cererea de completare a dispozitivului deciziei nr. 839/16.06.2015 pronunțată de Tribunalul 

Iaşi, întrucât prin decizia nr. 839/16.06.2015 instanța de control judiciar admițând apelurile şi 

atribuind moştenitorilor E.U., F.U. şi G.S. suprafața de 3400 mp teren nu a indicat raportul de 

expertiză prin care suprafața de teren a fost identificată. 

Ca atare, prin decizia nr. 316 din 3 martie 2016, Tribunalul Iaşi nu a făcut o nouă 

atribuire a suprafețelor de teren, ci numai a identificat suprafața de teren atribuită 

moştenitorilor reclamantului E.S. potrivit suplimentului de expertiză efectuat de expert.  

Au fost aplicate de Tribunalul Iaşi dispozițiile art. 281 indice 2 Cod procedură civilă 

de la 1865 care se aplică în cazul completării unei hotărâri judecătoreşti sau a unei omisiuni. 

În ce priveşte recursul formulat de L.V. şi E.V. împotriva deciziei nr. 839/2015 a 

Tribunalului Iaşi 
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Motivele de recurs invocate de L.V. referitoare la faptul că instanța a dat mai mult 

decât s-a cerut şi nu s-a pronunțat asupra pasivului succesoral, Curtea reține că instanța de 

apel a admis apelul apelantei L.V. exact în limitele solicitate, dispunând o altă atribuire a 

suprafețelor de teren, astfel încât părțile să beneficieze de loturi egale ca valoare economică. 

În ce priveşte pasivul succesoral, L.V. nu a investit Judecătoria Paşcani cu o cerere de 

pasiv succesoral, astfel că o asemenea cerere nu poate fi examinată pentru prima dată în calea 

de atac. 

Totodată, instanța de apel şi prima instanță au respectat dispozițiile art. 673 indice 6 

Cod procedură civilă, pronunțând prima instanță o încheiere de admitere în principiu prin care 

s-au stabilit bunurile supuse împărțelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine 

fiecăruia, încheiere ce a rămas definitivă. 

Instanța de apel a admis apelurile numai în ce priveşte formarea şi atribuirea loturilor, 

celelalte elemente arătate la art. 673 indice 5 Cod procedură civilă rămânând legal stabilite, 

încheierea de admitere în principiu fiind o încheiere interlocutorie. 

Totodată, respingerea obiecțiunilor părților la raportul de expertiză în condiții de 

deplină contradictorialitate în fața instanței de judecată nu constituie o aplicare greşită a legii 

sau o încălcare a dreptului la un proces echitabil, administrarea probelor şi pertinența acestora 

fiind aspecte lăsate la latitudinea instanței de judecată.  

În raport de toate aceste considerente, Curtea constată că în cauză nu sunt incidente 

dispozițiile art. 304 pct. 6,7,9 Cod procedură civilă de la 1865.  

Față de acestea şi având în vedere dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, Curtea 

respinge recursul formulat de E.V. şi L.V..  

7. Principiile acordării cheltuielilor de judecată. 

Codul de procedură civilă de la 1865 – art. 274, cât şi actualul Cod de procedură 

civilă – art. 453 au statuat ideea că la baza acordării cheltuielilor de judecată stă culpa 

procesuală independentă de buna-credință sau de reaua-credință a părții care a pierdut 

procesul. La baza acordării cheltuielilor de judecată se află răspunderea civilă delictuală. 

În litigiu a fost admisă în parte cererea reclamanților şi cererea de intervenție în 

nume propriu continuată apoi de moştenitorul legal B.T. Şt. 

Prin prisma culpei procesuale au fost admise recursurile Universității Al.I.Cuza şi ale 

intervenientei, prin moştenitorul legal, cu privire la cheltuielile de judecată reprezentând 

onorariul de expert.  

Decizia civilă nr. 469 din 15 iunie 2016 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la 22.04.2008, reclamanții C.B.Gh.I. 

şi C.M.C.M. au chemat în judecată pe pârâta Universitatea, solicitând instanței, pe baza 

probelor ce se vor administra, să se anuleze decizia nr. 8 din 25.03.2008 şi să se constate că 

imobilul pentru care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate nu se încadrează în 

nici unul dintre cazurile prevăzute de art. II din Legea nr. 10/2001 şi, pe cale de consecință, să 

fie obligată pârâta la restituirea în natură în baza dispozițiilor art. 1 din aceeaşi lege. 

Arată reclamanții în fapt, că prin decizia nr. 8 din 25.03.2008 s-a soluționat notificarea 

reclamanților, în sensul de a acorda despăgubiri pentru o suprafață de 5287 mp (din cei 9600 

mp solicitați), despăgubirile urmând a fi stabilite de Comisia Centrală pentru Stabilirea 

Despăgubirilor. Astfel, se reține că prin actul de vânzare cumpărare nr. 1524 din 24.06.1887 

C.T. a vândut profesorului A.C.C. o suprafață de teren delimitată la nord de proprietatea G.-

D., la sud proprietățile N., T., Movilă, Cz. şi Cn., la vest cu strada Cl. şi la est cu strada C.. De 

asemenea, se mai reține că la acest teren se adaugă o altă suprafață dobândită de asemenea de 

către Profesorul A. C.C. de la G.P. prin contractul de vânzare cumpărare din 20.05.1888. În 

consecință, se arată în decizia administrativă contestată faptul că, în total, prin cele două 

contracte de vânzare cumpărare, s-a dobândit de către autorul lor în proprietate o suprafață de 
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6454 mp. Acest fapt este în contradicție cu realitatea, context în care învederează instanței 

faptul că în toate actele administrative întocmite ulterior cu privire la acest imobil reiese cu 

claritate o suprafață de 10582,25 mp. Mai mult, din expertiza tehnică extrajudiciară efectuată 

la fața locului a rezultat cu claritate că autorul lor a deținut suprafața de 10582,25 mp. Tot în 

acelaşi context, arata reclamanții că vor face dovada faptului că autorul lor a plătit impozit cu 

privire la întreaga suprafață de 9600 mp, fiind înregistrat la Administrația Financiară cu 

întreaga suprafață solicitată. Astfel, prin procesul verbal pentru plata taxelor succesorale din 

23.06.1948, încheiat la 2 ani după ce a avut loc exproprierea, controlorul pe lângă 

Administrația financiară de constatare indirecte Sibiu arată la capitolul „avere imobilă” că în 

patrimoniul profesorului A.C.C. figura „un loc viran în Iaşi, Str. C., nr. 5, înscris în matricola 

de clădiri a Circ. a III-a, a cărui suprafață totală este de 9600 mp”. 

În acest context, consideră că decizia administrativă trebuia să rețină ca suprafață 

pentru restituire în natură sau despăgubire cea de 10582,25 mp (sau in cel mai rău caz de 9600 

mp). 

În ceea ce priveşte încadrarea situației juridice a terenului în dispozițiile art. 11, alin. 4 

din Legea nr. 10/2001, solicită instanței să observe faptul că terenul în discuție nu face parte 

din domeniul public, iar singura motivare a refuzului de reconstituire în natură este aceea că 

terenul este afectat de detalii de sistematizare. Astfel, se arată că „subsolul terenului este 

afectat de amenajări subterane constând în rețele de distribuție a gazelor naturale şi cabluri de 

electricitate”. Se invocă în susținerea acestei decizii art. 11, alin. 4 şi alin. 8 din Legea nr. 

10/2001. Astfel, conform art. 11, alin. 4: „în cazul în care lucrările pentru care s-a dispus 

exproprierea ocupă funcțional întregul teren afectat, măsurile reparatorii se stabilesc în 

echivalent pentru întregul imobil”. Consideră însă că nu poate fi vorba despre o afectare a 

întregului imobil în scopul pentru care a fost expropriat. 

Mai mult decât atât, arată reclamanții că terenul în cauză a fost expropriat în favoarea 

Universității T., iar scopul exproprierii consideră că nu a fost realizat niciodată. Imobilul 

trecând în patrimoniul statului a fost dat ulterior spre folosință Universității, iar într-un 

asemenea caz, se arată în toată jurisprudența în materie faptul că terenul trebuie restituit în 

natură foştilor proprietari, urmând ca aceştia să respecte destinația imobilului pentru următorii 

maxim 5 ani. 

Consideră că, în virtutea Legii nr. 10/2001, detaliile de sistematizare menționate nu 

reprezintă „amenajări de utilitate publică ale localităților urbane” în înțelesul Legii nr. 10. 

Astfel, pe bază de expertiză topometrică arată că vor dovedi instanței faptul că terenul în 

cauză nu este afectat de astfel de detalii care fac imposibilă reconstituirea în natură. 

Pârâta Universitatea a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii 

ca neîntemeiată. 

Arată pârâta că, nici una din obiecțiile reclamanților nu este eficientă sub aspectul 

antrenării desființării deciziei contestate, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de 

judecată ce vor fi ocazionate de judecarea cauzei, pentru considerentele de fapt şi de drept 

detaliate în continuare. Prin notificarea nr. 754N/09.08.2001, depusa la Biroul executorului 

judecătoresc, înregistrata la Registratura generala a Universității sub nr. 5899/14.04.2006, 

reclamanții solicită restituirea în natură a imobilului situat in Municipiul Iaşi, str. C. nr.5, 

constând din teren in suprafața de 9600 mp si construcții supraedificate in suprafața de 618 

mp. Clădirea a fost bombardata in totalitate, in prezent, terenul afectat de detalii de 

sistematizare de suprafața şi subterane, fiind ocupat construcții - Campusul studențesc "C.", 

subsolul terenului este afectat de amenajări subterane constând în rețele de distribuție a 

gazelor naturale şi cabluri de electricitate. În dovedirea pretențiilor, notificatorii au depus 

Actul de vânzare-cumpărare autentificat de Tribunalul Iaşi cu nr. 1524/24.VI.1887 (act ce nu 

face referire la suprafața de teren solicitată a fi restituită). Prin contractul de vânzare-

cumpărare nr. 1331 din 20 mai 1888 - act ce nu a fost depus de notificatori la dosarul 

notificării, G.P. vinde lui A.C.C. o suprafața de teren la Strada C.. Suprafața de teren deținuta 

prin aceste doua contracte de vânzare-cumpărare, identificata din punct de vedere cadastral pe 
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baza Planului Oraşului Iaşi ediția 1896, pană în anul 1918 a fost de aproximativ 6454 mp, 

delimitându-se din punct de vedere cadastral la Nord cu proprietatea G.-D.; la Sud cu 

proprietățile N., T., M., Cz. si Cn.; la Vest cu Strada Cl., la Est cu Strada C. 

Imobilul situat în Iaşi, str. C. nr. 3, compus din teren în suprafață de 6454 mp şi 

construcții în suprafață de 618 mp, a fost preluat de stat prin expropriere în temeiul Legii nr. 

571/1946 privind exproprierea unor terenuri, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 17 

iulie 1946. Imobilul construcție in suprafața 618 mp a fost distrus in totalitate de 

bombardament. 

Arată pârâta, cu privire la regimul juridic actual al imobilului, din suprafața de teren 

de 6454 mp preluată de către stat prin Legea nr. 571/1946 privind exproprierea unor terenuri, 

Universitatea deține numai suprafața de 5287 mp. Diferența pană la 6454 mp ce a făcut 

obiectul notificării este deținută astfel: 

- 1130 mp. de Universitatea M.; 

- 37 mp de Biserica X. 

Terenul deținut de Universitatea în suprafață de 5287 mp, solicitat a fi restituit în 

natură, este ocupat de căi de acces, Biblioteca de Litere si căminele studențeşti din Campusul 

studențesc "C.", fiind afectat de detalii de sistematizare de suprafața şi subterane, astfel: 

- suprafața construită Cămin Studențesc C 11 -410 mp ; 

- suprafața construită Biblioteca de Litere – 138 mp ; 

- suprafața construită Cămin Studențesc C10 – 489 mp ; 

- suprafața construită Cămin Studențesc C13 – 668 mp; 

- suprafața afectată de detalii de sistematizare şi zone protecție clădiri – 3582 mp; - 

subsolul terenului este afectat de amenajări subterane constând în rețele de distribuție a 

gazelor naturale şi cabluri de electricitate aşa cum rezultă atât din planul de încadrare în zonă 

anexat adresei nr.958/17.12.2007 a E-ON Moldova Distribuție SA, plan în care sunt indicate 

pe terenul ce face obiectul notificării traseele cablurilor electrice, precum şi din planul de 

încadrare în zonă eliberat de E-ON Gaz România la solicitarea Universității prin adresa 

nr.3640/14.11.2007 în care sunt indicate rețelele existente de distribuție a gazelor naturale pe 

terenul în discuție. 

Conform punctului 10.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii 10/2001, 

entitatea investită cu soluționarea notificării are obligația, înainte de a dispune orice măsură 

de a identifica cu exactitate terenul şi vecinătățile şi totodată de a verifica destinația actuală a 

terenului solicitat şi a suprafeței acestuia, pentru a nu afecta căile de acces (existența pe 

terenul respectiv a unor străzi, trotuare, parcuri amenajate etc.), existență şi utilizarea unor 

amenajări subterane: conducte de alimentare cu apă, gaze, electricitate şi alte asemenea. In 

cazul în care se constată astfel de situații, restituirea în natură se va limita numai la acele 

suprafețe de teren disponibile sau, după caz, numai la acele suprafețe de teren care nu 

afectează accesul şi utilizarea normală a amenajărilor subterane. Sintagma amenajări de 

utilitate publica are in vedere suprafețele de teren afectate unei utilități publice, respectiv 

suprafețele de teren supuse unor amenajări destinate a deservi nevoile comunității (alei de 

acces, spatii verzi din jurul blocurilor de locuit etc.).Aşa cum s-a menționat şi în decizia 

contestată, terenul în discuție este afectat de amenajări de utilitate publică de suprafață şi 

subteran. Pe acest teren se află construite căminele studențeşti si Biblioteca de Litere ale 

Campusului studențesc "C.", sunt căi de acces intre imobilele construcții existente in campus, 

care permit intrarea in căminele studențeşti, spațiu verde, iar subsolul terenului este afectat de 

amenajări subterane constând în rețele de distribuție a gazelor naturale şi cabluri de 

electricitate. Terenul care excede construcțiilor este teren aferent acestora, necesar bunei 

funcționari a imobilelor. Având in vedere cele menționate, rezultă cu certitudine faptul ca 

terenul in discuție se încadrează în prevederile dispozițiilor art. 11 din Legea 10/2001. In mod 

cert reclamanții sunt in eroare cu privire la dispozițiile legale in vigoare. Situația imobilului in 

discuție nu se circumscrie unei astfel de soluții. Nu este vorba de un imobil construcție, 

preluat de la foştii proprietari si existent si la ora actuala pentru a fi retrocedat in natura 
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urmând ca foştii proprietari sa ii mențină afectațiunea pe o anumita perioada de timp. Este 

vorba de un suprafața de teren preluata fără nici o construcție, construcția fiind bombardata in 

timpul războiului. Pe suprafața de teren in discuție s-au ridicat de către instituțiile de 

invatamant superior menționate construcții, terenul este afectat de detalii de sistematizare de 

suprafața şi subterane asa cum am arătat anterior, toate cu fonduri alocate de la bugetul de 

stat, antecesorii reclamanților neavand nici o contribuție. Ca atare, soluția legala este cea de 

propunere de acordare de despăgubiri conform legii speciale, soluție pe ce a fost adoptata de 

Universitate. 

Prin sentința civilă nr. 1217 din 06 iulie 2016 a Tribunalului Iaşi – secția I civilă, a 

fost admisă în parte cererea formulată de reclamanții C.B.Gh.I. şi C.M.C.M., continuata de 

moștenitoarea M.C.M.M., în contradictoriu cu pârâta Universitatea. 

A fost admisă in parte cererea de intervenție in interes propriu formulata de 

intervenienta B.M., prin tutore B.T.S. 

A fost anulată in parte dispoziția nr. 8/25.03.2008 emisă de pârâta Universitatea. 

S-a constatat că reclamanții C.B.Gh.I. şi M.C.M.M. şi intervenienta B.M. sunt 

persoane îndreptățite, în calitate de moştenitori legali, la acordarea de masuri reparatorii 

pentru imobilul in suprafața de 7834 mp, fost situat în Iaşi, str. C. nr.3 (ulterior nr. 5) amplasat 

in prezent in Iaşi, Campusul universitar „C.”. 

S-a dispus acordarea de măsuri reparatorii in echivalent reclamanților C.B.Gh.I. şi 

M.C.M.M. şi intervenientei B.M. in calitate de moştenitori legali, in cote indivize de 1/3, 

pentru imobilul teren in suprafața de 7834 mp, fost situat în Iaşi str. C. nr.3 (ulterior nr. 5) 

amplasat in prezent in Campusul universitar „C.”, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

165/2013. 

 S-a respins cererile reclamanților C.B.Gh.I. şi M.C.M.M. şi intervenientei B.M. de 

restituire in natura a terenului.  

 SA-a respins cererea de intervenție in interes propriu formulata de intervenienții 

D.M.R., S.A. (decedata la 30.12.2013, acțiunea fiind continuata de moștenitoarea D.M.), 

C.C., N.M.B., B.M.I. 

A fost obligată parata Universitatea sa plătească reclamanților suma de 4628 lei 

reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu expert). 

A fost obligată parata Universitatea sa plătească intervenientei B.M. suma de 667 lei 

reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu avocat). 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul Iaşi a reținut, în esență, că doar reclamanții şi 

intervenienta B.M. au formulat notificări la Legea nr. 10/2001 prin care au solicitat acordarea 

de măsuri reparatorii pentru terenul în litigiu preluat în mod abuziv de stat de la autorul lor 

comun. 

Tribunalul a mai reținut că suprafața solicitată de reclamanți şi intervenienta B.M. este 

de 9.600 mp, că aceasta este şi suprafața identificată că ar fi fost deținută anterior exproprierii 

de autorii notificărilor. 

Pe suprafața de teren identificată, expertiza efectuată în cauză arată că au fost edificate 

cămine studențeşti, căi de comunicare, spații de joacă, spațiu verde, toate constituind 

amenajări de utilitate publică, astfel că nu este posibilă restituirea în natură, acordându-se 

măsuri reparatorii. 

Împotriva sentinței civile nr. 1217 din 06 iulie 2016 a Tribunalului Iaşi – secția I 

civilă, au declarat recurs R.M.A., D.M., C.C., N.M.B., B.M.I., C.B.Gh.I., M.C.M.M., B.M., 

Universitatea. 

Se critică sentința recurată de către R.M.A., D.M., C.C., N.M.B. şi B.M.I., pentru 

următoarele motive: 

- se arată că în mod nelegal prima instanță nu a admis cererile de intervenție în interes 

propriu formulate de D.M.R. (decedată la 08.02.2016), acțiune continuată de moştenitoarele 

R.M.A., S.A. (decedată la 30.12.2013), acțiune continuată de moştenitorii D.M., C.C., N.M.B. 

şi B.M.I., în constatarea faptului că sunt persoane îndreptățite în calitate de moştenitori legali 
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la acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul în suprafață de 7834 mp situat în Iaşi, str. 

C., nr. 3 (ulterior, nr. 5), amplasat în Iaşi, Campusul universitare „C.”. 

- în mod greşit Tribunalul Iaşi a reținut că moştenitorii nu au calitatea de persoane 

îndreptățite, întrucât nu au formulat notificare în termen de 6 luni în conformitate cu 

dispozițiile art. 22 din legea nr. 10/2001. 

- calitatea de persoane îndreptățite la retrocedarea imobilelor este dată de sentința 

civilă nr. 6537 din 23.09.2011, irevocabilă, a Judecătoriei Sibiu prin care s-au anulat 

certificatele de moştenitor nr. 527 din 05.06.1969 şi nr. 469 din 18.03.1971, prin care se 

constatase calitatea părinților C.G. şi N.M., de renunțători la moştenirea bunicului A.C.C.. 

Prin aceeaşi sentință s-a stabilit că atât G.M.C., cât şi N.M. au avut calitatea de moştenitori ai 

tatălui lor, A.C.C.. 

- potrivit art. 2 din Legea nr. 10/2001, intervenienții alături de reclamanți în calitate de 

succesori în drepturi a persoanei de la care imobilul a fost preluat fără titlu valabil, şi-au 

păstrat calitatea de proprietar la momentul preluării. 

- prin urmare, în considerarea că, acestor intervenienți li s-a stabilit calitatea de 

moştenitori ai lui A.C.C., instanța trebuia să constate în mod legal, calitatea acestora de 

persoane îndreptățite la restituire în baza Legii nr. 10/2001. 

Se critică sentința civilă nr. 1217/2016 a Tribunalului Iaşi de către C.B.Gh.I. şi 

M.C.M.M., pentru următoarele motive: 

- prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat restituirea în natură a terenului şi să 

se constate că recurenții au dreptul de restituire la o suprafață mai mare de 5287 mp, 

invocându-se actele de vânzare – cumpărare depuse la dosar. 

- autorul recurenților a plătit impozit la Administrația Financiară pentru 10.582 mp. 

- terenul în discuție nu face parte din domeniul public, iar singura motivare a refuzului 

de restituire în natură este aceea că terenul este afectat de detalii de sistematizare şi face parte 

dintr-un ansamblu funcțional în integralitatea sa. 

- nu întreaga suprafață este afectată unei utilități comune, pe suprafața respectivă fiind 

şi proprietăți private şi terenuri aparținând altor instituții. 

B.M. (decedată pe parcursul fazei procesuale a recursului, la 04 octombrie 2016), 

acțiune continuată de moştenitorul legal B.T.S. critică sentința civilă nr. 1217 din 06.07.2016 

a Tribunalului Iaşi pentru următoarele motive: 

- potrivit dispozițiilor Legii nr. 165/2013 în situația în care restituirea în natură nu mai 

este posibilă, se vor dispune măsuri compensatorii prin puncte, instanța fiind obligată în mod 

expres să prevadă această modalitate în dispozitivul sentinței. 

- totodată se critică sentința sub aspectul cheltuielilor de judecată în sensul sumei de 

4628 lei la care intimata Universitatea a fost obligată în mod greşit să o plătească 

reclamanților, deşi suma reprezentând onorariu expert a fost plătită de intervenientă. 

Se critică sentința civilă nr. 1217 din 06 iulie 2016 de recurenta Universitatea pentru 

următoarele motive: 

- reclamanții şi intervenienta în interes propriu sunt persoane îndreptățite la acordarea 

de măsuri reparatorii numai pentru suprafața de 5287 mp, în nici unul din actele depuse de 

recurenți nu este menționată întinderea suprafeței de teren, iar prin expropriere s-a expropriat 

suprafața de 6454 mp, pentru suprafața de 3290 mp ce face obiectul Testamentului M.A.C.C. 

din 25 decembrie 1949, nefiind făcută dovada exproprierii şi trecerii în proprietatea statului. 

- în mod greşit instanța a obligat Universitatea la plata cheltuielilor de judecată 

reprezentând onorariu expert către reclamanți, cât timp instanța nu a dat eficiență concluziilor 

raportului de expertiză. 

Recursurile formulate de R.M.A., D.M., C.C., N.M.B., B.M.I., C.B.Gh.I. şi M.C.M.M. 

sunt neîntemeiate pentru considerentele expuse în continuare. 

Este adevărat că prin sentința civilă nr. 6537 din 23.09.2011 a Judecătoriei Sibiu – 

irevocabilă, s-a constatat nulitatea absolută a certificatelor de moştenitor nr. 527 din 

05.06.1969 şi nr. 469 din 18.03.1971 atestându-se calitatea de moştenitori a autorilor 
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reclamanților, M.C. şi G.M.C. în calitate de descendenți ai numitului A.C.C., decedat la data 

de 03.11.1944. 

În mod legal, Tribunalul Iaşi a avut în vedere că din probatoriile administrate numai 

reclamanții şi intervenienta au formulat notificări în baza Legii nr. 10/2001 în temeiul 

prevăzut de ar. 22 din Legea nr. 10/2001, iar intervenienții D.M.R. – R.M.A., S.A., acțiune 

continuată de D.M., C.C., N.M.B. şi B.M.I. nu au urmat procedura obligatorie prevăzută de 

Legea nr. 10/2001. 

Termenul de notificare prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 cuprins între 

14 februarie 2001 – 14 februarie 2002, este un termen de decădere, nerespectarea acestuia 

atrage pierderea dreptului de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin 

echivalent. 

În alin. 3 al art. 4 din Legea nr. 10/2001 se stabileşte o regulă derogatorie de la dreptul 

comun (dat fiind caracterul reparatoriu al legii speciale), în legătură cu modalitatea de 

acceptare a succesiunii, fiind utilizată noțiunea de „succesibil” care diferă de cea de 

„moştenitor” din alin. 2 al aceluiaşi text. 

Legiuitorul a făcut o diferențiere clară între cei ce sunt moştenitori prin acceptarea 

succesiunii în termenul prevăzut de dreptul comun şi cei care au vocație succesorală şi nu au 

formulat cerere de restituire. 

Notificarea este un act de diligență şi pentru a beneficia de măsurile reparatorii 

prevăzute de legea specială nu este suficient să ai numai calitate de moştenitor legal sau 

testamentar, ci să urmezi şi procedura specială a notificării. 

Art. 22 din Legea nr. 10/2001 se încadrează în condițiile generale ale puterii 

obligatorii a normelor juridice, vizând satisfacerea atât a unor interese de ordine publică şi 

privată, fiind obligatoriu, astfel încât recurenții nu au calitatea de „persoane îndreptățite” în 

sensul Legii nr. 10/2001. 

În raport de aceste considerente şi dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, se va 

respinge recursul formulat de R.M.A., D.M., C.C., N.M.B. şi B.M.I.. 

În ce priveşte recursul formulat de C.B.Gh.I. şi M.C.M.M.. 

În mod legal, din probatoriul administrat în cauză şi potrivit dispozițiilor art. 5, art. 9, 

art. 11, art. 18, s-a reținut că terenul ce a fost expropriat a fost de 6454 mp, situat în Iaşi, str. 

C., nr. 3, devenit de utilitate publică prin Legea nr. 571/1946, precum şi terenul înscris în 

Testamentul din 25.12.1949 în suprafață de 3290 mp. 

Terenul pentru care nu s-a dispus restituirea în natură, aşa cum de altfel Tribunalul Iaşi 

a detaliat s-au edificat construcții autorizate, astfel că persoana îndreptățită pentru suprafața de 

teren ocupată de construcții afectate unor servituți legale şi amenajări de utilitate publică, 

măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent (art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001). 

Împrejurarea că nu întreaga suprafață de teren este afectată unei utilități comune şi pe 

suprafața respectivă ar exista proprietăți private sau terenuri ce aparțin altor instituții, nu 

îndreptățeşte instanța de judecată în cadrul prezentei acțiuni să dispună restituirea în natură a 

terenului cât timp există acte juridice translative sau declarative de proprietate, care nu au fost 

desființate. 

Sintagma „amenajări de utilitate publică” are în vedere acele suprafețe de teren 

destinate nevoilor comunității, cum în litigiu, sunt aleile, trotuarele, spațiile verzi, spațiile de 

joacă, parcări destinate folosinței normale construcțiilor edificate în zonă. 

Aşa fiind, în conformitate cu dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, se va respinge 

recursul formulat de C.B.Gh.I. şi M.C.M.M.. 

În ceea ce priveşte recursul formulat de Universitatea şi B.T.S., Curtea le admite 

numai sub aspectul cheltuielilor de judecată. 

Motivele de recurs a Universității vizând întinderea suprafeței de teren prin care s-a 

dispus acordarea de măsuri reparatorii, de 7834 mp este neîntemeiat. 

Art. 23 din legea nr. 10/2001 nu cuprinde prevederi speciale în privința dovedirii şi 

întinderii dreptului de proprietate. 
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Ca urmare, în această materie ce vizează retrocedarea imobilelor preluate abuziv, în 

privința dovedirii dreptului de proprietate, textul legii speciale nu impune ca dovada să se facă 

potrivit dreptului comun, astfel încât sunt admisibile şi alte mijloace de probă. 

Sintagma „acte doveditoare ale dreptului de proprietate” are, în accepțiunea legii de 

reparație, un conținut mai larg decât cel al noțiunii similare, corespunzătoare dreptului comun, 

reglementare ce se înscrie asemenea ansamblului normelor actului normativ de reparație, în 

spiritul şi finalitatea legii nr. 10/2001. 

Prin urmare, orice înscris constatator al unui act juridic civil jurisdicțional sau 

administrativ, cu efect translativ sau declarativ de proprietate, generează o prezumție relativă 

de proprietate în favoarea persoanei care îl invocă. 

Or, în mod legal prima instanță a avut în vedere terenul ce a fost expropriat de la 

autorii părților precum şi terenul înscris în testamentul din 25.12.1949. 

Tribunalul Iaşi a făcut o interpretare greşită a dispozițiilor art. 274 Cod procedură 

civilă, obligând Universitatea să plătească reclamanților suma de 4628 lei reprezentând 

cheltuieli de judecată, onorariu de expert. 

Temeiul acordării cheltuielilor de judecată îl reprezintă culpa procesuală, iar 

reclamanții care au solicitat cheltuieli de judecată nu au făcut dovada că au plătit onorariul de 

expert la care Universitatea a fost obligată să-l plătească reclamanților. 

Cheltuielile de judecată cuprind taxele de timbru, de procedură, plata expertizelor şi 

despăgubirea martorilor, toate constituind elemente ale cheltuielilor de judecată. 

Admiterea în parte a cererii reclamanților justifică în principiu acordarea tuturor 

cheltuielilor de judecată din faza procesuală a primei instanțe, cu condiția dovedirii acestor 

cheltuieli. 

Având în vedere că onorariul de expert nu a fost plătit de reclamanți, se va admire 

recursul Universității , numai cu privire la acest aspect. 

Şi recursul formulat de B.T.S. este întemeiat numai sub aspectul cheltuielilor de 

judecată. 

Motivul de recurs vizând obligația instanței de a trece în dispozitivul hotărârii măsura 

compensatorie prin puncte este neîntemeiat. 

Având în vedere dispozițiile art. 21 şi art. 16 din Legea nr. 163/2013, entitățile 

învestite de lege vor propune acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte în 

condițiile legii – după epuizarea termenelor administrative. 

Întemeiat este motivul de recurs referitor la acordarea cheltuielilor de judecată, 

respectiv onorariu expert. 

Astfel, cu chitanța nr. 6563428/1 s-a achitat de B.M. suma de 4.299,86 lei, pe numele 

expertului. 

Ca atare, raportat la dispozițiile art. 274 Cod procedură civilă, recurentul a făcut 

dovada achitării onorariului de expert şi, față de culpa procesuală a Universității şi admiterea 

în parte a cererii de intervenție. 

Văzând şi dispozițiile art. 312 Cod procedură civilă, Curtea admite recursul formulat 

de B.T.S., prin modificarea în parte a sentinței recurate. 

 

8. Justificarea interesului în exercitarea căii de atac a apelului, în conformitate cu 

dispozițiile art. 458 Cod procedură civilă, în condițiile în care apelantul a 

avut la prima instanță calitatea procesuală de pârât şi a fost respinsă 

acțiunea reclamantului  

Respingerea apelului formulat de aceeaşi parte şi pentru considerentele că deşi a avut 

calitate procesuală de pârât la prima instanță a formulat şi cerere de intervenție principală 

care i-a fost respinsă ca inadmisibilă şi pe care nu a apelat-o în conformitate cu art. 64 Cod 

procedură civilă.  
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Decizia civilă nr. 702 din 19 octombrie 2016 

Prin cererea înregistrată sub nr. X/99/2015 pe rolul Tribunalului Iași, reclamantul 

M.L.-C. a chemat in judecata SC „E.” SA și pe pârâții V.Gh.-L. și ceilalți semnatari ai actului 

atacat solicitand constatarea nulității absolute a Hotărârii AGA 01/10.11.2012, repunerea 

părților în situația anterioară, radierea de la ORC a mențiunilor si obligarea SC „E.” SA să ii 

achite dividende pentru anii 2012, 2013, 2014. 

In motivarea acțiunii a arătat că semnătura de pe procesul-verbal nu ii aparține si nu a 

participat niciodată la Hotărârea Adunării Acționarilor și că cesiunea acțiunilor nu este 

competentă adunării generale. 

Alăturat acțiunii a depus copii după proces-verbal al AGA, Hotărâre AGA, rezoluție 

ORC, act constitutiv actualizat, statut, reclamantul și-a precizat acțiunea in ceea ce privește 

pârâții si sumele solicitate cu titlu de dividende.  

Parata SC „E.” SA a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca 

neîntemeiată, deoarece hotărârea a fost însușită de către reclamant neavând nicio obiecțiune la 

momentul ieșirii din societate. A introdus prezenta acțiune, deoarece a fost somat pentru plata 

unor sume de bani pe care le datorează  

Pârâtul V.Gh.-L. a invocat excepția lipsei calității procesual pasive in raport de art. 

132 alin 5 din Legea nr. 31/1990 și pe fond respingerea ca neîntemeiată.  

S-au depus înscrisuri respectiv raport de expertiza criminalistica extrajudiciara 

411/10.09.2015. 

Prin încheierea din data de 26.11.2015 au fost soluționate excepțiile invocate, pentru 

motivele reținute în acea încheiere.  

Parata P.M. a formulat cerere de intervenție in interes propriu, cerere respinsa ca 

inadmisibila prin încheierea din data de 21.04.2016, având in vedere ca este parte in dosar. 

In cauza s-au audiat martorii A. și G. 

Acțiunea a fost întemeiată în drept pe prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. 

Printr-o cerere ulterioară depusă la instanță reclamantul M.L.-C. solicită a se constata 

nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale nr. 01 din 10.11.2012, repunerea părților în 

situația anterioară, obligarea societății „E.” SA să-i plătească dividendele cuvenite pe anii 

2012, 2013, 2014, invocându-se dispozițiile Codului civil. 

Prin decizia nr. 622 din 26 mai 2016 a Tribunalului Iași – Secția II Civilă, contencios 

administrativ și fiscal a respins in tot acțiunea promovată de reclamantul MUNTEANU 

LAURENTIU CEZAR împotriva pârâților SC „E.” SA, V.GH.-L., P.M., B.C.D., F.F., F.L., 

M.I. 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut, în esență, că acțiunea formulată pe 

dispozițiile Legii nr. 31/1990, având în vedere că se atacă în 15 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial, aceasta apare ca tardiv formulată. 

Pe fond, prin prisma dispozițiilor art. 948 Cod civil, Hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor cuprinde voința acestora, care au avut capacitatea de a contracta și și-au exprimat 

consimțământul în mod valabil. 

Hotărârea are un obiect determinat – retragerea și cesionarea acțiunilor – având și o 

cauză licită. 

Motivele invocate de reclamant nu sunt legate de modalitatea în care au fost încheiate 

actele, ci modalitatea în care au fost adoptate hotărârile adunării generale a acționarilor.  

Împotriva deciziei nr. 622 din 26 mai 2016 a Tribunalului Iași, Secția II civilă, 

contencios administrativ și fiscal au formulat apel M.L.-C. și P.M.. 

Se critică decizia apelată de M.L.-C. pentru următoarele motive:  

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 10 Noiembrie 2012 este lovită 

de nulitate absolută deoarece au fost încălcate dispozițiile art. 117 și 131 din Legea nr. 

31/1990, acționarii nu au fost prezenți la sediul societății.  
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- cesionarea acțiunilor de către M.L. către V.Gh.-L. este lovită de nulitate absolută 

deoarece lipsește consimțământul cu privire la cesionarea acțiunilor. 

Mai mult, cesiunea acțiunilor nu este de competența adunării generale.  

Sunt invocate art. 10 din actul constitutiv al SC „E.” SA și art. 98 din legea nr. 

31/1990. 

Se critică decizia apelată de P.M. pentru următoarele motive:  

- acțiunea formulată de reclamant este o acțiune în constatarea nulității absolute a 

Hotărârii AGA, ori potrivit art. 132 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, când se invocă motive de 

nulitate absolută, cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.  

- din formularea acțiunii și din probatoriul administrat rezultă că nu a existat 

consimțământul reclamantului pentru cesionarea acțiunilor și pentru retragerea din societate, 

nefiind astfel întrunite condițiile de validitate ale convenției. 

- pentru modificările aduse actului constitutiv în sensul schimbării acționariatului nu s-

a întocmit un act adițional, instanța a apreciat greșit că hotărârea a fost luată în conformitate 

cu art. 121 din Legea nr. 31/1990. 

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 10 noiembrie 2012 este nulă 

absolut pentru încălcarea prevederilor art. 117, art. 117 indice 1, art. 129 și art. 131 din Legea 

nr. 31/1990. 

Niciunul dintre membrii acționari nu au fost convocați în nici un mod la această 

adunare generală, nu și-au dat acordul cu privire la cesionarea acțiunilor și retragerea din 

societate. 

- cesiunea acțiunilor reclamantului în favoarea numitului V.Gh.-L. este nulă absolut 

pentru neînscrierea declarației de transfer a dreptului de proprietate în registrul de acțiuni a 

societății. 

Apelurile formulate sunt neîntemeiate pentru considerentele la care ne vom referi.  

Potrivit art. 476 Cod procedură civilă apelul are un caracter devolutiv și în 

conformitate cu alin. 2 al articolului mai sus menționat instanța de apel se va pronunța în fond 

numai pe baza celor invocate la prima instanță, în limitele criticilor formulate prin motivele de 

apel. 

Textul art. 132 din Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale se referă pe de o 

parte la acțiunile în anulare care izvorăsc din încălcarea unor norme supletive sau a unor 

prevederi ale actului constitutiv sau acțiuni în anulare care provin din nerespectarea 

condițiilor generale de validitate a contractelor – capacitate, consimțământ, cauză și obiect – 

raportate la fiecare acționar.  

Există, de asemenea, acțiuni în nulitate absolută atunci când sunt încălcate norme de 

ordine publică, iar majoritatea normelor care reglementează formarea voinței sociale în cadrul 

adunării generale sunt de ordine publică. 

În cauză, apelantul-reclamant M.L.-C. a investit instanța de judecată cu o acțiune în 

nulitate absolută a Hotărârii Adunării Generale nr. 1 din 10.11.2012 în condițiile legii nr. 

31/1990, apoi, modificându-și temeiul de drept pe dispozițiile Codului civil, susținând că nu a 

fost primit la adunare, semnătura de pe primul proces verbal nu-i aparține, nu există un 

contract de cesiune, cesiunea acțiunilor nu este de competența adunării generale.  

Or, Tribunalul Iași în raport de obiectul investirii sale s-a pronunțat în acest cadru 

procesual stabilit, dând eficiență principiului disponibilității părților.  

În speță, tribunalul a reținut că în baza expertizei extrajudiciare criminalistă – 

necontestată de părți – semnătura de pe procesul verbal al AGA al SC „E.” SA din 10.11.2012 

aparține reclamantului M.L.-C.. 

Ca atare, societatea a dovedit prin procesul verbal contestat că petentul apare ca 

participant. 

Totodată, reclamantul apelant, așa cum a reținut și tribunalul, nu a dovedit că pe 

dreptul comun pe care și-a modificat acțiunea, Hotărârea Adunării generale este lovită de 

nulitate absolută. 
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De altfel, nu orice normă imperativă este una de ordine publică, în concepția dreptului 

civil de la 1864 ca și în concepția actualului Cod civil. 

Motivele de apel formulate de M.L.-C. nu se referă la motivele de nulitate absolută ale 

dreptului comun pe care l-a invocat ci la motive referitoare la convocare, lipsa 

consimțământului cu privire la cesionarea acțiunilor.  

Hotărârea Adunării Generale este un act ”sui generis” și nu un contract, lipsa 

consimțământului unui asociat participant (cum susține apelantul) se sancționează cu nulitatea 

relativă numai dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea și cvorumul necesar adoptării, 

ceea ce în cauză nu s-a dovedit. 

Pe de altă parte cum nu s-a dovedit neparticiparea la Adunarea Generală ca urmare a 

viciilor convocării, este tot o nulitate relativă nedovedită. 

Ca atare, pentru toate aceste considerente și dispozițiile art. 480 Cod procedură civilă 

urmează a se respinge apelul formulat de M.L.-C.. 

În ceea ce privește apelul formulat de P.M., aceasta a formulat în fața primei instanțe, 

cerere de intervenție în nume propriu. 

Prin încheierea din 21 aprilie 2016 a Tribunalului Iași, Secția II civilă-contencios 

administrativ și fiscal s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenție formulată, având în 

vedere că are calitatea de parte, pârâta în cauză. 

Or, așa fiind, P.M. nu avea calea de atac a apelului întrucât obiectul îl constituie în 

conformitate cu art. 457 Cod procedură civilă nu pretenția concretă dedusă judecății, ci 

hotărârea judecătorească.  

Totodată, în litigiu, prin decizia nr. 622/26 mai 2016, s-a respins acțiunea 

reclamantului M.L.-C. împotriva pârâtului P.M..  

Prin urmare, în conformitate cu art. 458 Cod procedură civilă, respingându-se acțiunea 

reclamantului în contradictoriu cu P.M. care nu justifică un interes pentru exercitarea căii de 

atac a apelului. 

Toate motivele de apel formulate de P.M. se referă la chestiuni de drept cu care pârâta 

nu a investit prima instanță printr-o cerere de chemare în judecată.  

Așa fiind și în raport de dispozițiile art. 22 Cod procedură civilă și considerentele mai 

sus expuse, nu se impune examinarea motivelor de apel formulate de P.M.. 

Față de acestea și dispozițiile art. 480 Cod procedură civilă, Curtea respinge apelul 

formulat. 

 

9. Contestație în anulare. Condiții de admisibilitate 

Temei de drept: art. 503 alin. 2, 3 din Codul de procedură civilă 

 

Contestația în anulare, cale extraordinară de atac, de retractare, este deschisă 

exclusiv pentru motivele reglementate de dispozițiile art. 503 alin. 2 punctele 1, 2, 4 din 

Codul de procedură civilă. 

Potrivit art. 503 alin. 2 din Codul de procedură civilă, contestația în anulare se 

exercită în următoarele cazuri:  

1) hotărârea data in recurs a fost pronunțata de o instanța necompetenta absoluta sau 

cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței si, deşi se invocase excepția 

corespunzătoare, instanța a omis sa se pronunțe asupra acesteia; 

2) dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale; 

4) instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate in 

cauza. 

Conform alin. 3 al art. 503 „Dispozițiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod 

corespunzător hotărârilor instanțelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.” 
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În sensul textului, noțiunea de eroare materială vizează o eroare materială evidentă în 

legătură cu aspectele formale ale judecării apelului ( cum ar fi respingerea unui apel ca 

tardiv sau ca insuficient timbrat, deşi la dosar se găsesc dovezi din care rezultă că a fost 

depus în termen sau că a fost legal timbrat ) pentru verificarea cărora nu este necesară o 

reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.  

Prin urmare, greşelile instanței de apel, care deschid calea contestației în anulare, 

sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de interpretare a unor dispoziții legale sau de 

apreciere a probelor.  

Pe această cale nu este admisibil să se examineze justețea soluției pronunțate de către 

instanța de reexaminare. 

Decizia civilă nr. 22/2016 din 19 ianuarie 2016 

Prin încheierea de şedință din 9.11.2015, Curtea de Apel Iaşi a respins cererea 

formulată de contestatoarea M.D., în calitate de reprezentant al SC „D.S.” SRL, vizând 

reexaminarea încheierii de şedință din 16 septembrie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Iaşi, 

Secția civilă, în dosarul nr. XXX/45/2015. 

Pronunțând această încheiere, instanța a notat că, prin încheierea de şedință din 16 

septembrie 2015, s-a reținut că lipsesc înscrisurile doveditoare cerute de dispozițiile art. 14 

din OUG nr. 51/2008 pentru acordarea ajutorului public judiciar. 

Verificând îndeplinirea condițiilor prevăzute de OUG nr. 51/2008, Curtea a constatat 

că, în cauză, nu s-au făcut precizări şi dovezi privind starea materială a solicitantului şi a 

familiei sale, astfel cum prevăd dispozițiile art. 14 alin 1 din OUG nr. 51/2008 şi ale art. 8 din 

acelaşi act normativ. 

Având în vedere cele de mai sus, faptul că taxa judiciară de timbru a cărei reducere s-a 

solicitat este de 100 lei, iar veniturile lunare ale solicitantului sunt de 808 lei (neputându-se 

stabili venitul mediu net lunar pe membru de familie în ultimele 2 luni, la care se referă 

dispozițiile art. 8 din lege, în lipsa altor precizări), instanța a constatat neîntemeiată cererea de 

reexaminare a încheierii de şedință din 16.09.2015. 

M.D., în calitate de reprezentantă a SC „D.S.” SRL, a formulat contestație în anulare 

împotriva încheierii pronunțate în 9.11.2015, susținând că s-a reținut neadevărat faptul ca 

veniturile sale actuale sunt de 808 lei. 

A învederat contestatoarea că instanța nu a observat că i se reține şi suma de 218 lei, la 

casa de ajutor reciproc, în baza contractului de împrumut nr 106 din 31 iulie 2015. 

Pe cale de consecința, încheierea atacată este fundamentă pe o eroare, motiv pentru 

care solicită anularea acesteia. 

Solicită contestatoarea să se dispună revizuirea tuturor informațiilor pentru admiterea 

facilitaților cu privire la plata taxei judiciare de timbru, in valoare de 100 lei.  

 La data de 15.01.2016, M.D., în calitate de reprezentantă a SC „D.S.” SRL, a depus la 

dosarul cauzei un memoriu prin care a expus istoricul litigiului cu numitul R.M.-N., izvorât 

din contractul de locațiune nr 001/13.07. 2011. 

Legal citată, intimata, SC „OMR G.D.” SRL Iaşi - prin reprezentant R.M.-N. - nu a 

formulat întâmpinare în cauză. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reține că este neîntemeiată contestația în 

anulare formulată. 

Astfel, contestația în anulare, cale extraordinară de atac, de retractare, este deschisă 

exclusiv pentru motivele reglementate de dispozițiile art. 503 alin. 2 punctele 1, 2, 3, 4 din 

Codul de procedură civilă. 

Curtea constată că M.D., în calitate de reprezentantă a SC „D.S.” SRL, nu a indicat în 

mod expres temeiul juridic în baza căruia a formulat contestația în anulare, iar din motivele de 

fapt ale contestației nu rezultă că ea ar fi invocat vreunul dintre motivele prevăzute limitativ 

de textul mai sus menționat. 
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Potrivit art. 503 alin. 2 din Codul de procedură civilă, contestația în anulare se exercită 

în următoarele cazuri: 1) hotărârea dată în recurs a fost pronunțată de o instanță necompetenta 

absoluta sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței şi, deşi se invocase 

excepția corespunzătoare, instanța a omis să se pronunțe asupra acesteia; 

2) dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale; 

3. instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l în parte, a omis să cerceteze 

vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen; 

4) instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate in 

cauza. 

În prezenta cauză, contestatoarea a invocat faptul că instanța nu a avut în vedere şi 

contractul de împrumut încheiat cu casa de ajutor reciproc, în baza căruia plăteşte suma de 

218 lei, lunar, astfel că a reținut, în mod eronat, că ea ar avea venituri mai mari şi i-a respins 

cererea de reexaminare a încheierii de respingere a cererii de ajutor public judiciar. 

Aceste susțineri vizează omisiunea analizării unei probe, cu consecința stabilirii 

greşite a situației materiale a solicitantului ajutorului public judiciar, neputând fi încadrate în 

motivele prevăzute limitativ de lege pentru exercitarea contestației în anulare. 

Susținerea contestatoarei nu poate fi asimilată noțiunii de eroare materială, deoarece 

aceasta constituie o eroare materială evidentă în legătură cu aspectele formale ale judecării 

apelului ( cum ar fi respingerea unui apel ca tardiv sau ca insuficient timbrat, deşi la dosar se 

găsesc dovezi din care rezultă că a fost depus în termen sau că a fost legal timbrat ) pentru 

verificarea cărora nu este necesară o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor.  

Prin urmare, greşelile instanței de apel, care deschid calea contestației în anulare, sunt 

greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de interpretare a unor dispoziții legale sau de 

apreciere a probelor.  

Pe această cale nu este admisibil să se examineze justețea soluției pronunțate de către 

instanța de reexaminare. 

Față de cele ce preced, Curtea apreciază că nu este fondată contestația în anulare 

formulată, în speță, neregăsindu-se niciunul dintre cazurile limitativ prevăzute de lege ca 

motive ale contestației în anulare, astfel că, în baza art. 503 din Codul de procedură civilă, a 

procedat la respingerea acesteia. 

10. Solicitare de despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a condamnării 

penale. Condiții 

Decizia civilă nr. 730/24.10.2016 

Prin sentința nr. 300/2016 din 18 februarie 2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția 

I civilă, s-a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta A.A. în contradictoriu cu 

pârâtul Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice . 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut următoarele: 

Potrivit art. 539 Cod procedură penală: „(1) Are dreptul la repararea pagubei şi 

persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate. 

 (2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a 

procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăți sau a 

judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau hotărârea 

definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei.” 

Cererea de chemare în judecată se întemeiază în esență pe împrejurarea că reclamanta, 

arestată preventiv pe durata procesului penal pentru o durată de circa 7 luni, a fost achitată 

prin hotărâre definitivă. Susținând că soluția de achitare este prin ea însăși dovada nelegalității 

măsurii arestării preventive, solicită despăgubirea pentru prejudiciul moral pricinuit astfel. 

Art. 539 Cod procedură penală condiționează accesul persoanei arestate la despăgubiri 

de stabilirea caracterului nelegal al privării de libertate prin ordonanța procurorului ori 

încheierea respectiv hotărârea instanței penale. Judecata cererii de despăgubire nu permite 
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instanței civile nicio apreciere asupra procesului penal, asupra legalității derulării acestuia 

pentru că procedura reparării pagubei in caz de privare nelegală de liberate nu are rolul de a 

permite un control indirect al judecății realizate in materie penală. Delimitarea celor două 

materii este categoric realizată prin art. 539 alin 2 Cod pr. civilă, iar competența instanței 

civile in materia procedurii de reparare a pagubei este justificată tocmai de excluderea – in 

această procedură - a oricărui element de apreciere ce ține de legea penală. 

Susținerea reclamantei potrivit căreia hotărârea definitivă de achitare constituie prin ea 

însăși dovada caracterului nelegal al arestării, stabilit astfel de chiar instanța penală, nu este 

fondată.  

Decizia nr. 322/2015 a Curții de Apel Iaşi - Secția penală şi pentru cauze cu minori-

NCPP nu înscrie nicio constatare în privința caracterului nelegal al arestării preventive, 

măsură dispusă în privința reclamantei în cursul procesului penal. Tot astfel nu include astfel 

de mențiuni nici sentința penală supusă controlului judiciar, nr. 199 din 26.04.2013, al cărei 

conținut este redat în cuprinsul deciziei penale. În absența unor atare constatări singurele 

statuări ale instanței penale sunt cele care confirmă legalitatea măsurii arestării preventive 

dispuse de instanța penală aşa cum rezultă din copia hotărârilor judecătoreşti depuse la dosar 

(pronunțate in primă instanță şi in calea de atac). Reține tribunalul că toate încheierile prin 

care s-a dispus asupra măsurii arestării preventive au fost supuse controlului judiciar, 

procedură in care s-a confirmat legalitatea măsurii. Ca urmare, instanța civilă nu poate reține 

contrariul celor statuate de instanța penală, in condițiile legii, singura învestită de lege cu 

competențe in a se pronunța asupra legalității măsurii arestării.  

Art. 539 Cod procedură penală, prin enumerarea expresă şi limitativă a actelor 

procedurale prin care se constată încălcarea libertății individuale, instituie o condiție de 

admisibilitate pentru obținerea despăgubirilor in fața instanței civile, expresie a disp. art. 126 

alin (2) din Constituție potrivit cu care procedura de judecată este numai cea prevăzută de 

lege. In atare condiții instanța civilă este ținută să verifice cu prioritate oricărui alt aspect dacă 

există o constatare a caracterului nelegal al arestării preventive printr-unul dintre actele 

procedurale enumerate in art. 539 alin (2) Cod procedură penală. 

Or, s-a argumentat anterior că în privința reclamantei hotărârile judecătoreşti 

pronunțate nu conțin o atare statuare.  

Ca urmare instanța civilă este ținută să constate acest fapt, şi – pe cale de consecință - 

să rețină lipsa calității de victimă a reclamantei. 

 Condiționarea acordării reparațiilor garantate prin art. 5 paragraf 5 din Convenția 

europeană a drepturilor omului de constatarea de către o instanță națională a încălcării 

dispozițiilor art. 5 paragrafele 2-4 din Convenție ca şi cerință de asigurare efectivă cu un 

suficient grad de certitudine la nivel național a dreptului la reparații astfel garantat constituie 

un standard de protecție respectat prin art. 539 alin (2) Cod pr. penală în raport cu care 

organele judiciare aici enumerate au obligația de a se pronunța cu privire la legalitatea 

măsurilor preventive privative dispuse pe parcursul procesului penal. 

În consecință, stabilind că în privința reclamantei în procesul penal în cursul căruia a 

fost arestată preventiv nu a fost stabilit caracterul nelegal al privării sale de libertate, 

Tribunalul a constatat că nu este îndeplinită condiția primară de admisibilitate a cererii in 

despăgubire opusă statului român, anume nu s-a dovedit existența faptei cauzatoare de 

prejudiciu moral invocat (privarea nelegală de libertate). Este inutilă analiza celorlalte 

condiții, subsecvente acestei statuări, specifice angajării răspunderii pârâtului din speță. 

Pentru aceste motive cererea de chemare in judecată a fost respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta A.A. pentru următoarele motive: 

Arată că, în fapt, prin cererea introductivă a solicitat obligarea intimatului, în temeiul 

art. 52 alin. 3 din Constituția României, art. 541, art. 539 Cod procedură penală, art. 9 al. 5 

Cod procedură penală şi art. l, art. 5 parag. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 

la plata sumei de 100.000 euro, reprezentând daune morale suferite în urma privării de 

libertate în mod nelegal în cursul procesului penal. 
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Criticile aduse sentinței pronunțate cât si considerentelor sale, vizează aspecte de 

nelegalitate şi netemeinicie, care încalcă atât regulile de procedură aplicabile, cât şi 

dispozițiile art. 5 din Convenție. 

Apelanta-reclamantă A.A., a fost supusă arestului preventiv o perioadă de aprox. 7 

luni, pentru ca, ulterior, prin încheierea din 10 mai 2011 din dosarul nr. 4605/99/2011, 

Tribunalul laşi să admită cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura 

preventivă a obligării de a nu părăsi țara. 

Menținerea arestului preventiv a fost definitiv tranşată de instanțele superioare prin 

respingerea recursurilor formulate împotriva încheierilor în cauză. 

Toate argumentele de drept împotriva menținerii măsurii arestului preventiv (inclusiv 

art.5 parag.1-4 CEDO) au fost înfățişate instanțelor superioare care s-au pronunțat la acel 

moment procesual (în cursul judecății în primă instanță) asupra legalității menținerii măsurii 

arestului preventiv. 

Cu privire la faptul că, instanța penală nu a constatat caracterul nelegal prin 

pronunțarea soluției de achitare, este de notorietate că nu vom găsi în nicio hotărâre penală de 

achitare/condamnare, analiza legalității "arestării" din moment ce această chestiune este 

tranşată definitiv în cursul procesului prin respingerea căilor de atac împotriva acelor 

încheieri. 

Arată că această condiție a luării unei măsuri de privare sau restrângere de libertate în 

mod nelegal a fost apreciată constant în jurisprudența Curții Constituționale, ca, de altfel, şi în 

cazul altor cerințe impuse de lege pentru exercitarea dreptului la acces liber la justiție, ca fiind 

în concordanță cu dispozițiile constituționale ale art. 21 şi art. 126 alin.2, reținându-se în plus, 

fața de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, că acest drept nu este absolut şi 

poate fi, ca atare, subiectul unor limitări sau condiționări atâta timp cât nu este atinsă însăşi 

substanța sa. Această condiție este însă întrunită în prezenta cauză.  

Arată că "simpla soluție de achitare" este suficientă pentru a constata incidența 

dispozițiilor art.539 Cod procedură penală în lumina dispozițiilor Convenției. 

 Menționează că apelanta a fost achitată în cauza penală în baza disp. art.ll, pct.2 lit.a 

Cod procedură penală, rap. la art.10 lit. d) din Vechiul Cod procedură penală - faptei îi 

lipseşte unul din elementele constitutive ale infracțiunii. 

 Arată că, în analizarea incidenței dispozițiilor art. 539 Cod procedură penală se impun 

cu titlu obligatoriu următoarele decizii: 

 Î.C.C.J., dec.nr.8037 din 12.12.2008 - nepublicată - "Scopul urmărit de art.504 şi urm. 

Cod procedură penală este de a permite repararea prejudiciului suferit de acele persoane care 

au fost private de libertate în cazul în care intervine o cauză care înlătură răspunderea penală 

sau executarea pedepsei. Aceeaşi consecință a recunoaşterii dreptului reclamantului la 

repararea pagubei produse - o are şi interpretarea art. 504 Cod procedură penală prin raportare 

la perspectiva normei europene, încarcerarea unei persoane în baza unei ordonanțe de arestare 

pentru o faptă ce s-a constatat prin hotărâre judecătorească definitivă că nu a fost săvârşită de 

aceasta atrage o încălcare a dreptului la libertate si obligă autoritățile statale la repararea 

prejudiciului astfel produs.  

 Î.C.C.J., dec.nr.4372 din 27.06.2008 - nepublicată - "Articolul 504 alin. 2 Cod 

procedură penală stabileşte dreptul la repararea pagubei al persoanei care, în cursul procesului 

penal, a fost privată de libertate în mod nelegal, iar privarea sau restrângerea de libertate în 

mod nelegal trebuie stabilită în modalitățile prevăzute de alin.3 al art.504, text care, în partea 

finală, prevede ca modalitate "hotărârea definitivă de achitare sau hotărârea definitivă de 

încetare a procesului penal pentru cauza prevăzută în art.10 alin.l lit.j". 

Achitarea în temeiul art.10 lit. c) din Cod procedură penală îndeplineşte condiția 

prevăzută în textul de lege arătat, deoarece fată de prevederile art. 504 alin. 3 Cod procedură 

penală, privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal este stabilită prin hotărâre 

definitive de achitare pentru oricare caz dintre cele prevăzute în art.10 lit. a)- e) Cod 

procedură penală."  
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 Arată că, atât dispozițiile art.504 alin. 2, 3 din Vechiul Cod de procedură penală cât şi 

cele ale art. 539 din Noul Cod procedură penală au vizat dreptul la despăgubiri civile ca 

urmare a stabilirii de către un organ judiciar a nelegalității privării de libertate.  

Astfel, analizând conținutul art.539 Cod procedură penală "Privarea nelegală de 

libertate trebuie sa fie stabilita, după caz, prin ordonanța o procurorului, prin încheierea 

definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, 

precum şi prin încheierea definitivă sau hotărârea definitiva a instanței de judecata învestită cu 

judecarea cauzei.". 

Potrivit susținerilor apelantei, noțiunea de hotărâre definitivă a instanței de judecată 

are în vedere inclusiv soluția achitării, nefiind făcută vreo altă distincție de către legiuitor. 

Totodată, nu poate fi reținută în cauză, vreo culpă reclamantei, în privința 

nuanțelor/modificărilor legislative privind cele două articole procesual penale. 

Sub un alt aspect al nelegalității hotărârii pronunțate, arată că au fost invocate 

dispozițiile art. 539 Codul de procedură penală. 

Arătăm că, instanța civilă nu este ținută să verifice dacă există o hotărâre de constatare 

a caracterului nelegal al arestării preventive şi nici nu poate constata astfel cum a procedat 

prima instanță că "hotărârile judecătoreşti pronunțate nu conțin o atare statuare" întrucât am fi 

în situația constatării unui fapt juridic statuat cu autoritate de lucru judecat - nelegala arestare 

prin însăşi hotărârea definitivă de achitare. 

Mai mult, instanța civilă a negat prin sintagma folosită dreptul la restituire şi calitatea 

de "victimă" a apelantei, încălcând autoritatea de lucru judecat a instanței penale în raport de 

dispozițiile art. 28 Cod procedură penală. 

O altă eroare judiciară si de argumentare o constituie susținerea faptului că, art.539 

Cod procedură penală instituie o condiție de admisibilitate, iar acest lucru reprezintă o 

expresie a dispozițiilor art.126 alin.2 din Constituție. În prezenta cauză, nu discutăm de o 

regulă de procedură încălcată de apelantă, ci despre constatarea existentei unui drept 

recunoscut de lege. 

În fine, în condițiile în care a fost dispusă achitarea, apreciază că este inutil şi 

inadmisibil în procesul civil a se analiza dacă la luarea măsurii preventive a arestării s-au 

respectat dispozițiile legale, dacă organele de urmărire penală şi judecătorul au avut suficiente 

indicii pentru a considera că se impune arestarea. Nu are, de asemenea, relevantă, care a fost 

motivul pentru care achitarea a fost dispusă, dispozițiile legale nefăcând distincție, ci doar 

impunând ca măsura achitării să fi fost dispusă de instanța penală. 

În aceeaşi ordine de idei, potrivit jurisprudenței CEDO (Cauza Danev c. Bulgariei, 

hotărârea din 2 sept.2010), este încălcat art. 5 parag. 5 din Convenție în cazul în care este 

refuzat dreptul la reparații unei persoane care a fost deținută nelegal, pe motiv că durata 

reținerii a fost una scurtă şi nu a cauzat suferințe fizice şi psihice persoanei respective, Curtea 

subliniind că efectele unei detenții nelegale asupra psihicului unei persoane pot persista mult 

timp chiar după eliberare. 

 Invocă și jurisprudența a Curții de Apel București în cauza 997/93/2013.  

Concluzionând, apreciază că, hotărârea este nelegală şi netemeinică, fiind dată cu 

încălcarea flagrantă a normelor de drept material, iar, în temeiul art. 480 alin.2 NCPC, solicită 

admiterea apelului si schimbarea în tot a hotărârii - în sensul admiterii acțiunii introductive 

astfel cum a fost formulată. 

Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de Direcția Generală 

Regionala a Finanțelor Publice Iaşi, a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului ca 

neîntemeiat. 

Arată că, răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare este reglementată 

principial în art. 52 alin. (3) din Constituția României, unde se prevede: Statul răspunde 

patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este 

stabilită în condițiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraților care şi-au exercitat funcția 

cu rea-credință sau gravă neglijență". 
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Textul constituțional este dezvoltat în Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor; astfel, în cele opt alineate ale art. 96 al acestei legi sunt cuprinse 

dispozițiile aplicabile răspunderii statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare în 

general precum şi unele reguli care se aplică exclusiv în cazul erorilor judiciare săvârşite în 

alte procese decât cele penale. In ce priveşte cazurile în care persoana vătămată are dreptul la 

repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare săvârşite în procese penale, art. 96 alin. (3) 

din Legea nr. 303/2004 prevede că sunt stabilite de Codul de procedură penală; aşadar 

prevederile Legii nr. 303/2004 sunt completate cu reglementările art. 538-539 Cod procedură 

penală. 

Potrivit art. 538 (1) Cod procedură penală: Persoana care a fost condamnată definitiv, 

indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu 

pusă în executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite în cazul în care, în 

urma rejudecării cauzei, după anularea sau desființarea hotărârii de condamnare pentru un fapt 

nou sau recent descoperit care dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunțat o 

hotărâre definitivă de achitare. 

(2)Dispozițiile alin. (1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la 

condamnatul judecat în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunțat o hotărâre definitivă de 

achitare. 

(3)Persoana prevăzută la alin. (1) şi persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi 

îndreptățite să ceară repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declarații mincinoase 

ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara cazurilor în care au fost obligate să 

procedeze astfel. 

(4)Nu este îndreptățită la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este 

imputabilă în tot sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut sau recent 

descoperit 

În conformitate cu prevederile art. 539 alin. (1) Cod procedură penală: Are dreptul la 

repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată nelegal de 

libertate. 

(2) Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanță a 

procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăți sau a 

judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau hotărârea 

definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei. 

Termenul de introducere a acțiunii este de 6 luni de la data rămânerii definitive a 

hotărârii instanței de judecata, precum a ordonanței sau încheierilor organelor judiciare, prin 

care s-a constatat eroarea judiciara, respectiv privarea nelegala de libertate. 

 Susține că, prin cererea de chemare in judecata, reclamanta-apelantă a solicitat 

acordarea daunelor materiale si morale, pentru repararea prejudiciului ce i s-a adus prin 

pretinsa arestare nelegala în perioada 02.10.2010-10.05.2011. Nu s-a solicitat instanței de 

fond a se constata săvârşirea vreunei erori judiciare, astfel încât acțiunea prezenta nu se 

impunea a fi introdusa după constatarea nevinovăției in procesul penal in care apelanta a fost 

implicata. 

Precizează că dispozițiile legale arătate stabilesc in mod clar cazurile care dau dreptul 

la reparație: eroarea judiciara, cu îndeplinirea următoarelor condiții: pronunțarea unei hotărâri 

definitive de condamnare, indiferent daca pedeapsa aplicata sau măsura educativa privativa de 

libertate a fost sau nu pusa in executare; pronunțarea unei hotărâri definitive de achitare, in 

urma rejudecării cauzei, după anularea sau desființarea hotărârii de condamnare pentru un fapt 

nou sau recent descoperit care dovedeşte ca s-a produs o eroare judiciara, ori in cazul 

redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat in lipsa; persoana sa nu-si fi 

determinat condamnarea prin declarații mincinoase ori in orice alt fel, in afara cazurilor in 

care a fost obligata sa procedeze astfel; persoanei condamnate sa nu ii fie imputabila-in tot sau 

in parte-nedescoperirea la timp util a faptului necunoscut sau recent descoperit; privarea 

nelegala de libertate, care trebuie sa fie stabilita, după caz, prin: ordonanța procurorului, 
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încheierea definitiva a judecătorului de drepturi si libertăți sau de judecătorul de camera 

preliminară; încheierea definitiva sau hotărârea definitiva a instanței de judecata investite cu 

judecarea cauzei. 

În prezenta cauza nu este îndeplinita niciuna dintre condițiile stabilite imperativ de 

legiuitor, care să o îndreptățească pe reclamanta-apelanta sa solicite Statului Roman acordarea 

de despăgubiri morale. 

In situația reclamantei-apelante din prezenta, nu se face dovada existentei unei 

ordonanțe sau încheieri a organelor judiciare, prin care să se fi constatat privarea nelegala de 

libertate, condiție esențiala în promovarea unei acțiuni în repararea pagubei, prevăzuta de art. 

539 Cod procedura penala. 

Având in vedere ca art. 539 Cod procedură penală prevede cu titlu de exemple 

situațiile în care se poate stabili privarea nelegala de libertate, solicită să fie analizată cererea 

de chemare in judecata si să se constate că, în speța, apelanta nu se regăseşte in niciuna din 

acestea, nefiind astfel îndreptățită la repararea de către stat a pretinsei pagube suferite.  

Achitarea dispusa în procesul penal nu echivalează automat cu nelegalitatea măsurii 

restrângerii de libertate. 

Răspunderea statului este o răspundere obiectiva si directă, limitată însă doar la 

prejudiciile cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale si nu una subiectiva, 

bazata pe o culpa in supraveghere a statului. Dispozițiile art.539 s.u. Cod pr. penală nu 

constituie o aplicare a principiilor consacrate de Codul civil, această interpretare putând 

conduce la ideea că Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice are o răspundere nelimitată şi 

necondiționată, situație în care normele legale care reglementează răspunderea statului în alte 

domenii, nu se mai justifică din moment ce principiile consacrate de Cod civil sunt general 

aplicabile. 

Din interpretarea normelor legale, rezulta ca legiuitorul a reglementat răspunderea 

statului numai în temeiul art. 539 s.u. Cpp și nu si pentru cazurile in care se invoca 

prejudiciile produse prin «cercetarea netemeinica de către instituțiile statului », « inculparea » 

sau « supunerea la proceduri judiciare », astfel cum a invocat reclamanta apelanta. 

Faptul ca, la finalul unor proceduri judiciare care au vizat-o, a fost declarata 

nevinovata, nu transfera vina asupra organelor judiciare pentru simplul fapt ca reclamanta a 

fost achitata, sarcina acestora fiind tocmai strângerea si administrarea tuturor probelor 

necesare lămuririi cauzei sub toate aspectele de fapt si de drept, si stabilirea vinovăției sau 

nevinovăției reclamantei-apelante. 

Potrivit art. 62 Cpp in vigoare la epoca faptelor cercetate, organul de urmărire penala 

si instanța erau obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe baza de probe. Conform 

art. 63 alin. (2) Cpp, probele nu au o valoare dinainte stabilita, iar sarcina administrării lor 

revine potrivit art. 65 alin. (1) organului de urmărire penala si instanței de judecata. 

În decizia de achitare nu s-a efectuat niciun fel de analiza si nu s-a dispus nicio măsura 

referitoare la privarea, în opinia apelantei, nelegala, de libertate cuprinsă în perioada 

02.10.2010-10.05.2011. 

In prezenta cauza, măsura de privare de libertate a apelantei a fost revocata prin 

încheierea din 10.05.2011 a Tribunalului Iaşi, dispunându-se înlocuirea măsurii arestului 

preventiv cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi tara. 

Astfel, privarea de libertate a acesteia a fost stabilită, în mod definitiv, prin încheierea 

Tribunalului Iasi din data de 10.05.2011, prin care s-a revocat măsura arestării preventive, si 

s-a hotărât scoaterea apelantei de sub puterea mandatului de arestare. 

In concluzie, rezultă că, termenul de prescripție a dreptului la acțiunea in despăgubire 

formulata de reclamanta-apelanta a început sa curgă de la data pronunțării definitive a 

dispoziției de revocare a măsurii privative de libertate, si nu de la data rămânerii definitive a 

sentinței penale prin care s-a dispus achitarea inculpatei (la acea data). 
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Solicită instanței să constate că dreptul reclamantei la acțiunea în despăgubire s-a 

prescris, situație in care se impune a se constata prescripția cererii de chemare in judecata 

înregistrata la data de 13.08.2015. 

Solicită respingerea apelului formulat de apelanta A.A. ca neîntemeiat, constatarea 

prescripției dreptului la acțiune si menținerea ca legala si temeinica, a sentinței civile nr. 

300/18.02.2016 pronunțată de Tribunalul Iași. 

Examinând apelul formulat de reclamanta A.A. împotriva sentinței civile nr. 

240/29.01.2015 a Tribunalului Iaşi, prin prisma motivelor invocate și având în vedere actele și 

lucrările dosarului, Curtea reține următoarele: 

Curtea reține că, prin acțiunea introductivă, reclamanta apelanta a solicitat obligarea 

Statului Roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, la plata sumei de 100.000 euro cu titlu de 

daune morale reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a privării nelegale de libertate 

intervenită în cursul desfăşurării procesului penal. 

În esență, apelanta-reclamantă susține că a fost arestată preventiv în perioada 

02.10.2010-10.05.2011, măsură care a fost înlocuită cu măsura obligării de a nu părăsi țara, 

prin încheierea din 10.05.2011 pronunțată de Tribunalul Iași și menținută de Curtea de Apel 

Iași prin decizia nr. 527/13 mai 2011. Cum soluția finală în dosar a fost de achitare, apreciază 

că această soluție constituie, prin ea însăși, dovada nelegalității măsurii arestării preventive, 

ceea ce ar justifica acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral pricinuit astfel. 

Din actele dosarului rezultă că pe parcursul derulării procedurii judiciare penale, față 

de apelanta-reclamantă s-a luat măsura arestului preventiv, reclamanta fiind reținută la data de 

02.10.2010 și arestată prin încheierea nr. 146 din data de 02.10.2010 pronunțată de Tribunalul 

Iași.  

Această măsură a fost ulterior prelungită succesiv și verificată sub aspectul legalității 

și temeiniciei de către instanțele de judecată penale. 

Prin încheierea din 10.05.2011 pronunțată de Tribunalul Iași, menținută prin decizia 

penală nr. 527/13 mai 2011, pronunțată de Curtea de Apel Iași s-a dispus înlocuirea măsurii 

arestării preventive luată față de inculpată cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara, 

reclamanta fiind pusă în libertate. 

Pentru pronunțarea acestei soluții, instanța penală a avut în vedere că, deși există 

suficiente indicii că inculpatele ( în respectiva cauză erau mai multe inculpate) ar fi comis mai 

multe infracțiuni, față de situația personală a fiecărei inculpate nu mai este îndeplinită condiția 

existenței unui pericol concret pentru ordinea publică dacă acestea ar fi lăsate în libertate, 

fiind suficientă înlocuirea măsurii arestării preventive cu una mai puțin constrângătoare 

respectiv cea a obligării de a nu părăsi țara.  

Curtea reține că este neîntemeiată excepția prescripției dreptului la acțiune invocată de 

intimată, prin întâmpinare deoarece, potrivit art. 541 alin. (2) din Noul cod de procedură 

penală, acțiunea poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a 

hotărârii instanței de judecată, precum şi a ordonanței sau încheierilor organelor judiciare, 

prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate. 

Cum în cauză nu există pronunțată o ordonanță sau o încheiere a organelor judiciare, 

prin care să se fi constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate rezultă că 

termenul de 6 luni urmează a se raporta la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de 

judecată prin care s-a dispus achitarea apelantei reclamante. 

În prezenta cauză, reclamanta solicită acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul 

moral suferit ca urmare a privării sale de libertate cu ocazia dispunerii arestării preventive, 

invocând atât caracterul nelegal al privării și al restrângerii de libertate, în condițiile art. 539 și 

următoarele Cod procedură penală, cât și încălcarea art. 5 parag. 5 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. 

Curtea notează că, potrivit art. 539 alin (1) Cod de procedură penală:„ Are dreptul la 

repararea pagubei si persoana care, în cursul procesului penal, a fost privata nelegal de 

libertate. 



55 

 

În consecință, dreptul la repararea pagubei există şi în ipoteza privării nelegale de 

libertate, reglementată de art. 539 Cod de procedură penală, care trebuie să fie stabilită, după 

caz prin ordonanță a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi 

libertăți sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau 

hotărârea definitivă a instanței de judecată învestită cu judecarea cauzei. Alineatul (2) al 

aceluiași text stipulează că:„ Privarea nelegala de libertate trebuie sa fie stabilita, după caz, 

prin ordonanța procurorului, prin încheierea definitiva a judecătorului de drepturi si libertăți 

sau a judecătorului de camera preliminară, precum si prin încheierea definitiva sau hotărârea 

definitiva a instanței de judecata investita cu judecarea cauzei". 

În consecință, situațiile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor 

cauzate prin erori judiciare săvârşite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedură 

penală, fiind circumscrise doar situațiilor expres și limitativ prevăzute de art. 538-539 

C.proc.pen, excluzându-se implicit orice altă posibilitate a persoanei vătămate de a solicita - 

în orice mod şi sub orice alt temei legal - acoperirea unui prejudiciu de această natură. 

Curtea notează că, potrivit art. 52 alin. (3) din Constituție, statul răspunde patrimonial 

pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, iar răspunderea acestuia este stabilită "în 

condițiile legii". 

Curtea Constituțională a apreciat că reglementarea de către legiuitor, în mod expres şi 

limitativ, doar a acestor situații, nu are semnificația unei încălcări a dreptății ca valoare 

supremă în statul de drept şi nici a unei limitări a accesului liber la justiție, garantat de art. 21 

din Constituție, sau a dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 paragraful 1 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, întrucât este la 

latitudinea legiuitorului să stabilească aceste condiții şi limite. 

În speță, din actele dosarului rezultă că până la data la care s-a dispus înlocuirea 

măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara legalitatea 

măsurii privative de libertate dispusă împotriva reclamantei a fost verificată și confirmată 

succesiv de către instanțele de judecată penale, iar cele statuate în acest sens se impun cu 

puterea lucrului judecat în fața instanței civile, aceasta nefiind abilitată a efectua verificări 

proprii sub același aspect. 

Pe de altă parte, considerentele pentru care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv nu 

au avut în vedere caracterul nelegal al măsurii (condiție obligatorie pentru constatarea 

existenței unei erori judiciare), în sensul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 148 din 

Codul de procedură penală la momentul la care aceasta a fost luată. 

De asemenea, nici instanța penală care a dispus achitarea reclamantei nu a 

concluzionat în sensul constatării caracterului nelegal al măsurii privative de libertate a 

acesteia pe parcursul derulării procedurii judiciare. 

În ceea ce privește măsura obligării de a nu părăsi țara, această măsură nu a fost 

contestată de reclamantă pe parcursul procesului penal și nici în privința acestei măsuri, prin 

hotărârile pronunțate în cauza penală, nu s-a constatat că ar fi avut un caracter nelegal. 

În consecință, prima instanță în mod corect a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de art. 539 alin. (1) Cod de procedură penală în vederea admiterii cererii 

reclamantei de acordare de daune morale pentru prejudiciul moral pe care acesta a invocat că 

l-ar fi suferit ca urmare măsurilor preventive luate față de ea, sub aspectul legislației naționale 

cererea reclamantei nefiind fondată. 

Analizând cererea reclamantei de acordare de despăgubiri întemeiată pe caracterul 

nelegal al măsurilor restrictive de libertate și din perspectiva prevederilor Convenției 

Europene a Drepturilor Omului, Curtea apreciază că nu se poate reține nici împrejurarea că 

privarea de libertate a reclamantei nu ar fi fost conformă cu exigențele impuse de art. 5 

paragraful 1 lit. c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deoarece la momentul luării 

unei astfel de măsuri nu se poate stabili în mod cert și în afara oricărui dubiu natura și 

existența infracțiunii ori vinovăția celui suspectat, iar faptele care dau naștere unor bănuieli 

legitime nu prezintă acuratețea celor care justifică aplicarea unei pedepse coercitive, scopul 
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măsurilor preventive fiind tocmai acela de a permite continuarea și aprofundarea 

investigațiilor, în vederea confirmării sau infirmării indiciilor avute inițial. 

Sub același aspect, instanța de apel are în vedere și împrejurarea că potrivit 

dispozițiilor art. 5 paragraful 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, are dreptul la 

reparații, orice persoană care este victima unei arestări sau a unei dețineri în condiții contrare 

dispozițiilor acestui articol, însă dreptul la libertate fizică al persoanei nu poate fi interpretat 

ca un drept absolut, motiv pentru care acesta este susceptibil de limitări serioase. 

Astfel, raportat la dispozițiile Convenției, se constată că aceasta impune două condiții, 

care trebuie întrunite cumulativ, pentru ca privarea de libertate a unei persoane să fie 

considerată licită, respectiv conformitatea măsurii cu dreptul intern și obligativitatea ca 

măsura internă să se înscrie într-unul dintre cazurile prevăzute în Convenție, scopul instituirii 

acestor condiții fiind acela de a pune sub protecție libertatea și siguranța persoanei împotriva 

reținerii și detenției arbitrare. 

Sub acest aspect, Convenția impune ca măsura autorităților naționale, prin care o 

persoană este privată de libertate, să fie luată în conformitate cu normele legale interne, prin 

urmare, orice violare a regulilor legale interne, de fond sau de procedură, conduce la 

constatarea violării art. 5, oricât de minoră ar fi consecința nerespectării normelor de drept 

intern. 

În cauza dedusă judecății, însă, astfel cum s-a mai arătat, au fost respectate dispozițiile 

legale incidente din dreptul intern, atât la luarea măsurii arestării preventive a reclamantei, cât 

și la menținerea ei pe durata procedurii judiciare în care acesta a fost implicată, fiind 

îndeplinită și condiția existenței unei baze legale a privării de libertate pe toată durata 

detenției sale. 

Cea de-a doua condiție impusă de Convenție, pentru ca privarea de libertate a unei 

persoane să fie considerată licită, constă în aceea ca măsura privativă de liberate să se înscrie 

într-unul din cele 6 cazuri limitativ prevăzute de art. 5 paragraful 1 din Convenție. 

Astfel, dispozițiile art. 5 paragraful 1 lit. c din Convenție permit statelor să dispună 

privarea de libertate a unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni în cadrul unei 

proceduri penale, o atare măsură fiind justificată de necesitatea prezentării suspectului în fața 

unei instanțe care să decidă asupra fondului acuzației penale îndreptate împotriva sa. Aceasta 

nu înseamnă, însă, că orice arestare preventivă trebuie să conducă, în mod necesar, la 

declanșarea unui proces penal și la condamnarea celui arestat, pentru a fi compatibilă cu 

prevederile art. 5 din Convenție. 

Din această perspectivă, Curtea Europeană a refuzat să constate o violare a art. 5 

paragraful 1 lit. c din Convenție, rezultată din simplul fapt că o persoană arestată nu a fost 

ulterior condamnată penal pentru fapta care a condus la arestarea sa (cauzele Brogan 

împotriva Marii Britanii, Murray împotriva Marii Britanii). 

De asemenea, probele existente la momentul luării măsurii arestării preventive nu 

trebuie să fie în măsură să justifice o soluție de condamnare, dar trebuie să fie suficiente 

pentru a crea o suspiciune întemeiată obiectiv, deoarece instanța care dispune arestarea unei 

persoane nu poate să se pronunțe asupra culpabilității acesteia, ci doar să verifice existența 

unor motive rezonabile de a crede că persoana respectivă a comis infracțiunea de care este 

suspectată. 

Or, în speță la momentul arestării existau indicii în măsură să justifice presupunerea 

rezonabilă că reclamanta a săvârșit faptele de care era acuzată, iar prin încheierile penale care 

au avut ca obiect verificarea legalității măsurii arestării preventive au fost analizate aceste 

indicii. 

Având în vedere considerentele arătate, Curtea apreciază că în speță ne aflăm în 

situația de excepție reglementată de art. 5 paragraful 1 lit. c din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, astfel că nu se poate reține caracterul nelegal al măsurii privative de 

libertate dispusă împotriva reclamantei. 
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În consecință, în condițiile în care achitarea reclamantei dispusă în procesul penal nu 

echivalează în mod automat nelegalitatea măsurilor preventive luate față de ea, iar în cauza 

penală nu s-a stabilit caracterul nelegal al acestor măsuri, în mod corect a reținut prima 

instanță că în speță nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru admiterea pretențiilor formulate 

de reclamantă pentru repararea prejudiciului moral pe care acesta a susținut că l-a suferit ca 

urmare a măsurilor restrictive de libertate luate împotriva sa.  

Față de cele mai-sus expuse, în baza dispozițiilor art. 480 alin.1 din Noul Cod de 

procedură civilă, Curtea respinge apelul formulat de reclamanta A.A. împotriva sentinței nr. 

300/2016 din 18 februarie 2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția I civilă, hotărâre ce va fi 

păstrată.  

 

III. Legi speciale  

11. Acțiune în anulare AGA. Calitate procesuală a administratorului special de a 

ataca AGA vizând revocarea sa 

Temei de drept: Legea nr. 31/1990 - art. 132 alin. 2, 3, 4; Codul civil - art. 1552 pct. 1, 

art. 1553 

 

Decizia civilă nr. 779/4.11.2016 

Prin sentința civilă nr. 339/civ. din 18.03.2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția II 

civilă – contencios administrativ şi fiscal s-a respins excepția necompetenței Tribunalului Iaşi 

și a fost admisă excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului. 

A fost admisă cererea de intervenție accesorie în interesul pârâtei formulată de 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 

A fost respinsă, pe excepția lipsei calității procesuale active, acțiunea formulată de 

reclamantul X. în contradictoriu cu pârâta SC „F.” SA reprezentată prin Consorțiul 

practicienilor în insolvență format din „ZRPI” Bucureşti şi „SMDAI” Mureș SPRL şi 

intervenienta Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut următoarele: 

Consorțiul format din „E.” LRJ SPRL și „LSDI” SPRL, numit prin sentința 

comercială nr. 1454/23.11.2012 a Tribunalului Comercial Mureş pentru pârâta SC „F.” SA în 

calitate de administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenței, a procedat la convocarea 

AGOA nr. 44/4.153.608 pentru data de 31.08.2015, având ca ordine de zi revocarea actualului 

administrator special al societății, desemnarea unui nou administrator special al societății, 

desemnarea și mandatarea unei persoane pentru a încheia și/sau semna în numele societății 

și/sau al acționarilor Hotărârea AGOA și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor 

AGOA, precum şi pentru a îndeplini formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, 

executarea și publicarea hotărârilor adoptate de AGOA. 

Cu Adresa nr. P/15/26530 din data de 18.08.2015, intervenientul accesoriu, acționar 

majoritar, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului comunică propunerea de 

nominalizare pentru funcția de administrator special în persoana lui Y. 

În cadrul AGOA din data de 31.08.2015 acționarii au hotărât revocarea 

administratorului special al societății pârâte, reclamantul X., desemnarea lui Y. în calitate de 

administrator special şi desemnarea lui Z. pentru mandatarea unei persoane pentru a încheia 

și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor Hotărârile Adunării Generale Ordinare 

a Acționarilor și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor AGOA, precum și pentru a 

îndeplini formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea 

hotărârilor adoptate de AGOA. 
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În speță, reclamantul X. a solicitat constatarea nulității absolute a Hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor a pârâtei SC „F.” SA din data de 31.08.2015, a 

convocatorului nr. 4/2015 şi procesului verbal de şedință, precum şi a actelor subsecvente. 

Având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată, prevederile art. 132 din 

Legea nr. 31/1990 care reglementează procedura de contestare a hotărârilor luate de adunarea 

generală a unei societăți, atribuțiile limitativ prevăzute de legea specială în sarcina 

judecătorului sindic, instanța a reținut incidente prevederile art. 63 din Legea nr. 31/1990 

conform cărora cererile şi căile de atac prevăzute de lege, de competența instanțelor 

judecătoreşti, se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție îşi are societatea sediul 

principal, motiv pentru care s-a solicitat a fi respinsă excepția necompetenței Tribunalului 

Iaşi. 

Referitor la excepția lipsei calității procesuale active, instanța a constatat că potrivit 

art. 132 din Legea nr. 31/1990: 

(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt 

obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în 

justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 

IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 

contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinței. 

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, 

iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.  

(4) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu 

pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție. 

După cum s-a prevăzut de către legiuitor în mod expres la art. 132 alin. 4 din Legea nr. 

31/1990 administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din 

funcție, existând o interdicție de la care nu se poate deroga. 

La data de 31.08.2015 adunarea generală a asociaților a hotărât doar cu privire la 

revocarea administratorului și nu și cu privire la alte aspecte ale activității pârâtei, prin urmare 

reclamantul a contestat, în fapt, revocarea sa din funcția de administrator, motiv pentru care 

invocarea calității sale de acționar nu are relevanță în cauză. 

Acțiunea formulată de reclamant în calitate de asociat-administrator ar fi admisibilă 

doar dacă asociații ar fi hotărât asupra unor situații care nu pun în discuție revocarea 

mandatului său de administrator şi numirea unui alt administrator, ceea ce nu este cazul 

reclamantului, raportat la cele hotărâte prin actul contestat. 

Reclamantul, administrator special al societății pârâte, nu poate – prin acțiunea în 

anularea hotărârii adunării generale prin care s-a decis revocarea sa – să justifice calitatea sa 

procesuală în raport de interesele generale ale societății, deoarece scopul acțiunii este unul 

personal, astfel ca legiuitorul a instituit limitarea posibilității promovării acțiunii în această 

situație.  

În acest sens relevantă este şi decizia Curții Constituționale nr. 643/2005 prin care s-a 

apreciat că, potrivit dispozițiilor art. 72 din Legea nr. 31/1990 „Obligațiile şi răspunderea 

administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat şi de cele special 

prevăzute în această lege”. Hotărârea adunării generale a acționarilor privitoare la revocarea 

din funcție a administratorului societății comerciale reprezintă, aşadar, o modalitate de 

stingere a mandatului acestuia, respectiv o aplicare a regulii generale înscrise în art. 1552 pct. 

1 şi în art. 1553 din Codul civil, care prevăd că mandantul poate revoca mandatul încredințat 

„când voieşte”. 

Curtea a mai reținut că rațiunea pentru care hotărârea adunării generale nu poate fi 

atacată este aceea că mandatul administratorului societății comerciale se acordă intuitu 

personae şi are la bază încrederea reciprocă dintre părți, iar dacă această motivație încetează, 

nici contractul nu mai poate fi menținut. În aceste condiții, administratorul nu ar putea opune 
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adunării generale a acționarilor un drept care să fie ocrotit prin accesul la justiție. Cu toate 

acestea, mandantul poate fi obligat la dezdăunări, în condițiile legii. 

De asemenea, alături de dispozițiile art. 132 al. 4 din Legea nr. 31/1990 privind 

impedimentul legal ce intervine în cauză, instanța a avut în vedere şi prevederile art. 126 al. 1 

din Legea nr. 31/1990 conform cărora :„Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului 

de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor 

pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă 

în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție”. 

Astfel, în situația în care administratorul asociat nu are dreptul de a vota în cadrul 

adunărilor generale în care administrația sa este pusă în discuție, el nu are dreptul să conteste 

revocarea sa din funcție şi nici numirea noului administrator, numirea acestuia din urmă fiind 

rezultatul firesc al măsurii revocării. 

Pentru considerentele expuse, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale 

active a reclamantului, a admis cererea de intervenție accesorie în interesul pârâtei formulată 

de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și a respins pentru lipsa calității 

procesuale active prezenta acțiune. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X. pentru următoarele motive: 

Fiind acționar la SC „F.” SA deținând un număr de 40 de acțiuni, calitate în care, în 

cadrul şedinței AGOA a SC „F.” SA din data de 31.08.2015, a formulat obiecțiuni cu privire 

la nelegalitatea hotărârii adoptate (încălcarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990) și a solicitat 

consemnarea acestor mențiuni în cuprinsul procesului verbal al AGOA. 

Întrucât hotărârea AGOA a fost adoptată, reclamantul X., în calitatea sa de acționar a 

formulat acțiune în constatarea nulității absolute a acesteia, acțiune ce face obiectul 

prezentului dosar. 

Admiterea excepției lipsei calității sale procesuale active este netemeinică și nelegală, 

întrucât prin acțiunea în constatare nulitate absolută AGOA, apelantul a solicitat să se constate 

nulitatea absolută a hotărârii AGOA a SC „F.” SA din data de 31.08.2015 și desființarea 

acesteia pentru motive de nelegalitate, fără a invoca motive legate de conținutul AGOA, 

respectiv de revocarea din funcție a administratorului, nefiind incidente astfel dispozițiile art. 

132 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 și nici prevederile art. 126 alin. 1. 

În conformitate cu prevederile art. 132 din Legea 31/1990: „(1) Hotărârile luate de 

adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru 

acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în 

justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 

IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat 

contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinței. 

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, 

iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.” 

Astfel, legea atribuie calitate procesuală activă pentru două categorii de persoane care 

au dreptul de a ataca hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv: (i) 

acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau de către orice persoane care au votat 

contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedință; (ii) de orice persoană 

interesată, atunci când se invocă motive de nulitate absolută. 

A apreciat apelantul că, art. 132 din Legea nr. 31/1990 exprimă intenția legiuitorului 

de a face diferențierea clară a categoriilor de persoane ce pot contesta hotărârile AGA, 

respectiv: asociații/acționarii sau terții („orice persoană interesată”). 

Or, apelantul, în calitate de acționar participant la şedința AGOA din data de 

31.08.2015, constatând o serie de aspecte ce țin de legalitatea adunării raportat la dispozițiile 

Legii nr. 31/1990 a solicitat consemnarea acestor obiecțiuni în procesul verbal al Adunării. 
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În ceea ce privește motivele de nulitate absolută ce țin de legalitatea adunării, invocate 

în cuprinsul acțiunii obiect al prezentului dosar şi consemnate în cuprinsul procesului verbal 

al AGOA din data de 31.08.2015 arată următoarele: 

A invocat nerespectarea normelor referitoare la convocarea adunării generale deoarece 

nu au fost respectate prevederile art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, în sensul că nu s-a 

făcut publicitatea într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății 

și nu s-a făcut proba publicării convocatorului într-un ziar local, încălcând astfel chestiuni de 

ordine publică imperative a căror nerespectare legiuitorul le sancționează prin nulitatea 

absolută a adunării generate a acționarilor. 

Vicierea procedurii de convocare a acționarilor pentru adunarea generală din data de 

31.08.2015, respectiv nerespectarea dispozițiilor art. 113 lit. A) alin. 1 lit. b) din 

Regulamentul nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, potrivit 

cărora societățile comerciale ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață 

reglementată întocmesc, transmit și aduc la cunoştința publicului rapoarte privind convocarea 

adunării generale a acționarilor. 

A susținut că nu a fost respectată obligația prevăzută de art. 243 alin. 10 din Legea nr. 

297/2004 și art. 3 alin. 3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 CNMV.  

Nu au fost respectate prevederile Regulamentul nr. 6/2009 CNMV și Legea nr. 

297/2004, în sensul că nu există registrul acționarilor cu drept de vot de la Depozitarul Central 

actualizat la data de 10.08.2015 că data de referință conform publicației din M.Of. 

3839/30.07.2015; în cadrul adunării au fost încălcate prevederile art. 224 alin. 2 și 3 din Legea 

297/2004 privind informarea acționarilor principali privind organizarea Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor, nu au fost informați acționarii semnificativi SIF „M.” și „M.Imp.-

Exp.” SA. 

Cu privire la ordinea de zi, a solicitat a se constata că acționarul „AAAS” nu a 

îndeplinit obligația de a indica informații cu privire la persoana care va fi numită în funcția de 

administrator special indicând datele sale conform art. 117 alin. 6) din Legea 31/1990. 

Față de exprimarea art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 a apreciat că 

hotărârile AGA contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate de acționari sau de orice 

persoană interesată, aspecte nesocotite de Tribunalul Iaşi care s-a raportat doar la calitatea de 

administrator special a apelantului omițând calitatea de acționar și creditor al societății. 

Tribunalul Iaşi în mod netemeinic a admis excepția lipsei calității procesual active a 

apelantului, în condițiile în care, conform prevederilor menționate din Legea societăților, 

apelantului îi este recunoscut dreptul la acțiune în prezenta cauză, în calitatea sa de acționar. 

Mai mult decât atât, chiar și în situația în care cererea de anulare a hotărârii AGOA a 

SC „F.” SA nu ar fi fost formulată de apelant în calitate de acționar, având în vedere că prin 

acțiunea formulată se invocă motive de nulitate absolută a Hotărârii AGOA „F.” SA din data 

de 31.08.2015, calitate procesuală are orice persoană interesată. 

Or, în atare situație, legislația oferă oricărei persoane interesate 

posibilitatea/aptitudinea de a formula o cerere prin care să solicite constatarea nulității 

absolute a respectivului act, conferind prin urmare și calitatea procesuală activă. 

Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes, întrucât aceasta regulă își 

găseşte justificarea în faptul că nulitatea absolută este menită să ocrotească un interes general, 

aşa încât trebuie se dea posibilitatea unui cerc larg de persoane sau organe să invoce o 

asemenea nulitate și că funcția sancționatorie a nulității intră în acțiune atunci când funcția 

preventivă nu şi-a dovedit eficiența, constând în înlăturarea efectelor contrare normelor 

juridice edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic. 

Deși instanța de fond a reținut în cuprinsul motivării hotărârii atacate că reclamantul a 

invocat faptul că această acțiune este făcută în considerarea calității sale de acționar și nu de 

administrator, cu toate acestea a sancționat cu fine de neprimire demersul judiciar al 

apelantului pornind de la calitatea sa de administrator special la societatea parată, reținând în 

acest sens dispozițiile art. 132 alin. (4) din Legea societăților comerciale. 
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Potrivit acestor dispoziții legale, membrii consiliului de administrație, respectiv ai 

consiliului de supraveghere nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea 

lor din funcție. 

Analizând însă punctual decizia luată în cadrul hotărârii AGOA atacate, Tribunalul 

Iași a constatat că, în privința dispoziției de revocare a apelantului din calitatea de 

administrator, se poate reține că demersul reclamantului poate fi privit ca inadmisibil prin 

raportare la prevederile art. 132 alin. (4) din Legea societăților comerciale, întrucât ceea ce 

încearcă reclamantul să conteste este revocarea sa din funcția de administrator, fapt care face 

ca invocarea calității sale de acționar să nu aibă relevantă prin raportare la obiectul cererii de 

față. 

A considerat reclamantul că instanța de fond s-a pronunțat fiind în eroare cu privire la 

obiectul acțiunii în discuție, constatarea nulității absolute AGOA, situație în care soluția de 

respingere a acțiunii pe cale de excepție apare ca esențial nelegală, cu nereținerea faptului că 

apelantul a acționat în calitate de acționar al societății și, pe de altă parte, cu ignorarea faptului 

că s-au invocat motive de nulitate a hotărârii, ceea ce pune problema existenței calității 

procesuale active numai prin prisma relevării interesului vătămat prin hotărârea AGOA a 

cărei nulitate se solicită. 

A arătat că acțiunea în anulare a unei hotărâri AGA poate fi introdusă legal și de 

persoana administratorului, dacă acesta are și calitate de acționar, prevederile art. 132 alin. (4) 

din Legea societăților comerciale nefiind un obstacol. 

A apreciat reclamantul că nerecunoaşterea calității procesuale active în favoarea 

acționarului-administrator revocat în vederea sesizării instanței cu o nulitate/anulare a AGA 

este de natură să ducă la blocaje în activitatea societății, ca garanții ale unui control sporit, cu 

privire la întreaga activitate desfăşurată de societate. 

A susținut că și practica judiciară este constantă în sensul că aplicarea acestui text 

trebuie făcută cu precauție, în lumina principiilor degajate din practica Curții europene a 

drepturilor omului, înclinând spre teza conform căreia, atunci când sunt incidente motive de 

nulitate absolută cu privire la hotărârea AGOA, iar administratorul are și calitatea de acționar, 

trebuie să i se recunoască posibilitatea de a sesiza instanța pentru constatarea nulității hotărârii 

AGA. 

În consecință, a apreciat că are calitate procesuală activă pentru a solicita constatarea 

nulității absolute a deciziei referitoare la acest punct de pe ordinea de zi și, deci, excepția 

reținută de instanța de fond apare nelegală. 

Singura condiție impusă de art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 pentru invocarea 

motivelor de nulitate absolută este aceea a justificării unui interes. 

Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de orice persoană interesată. 

Dacă nulitatea relativă nu poate fi invocată decât de către asociații care fie au votat contra 

luării hotărârii adunării generale fie au lipsit de la şedința adunării generale, nulitatea absolută 

poate fi invocată de orice persoană interesată inclusiv de asociații şi de administratorii 

societății. 

Astfel, dacă se invocă motive de nulitate absolută, acțiunea este imprescriptibilă şi 

poate fi introdusă de persoana interesată, chiar şi de către terți sau de către asociații care au 

votat pentru adoptarea hotărârii în ipoteza prevăzută de art. 132 alin. (3), acționarii şi orice 

alte persoane prejudiciate prin hotărârea adunării generale, precum şi oricine dovedeşte un alt 

interes legitim pot ataca hotărârea AGA, dacă invocă motive de nulitate absolută. 

Cu alte cuvinte, pentru cazurile de nulitate absolută nu vor mai fi impuse și condițiile 

prevăzute de art. 132 alin. (2) Legea societăților comerciale, ci vor fi aplicabile condițiile din 

dreptul comun, potrivit regulii ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, care 

conduce la concluzia că impunerea condiției de a fi votat împotrivă sau de a nu fi participat la 

adunarea generală prezintă o adăugare nepermisă la textul art. 132 alin. (3), respectiv în 

situația de excepție a invocării nulității absolute. 
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Interpretarea, conform căreia asociații sau acționarii care au votat pentru adoptarea 

hotărârii AGA nu pot solicita constatarea nulității absolute a acesteia, nu poate fi reținută de 

vreme ce regimul nulității absolute presupune imposibilitatea acoperirii acesteia. 

De altfel, imposibilitatea acceptării acestei interpretări rezultă în prezent şi din 

prevederile art. 1247 NCC, care arată că "instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea 

absolută". 

O interpretare contrară ar avea şi consecințe inedite, un terț față de societate ar avea 

posibilitatea să atace o hotărâre AGA pentru motive de nulitate absolută, dar asociaților nu le-

ar fi permis acest fapt.  

Aşadar, acțiunea formulată este singurul remediu pus la dispoziție de Legea nr. 

31/1990 pentru înlăturarea nelegalității hotărârii, iar acest demers nu poate fi respins de plano 

doar pentru că ar fi avut consecințe implicite şi asupra calității de administrator a acționarului 

reclamant. 

Reclamantul a solicitat admiterea apelului, respingerea excepției lipsei calității 

procesuale active a apelantului si, pe fond, admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată. 

Prin întâmpinarea formulată Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 

AAAS, fosta AVAS, reorganizată în baza OUG nr. 96/2012, a solicitat respingerea ca 

nefondat a apelului declarat de reclamantul X.  

Potrivit dispozițiilor art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, modificată „Hotărârile 

adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 

zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre 

acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se 

insereze aceasta în procesul-verbal al şedinței”. 

În conformitate cu dispozițiile art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990: ”membrii 

consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere nu pot ataca hotărârea 

adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.” 

A susținut intimata că această dispoziție legală, respectiv art. 132 alin. 4 din Legea nr. 

31/1990, în cazul asociatului care îndeplineşte și funcția de administrator (cum este cazul în 

speța de față) are caracter special în raport de disp. art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 

modificată și, ca orice normă specială, este de strictă interpretare și trebuie aplicată doar la 

situația expres precizată în actul normativ, cum în mod corect a procedat instanța de fond în 

considerentele sentinței apelate. 

A solicitat să fie respins ca nefondat apelul formulat de reclamantul X., cu consecința 

păstrării, ca temeinică și legală a sentinței nr. 339/18.03.2016 pronunțată de Tribunalul Iași. 

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea art. 479 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă, Curtea de apel a constatat că apelul este nefondat, în condițiile în care 

tribunalul a stabilit corect situația de fapt și a aplicat judicios dispozițiile legale relevante. 

Prin motivele de apel s-a susținut că, în mod greșit, tribunalul a admis excepției lipsei 

calității sale procesuale active, deoarece apelantul a învestit instanța doar cu constarea nulității 

absolute a hotărârii AGOA a SC „F.” SA din data de 31.08.2015 și desființarea acesteia 

pentru motive de nelegalitate, fără a invoca motive legate de conținutul AGOA, respectiv de 

revocarea din funcție a administratorului. 

În acest context, apelantul a apreciat că nu sunt incidente dispozițiile art. 132 alin. 1) 

din Legea nr. 31/1990 și nici prevederile art.126 alin. 1 din același act normativ, astfel cum a 

reținut tribunalul. 

Acesta a apreciat că are calitate procesuală activă potrivit dispozițiilor art. 132 din 

Legea 31/1990, care atribuie calitate procesuală activă în a ataca hotărârile adunării generale 

contrare legii sau actului constitutiv pentru două categorii de persoane: (i) acționarii care nu 

au luat parte la adunarea generală sau de către orice persoane care au votat contra și au cerut 

să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedință; (ii) de orice persoană interesată, atunci 

când se invocă motive de nulitate absolută. 



63 

 

A apreciat apelantul că art. 132 din Legea nr. 31/1990 exprimă intenția legiuitorului de 

a face diferențierea clară a categoriilor de persoane ce pot contesta hotărârile AGA, respectiv: 

asociații/acționarii sau terții („orice persoană interesată”). 

Cum apelantul, în calitate de acționar participant la şedința AGOA din data de 

31.08.2015, constatând o serie de aspecte ce țin de legalitatea adunării raportat la dispozițiile 

Legii nr. 31/1990 a solicitat consemnarea acestor obiecțiuni în procesul verbal al Adunării, 

acesta are dreptul de a ataca respectiva hotărâre. 

Curtea a notat că, în fapt, în cadrul AGOA din data de 31.08.2015 acționarii au hotărât 

revocarea administratorului special al societății pârâte, respectiv a apelantului-reclamant X., 

în locul acestuia fiind desemnat numitul Y. în calitate de administrator special; a fost 

desemnat Z. pentru mandatarea unei persoane pentru a încheia și/sau semna în numele 

societății și/sau al acționarilor Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a 

documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini 

formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor 

adoptate de AGOA. 

Astfel, adunarea generală a acționarilor SC „F.” SA a hotărât doar cu privire la 

revocarea administratorului special al societății aflata în insolvență, respectiv a apelantului-

reclamant X. 

Textele relevante sunt alineatele 2, 3 și 4 ale art. 132 din Legea nr. 31/1990: „(2) 

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în 

termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 

oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi 

au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinței. 

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, 

iar cererea poate fi formulată şi de “orice persoană interesată”. 

(4) Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu 

pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.” 

În dezvoltarea motivelor sale de apel, reclamantul X. a susținut că, în mod greșit 

tribunalul nu a avut în vedere că el a promovat acțiunea în constatarea nulității hotărârii 

AGOA în calitatea sa de acționar, invocând un motiv de nulitate absolută, sens în care a 

apreciat că tribunalul avea obligația să constate incidența alin. 3 din art. 132 din Legea nr. 

31/1990, care legitimează în acest sens, chiar pe orice persoană interesată. 

Curtea a evidențiat că alin. 4 al art. 132 din Legea nr. 31/1990 instituie o excepție, 

reglementând o categorie strict delimitată de persoane care nu pot ataca hotărârea adunării 

generale, în ipoteza în care s-ar afla în situația reglementată de normă.  

Potrivit textului, membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de 

supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție. 

Or, în cauza pendinte, adunarea generală a decis tocmai revocarea administratorului 

special al societății pârâte, respectiv a apelantului-reclamant X., în locul acestuia fiind 

desemnat numitul Y. în calitate de administrator special. 

Interdicția instituită de lege este una de strictă interpretare, neputând fi permise 

derogări, astfel cum a încercat să susțină apelantul, pe ideea că el ar fi atacat hotărârea AGOA 

din perspectiva calității sale de asociat, invocând motive de nulitate absolută, care sunt 

permise a fi invocate și de “orice persoană interesată”.  

În aceste circumstanțe, în care adunarea generală contestată a decis revocarea 

administratorului special al societății pârâte, respectiv a apelantului-reclamant X., acesta nu 

poate, prin promovarea unei acțiuni în anularea hotărârii adunării generale care a decis tocmai 

revocarea sa, să justifice calitatea sa procesuală invocând interesele generale ale societății, 

câtă vreme scopul acțiunii este unul strict personal, motiv pentru care și legiuitorul a prevăzut 

expres limitarea posibilității promovării acțiunii în această situație. 

Legiuitorul a instituit această excepție în cuprinsul alin. 4 al art. 132 din Legea nr. 

31/1990 pe ideea că, hotărârea adunării generale a acționarilor privitoare la revocarea din 
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funcție a administratorului societății comerciale reprezintă, o modalitate de stingere a 

mandatului acestuia, respectiv o aplicare a regulii generale înscrise în art. 1552 pct. 1 şi în art. 

1553 din Codul civil, care prevăd că mandantul poate revoca mandatul încredințat „când 

voieşte”. 

În acest sens sunt și considerentele deciziei Curții Constituționale nr. 643/2005 prin 

care s-a apreciat că potrivit dispozițiilor art. 72 din Legea nr. 31/1990 „Obligațiile şi 

răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat şi de cele 

special prevăzute în această lege”. Curtea a mai reținut că rațiunea pentru care hotărârea 

adunării generale nu poate fi atacată este aceea că mandatul administratorului societății 

comerciale se acordă intuitu personae şi are la bază încrederea reciprocă dintre părți, iar dacă 

această motivație încetează, nici contractul nu mai poate fi menținut. În aceste condiții, 

administratorul nu ar putea opune adunării generale a acționarilor un drept care să fie ocrotit 

prin accesul la justiție  

Din analiza dispozițiilor legale anterior citate, rezultă că asociatul/acționarul care 

deține și funcția de administrator al societății poate, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 

132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 modificată, să atace în justiție orice hotărâre a adunării 

generale a asociaților/ acționarilor cu excepția hotărârii adunării generale care are ca scop 

revocarea sa din funcția de administrator, excepție reglementată de art. 132 alin. 4 din Legea 

societăților comerciale. 

Concluzia care se impune este că dispoziția instituită de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 

31/1990, pentru ipoteza în care asociatul îndeplineşte și funcția de administrator (cum este 

cazul în speța de față) are caracter special în raport de dispoziția din art. 132 alin. 2 din Legea 

nr. 31/1990 modificată, fiind de strictă interpretare, astfel cum în mod judicios a reținut și 

instanța de fond în considerentele sentinței apelate. 

În consecință, sunt fără fundament susținerile apelantului-reclamant potrivit cărora în 

cauză ar fi aplicabile dispozițiile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31 /1990 modificată, și că ar 

avea legitimare procesuală activă, pe ideea că a formulat cererea în calitate de acționar al 

societății, Curtea apreciind că dispoziția legală în discuție și-ar găsi aplicabilitate exclusiv în 

situația în care acționarii ar fi hotărât în ședința din data de 31.08.2015, atât cu privire la 

revocarea administratorului special, cât și cu privire la alte aspecte, ceea ce nu s-a întâmplat 

cu ocazia acestei adunări a acționarilor SC „F.” SA. 

În baza dispozițiilor art. 480 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă, a fost respins 

apelul formulat de reclamantul X. împotriva sentinței civile nr. 339/civ. din 18.03.2016, 

pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția II civilă – contencios administrativ şi fiscal, hotărâre care 

a fost păstrată.  

 

12. Clauze abuzive. Solicitare de înghețare a cursului CHF 

Decizia nr. 602/3.10.2016 

Prin sentința nr. 377/2016 din 31 martie 2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția II 

civilă-contencios administrativ şi fiscal s-a respins excepția inadmisibilității acțiunii. S-a 

respins acțiunea formulată de reclamanții U.M. şi U.A.-S. în contradictoriu cu pârâta Banca T. 

SA (succesoarea în drepturi a SC V. ROMÂNIA SA).  

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut următoarele: 

Reclamanții au încheiat cu pârâta SC V. SA, convenția de credit din 18.10.2007, 

pentru o sumă de 80.000 CHF şi o perioadă de 300 luni, o dobândă curentă de 4,25% pe an. 

Convenția menționată anterior, în Condițiile Generale ale acesteia (Secțiunea 4 

„Plăți”), prevede: „Art. 4.: 4.1. Orice plată efectuată în baza Convenției se va face în moneda 

creditului, cu excepția cazurilor menționate expres în Condițiile Speciale". Art. 4.2: 

împrumutatul autorizează Banca să efectueze plata sumelor datorate 

(rate/anuități/dobânzi/comisioane/alte costuri) în baza convenției prin debitarea automată la 
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scadențe a contului curent corespunzător monedei creditului, pe care este obligat să le 

alimenteze cu sumele datorate. Art. 4.3: Dacă împrumutatul nu are în conturi sume suficiente 

în moneda creditului, Banca are dreptul, dar nu şi obligația de a efectua, dacă este cazul, 

schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat, utilizând cotațiile proprii, completând 

documentele aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligațiilor de plată scadente, 

fiind autorizată în acest sens prin efectul prezentei convenții; Banca poate debita cu suma 

corespunzătoare orice cont al împrumutatului de disponibilități sau depozit (chiar neajuns la 

termen), în scopul menționat anterior. Eventualele diferențe de curs valutar sunt şi vor fi 

suportate de împrumutat."  

Dispoziții legale incidente:  

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre 

profesionisti si consumatori, republicată, art. 4 alin 1, 2,3,4,6 : “ 1) O clauza contractuala care 

nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau 

impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrare 

cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. 

(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca 

aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi 

contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti 

pe piata produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor 

contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude 

aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare 

globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Daca 

un profesionist pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu 

consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.(5) Fara a incalca prevederile 

prezentei legi, natura abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in functie de: a) natura 

produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia;b) 

toti factorii care au determinat incheierea contractului;c) alte clauze ale contractului sau ale 

altor contracte de care acesta depinde.(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza 

nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de 

pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, 

in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil”. 

Directiva 93/13/CE, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, 

art. 4 alin 1: „ (1) Fără să aducă atingere articolului 7, caracterul abuziv al unei clauze 

contractuale se apreciază luând în considerare natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a 

încheiat contractul şi raportându-se, în momentul încheierii contractului, la toate 

circumstanțele care însoțesc încheierea contractului şi la toate clauzele contractului sau ale 

unui alt contract de care acesta depinde.”  

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de 

credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, art. 3 lit. a şi 

b: “ În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții: (a) „consumator” înseamnă o 

persoană fizică care, în cadrul operațiunilor reglementate de prezenta directivă, acționează în 

scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale; (b) „creditor” 

înseamnă o persoană fizică sau juridică care acordă sau promite să acorde credite în exercițiul 

activității sale comerciale sau profesionale;” 

Cu privire la excepția inadmisibilității: 

În primul rând, instanța a reținut, contrar susținerilor pârâtei, că, în speță, sunt 

aplicabile prevederile Legii nr. 193/2000 deoarece, la noțiunea de „consumator", se constată 

că art. 2 din Legea nr. 193/2000, aşa cum a fost modificată, a preluat definiția dată de art. 2 

alin. (1), lit. b) din Directiva 93/13/CEE, atribuind această calitate oricărei persoane fizice sau 

grup de persoane fizice care, prin încheierea contractului de consum, acționează în scopuri 

care se află în afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori 

liberale.  
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Aşadar, pe de o parte, raportat la convenția de credit nr. 0130524 din 18.10.2007, 

reclamanții au calitatea de consumatori, fiind persoane fizice ce au contractat un credit pentru 

nevoi personale, iar pe de altă parte, protecția asigurată atât de norma internă, cât şi de cea 

comunitară, vizează în mod direct persoana fizică ori grupul de persoane fizice care, prin 

opoziție cu profesionistul, acționează în afara activității sale profesionale, legea fiind destinată 

a ocroti persoanele anterior menționate şi care nu acționează în scopul obținerii unui profit.  

De asemenea, nu se poate reține inadmisibilitatea acțiunii, întemeiată pe dispozițiile 

Legii nr. 193/2000 deoarece, art. alin 6 din acest act normativ nu exclude controlului un 

eventual caracter abuziv al clauzelor referitoare la obiectul principal al contractelor prin 

raportare la preț ca parte a obiectului contractului, în condițiile în care acea clauză care le 

determină este clară, neechivocă şi exprimată într-un limbaj inteligibil. În acest sens, instanța 

supremă a reținut că: „ ………În ce priveşte aspectul, supus analizei, acela al prețului ca şi 

componentă a obiectului contractului, ce constă în contravaloarea achiziționării unui bun sau 

prestării unui serviciu, s-a constatat că, atât în legea națională cât şi în cea comunitară 

expresia „preț" este utilizată prin raportare la sintagma „raport calitate preț", precum şi la 

produsele şi serviciile oferite în schimb. Față de modul de reglementare, sensul normelor în 

discuție este acela că sunt excluse de la evaluarea caracterului abuziv acele clauze ce vizează 

proporționalitatea dintre calitatea bunului livrat sau serviciului prestat de comerciant şi prețul 

plătit de consumator, situație ce nu s-ar putea pune în cazul unui contract de credit, întrucât 

consumatorul nu plăteşte o anumită calitate a mărfii ori a serviciului de care a beneficiat, ci 

primeşte o sumă de bani pe care se obligă să o restituie în condițiile convenite prin contract. 

De aici rezultă în mod evident că noțiunea de „cost total al creditului" are o accepție mai largă 

decât aceea a „prețului", comisionul de risc şi dobânda curentă fiind parte din costul total, 

respectiv o componentă a acestuia. În acelaşi sens, Directiva 2008/48/ CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008, privind contractele de credit pentru consumatori 

(prin care s-a abrogat Directiva 87/102/ CEE), la art. 3 lit. g) defineşte „costul total al 

creditului" ca fiind format din „toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice 

alt tip de costuri ce trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu creditul şi care sunt 

cunoscute de către creditor ” decizia nr. 2875 din 26 septembrie 2013 a Înaltei Curți de 

Casație şi Justiție – Secția a II-a civilă. 

Instanța reține că motivarea excepției de inadmisibilitate vizează fondul cauzei şi nu 

dreptul reclamanților de a formula cererea de chemare în judecată. De altfel, chiar pârâta prin 

apărător, a învederat acest lucru prin concluziile orale la termenul din 17 martie 2016. 

Pe fond, analizând acțiunea reclamanților, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi 

a prevederilor legale incidente, instanța reține că acțiunea nu este fondată. 

Aşadar, pe de o parte, raportat la convenția de credit din 18.10.2007, reclamanții au 

calitatea de consumatori, fiind persoane fizice ce au contractat un credit pentru nevoi 

personale, iar pe de altă parte, protecția asigurată atât de norma internă, cât şi de cea 

comunitară, vizează în mod direct persoana fizică ori grupul de persoane fizice care, prin 

opoziție cu profesionistul, acționează în afara activității sale profesionale, legea fiind destinată 

a ocroti persoanele anterior menționate şi care nu acționează în scopul obținerii unui profit.  

De asemenea, nu s-a putut reține inadmisibilitatea acțiunii, întemeiată pe dispozițiile 

Legii nr. 193/2000 deoarece, art. alin 6 din acest act normativ nu exclude controlului un 

eventual caracter abuziv al clauzelor referitoare la obiectul principal al contractelor prin 

raportare la preț, ca parte a obiectului contractului, în condițiile în care acea clauză care le 

determină este clară, neechivocă şi exprimată într-un limbaj inteligibil. În acest sens, instanța 

supremă a reținut că, în ce priveşte aspectul, supus analizei, acela al prețului ca şi componentă 

a obiectului contractului, ce constă în contravaloarea achiziționării unui bun sau prestării unui 

serviciu, se constată că, atât în legea națională cât şi în cea comunitară expresia „preț" este 

utilizată prin raportare la sintagma „raport calitate preț", precum şi la produsele şi serviciile 

oferite în schimb. Față de modul de reglementare, sensul normelor în discuție este acela că 

sunt excluse de la evaluarea caracterului abuziv acele clauze ce vizează proporționalitatea 
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dintre calitatea bunului livrat sau serviciului prestat de comerciant şi prețul plătit de 

consumator, situație ce nu s-ar putea pune în cazul unui contract de credit, întrucât 

consumatorul nu plăteşte o anumită calitate a mărfii ori a serviciului de care a beneficiat, ci 

primeşte o sumă de bani pe care se obligă să o restituie în condițiile convenite prin contract. 

De aici rezultă în mod evident că noțiunea de „cost total al creditului" are o accepție mai largă 

decât aceea a „prețului", comisionul de risc şi dobânda curentă fiind parte din costul total, 

respectiv o componentă a acestuia. În acelaşi sens, Directiva 2008/48/ CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008, privind contractele de credit pentru consumatori 

(prin care s-a abrogat Directiva 87/102/ CEE), la art. 3 lit. g) defineşte „costul total al 

creditului" ca fiind format din „toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice 

alt tip de costuri ce trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu creditul şi care sunt 

cunoscute de către creditor ” decizia nr. 2875 din 26 septembrie 2013 a Înaltei Curți de 

Casație şi Justiție – Secția a II-a civilă. 

Nu se poate reține că ne aflăm în fața unei clauze care nu este clară şi inteligibilă. 

Evaluând caracterul clar şi inteligibil a clauzelor prin care reclamanții au primit un 

credit în CHF şi şi-au asumat obligația de restituire a acestuia în aceeaşi valută, conform 

lămuririlor deciziei de casare cu privire la analiza de către instanță, chiar şi din oficiu, a 

clauzelor considerate abuzive, instanța a constatat că prevederile contractuale (art. 4.1 din 

Condițiile generale şi ale art. 6 din Convenție) sunt clare şi inteligibile din punct de vedere 

gramatical în sensul că s-a acordat un împrumut în valoare de 80.000 CHF, tragerea s-a făcut 

în moneda creditului, iar rambursarea se va face în aceeaşi valută în concordanță cu principiul 

nominalismului monetar instituit de art. 1584 C.civ. 1864. În condițiile în care obligațiile de 

plată asumate de reclamanți erau exprimate în altă monedă, se impunea ca plata către 

cocontractant să se realizeze conform convenției ceea ce presupunea un schimb valutar la 

cursul de la data realizării schimbului.  

Faptul că reclamanții au acceptat contractarea creditului într-o monedă diferită de cea 

a veniturilor sau de cea a plății ce urmau să o realizeze cu sumele împrumutate nu poate fi 

acum imputată băncii care a oferit produsul de creditare, cu atât mai mult cu cât pentru 

momentul creditării dobânda oferită şi costurile totale erau mai mici decât cele rezultând din 

oferte exprimate în altă monedă. 

Totodată, acordarea creditelor bancare în monedă străină nu a fost şi nu este interzisă 

în legislația românească, posibilitatea acordării de credite şi constituirii de depozite în valută 

fiind acceptată expres sau tacit de reglementarea bancară.  

În ceea ce priveşte redactarea clauzelor într-un limbaj inteligibil care să permită 

consumatorilor să prevadă consecințele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului în ceea 

ce-i priveşte, mai ales cele economice, instanța a mai reținut că, prin aceste condiții de 

creditare, reclamanții şi-au asumat implicit, la momentul contractării creditului într-o monedă 

străină, posibilitatea modificării pe viitor a cursului valutar, iar aceasta nu poate fi considerată 

de plano abuzivă, generatoare de dezechilibru semnificativ în defavoarea uneia dintre părți, 

deoarece fluctuațiile ar fi putut opera în mod variat, în favoarea sau defavoarea oricăreia 

dintre părți, într-un grad mai mare sau mai mic.  

Modificarea cursului unei monede străine în raport cu leul în perioada lungă a derulării 

contractului nu putea fi considerată o situație imprevizibilă în contextul economic românesc 

din anul 2008, fiecare persoană, chiar cu un nivel redus de cunoştințe financiare, cunoscând 

efectele fluctuațiilor valutare în țara noastră după 1989. De altfel, nici reclamanții nu neagă de 

plano acest lucru, aceştia invocând doar imposibilitatea anticipării unei creşteri considerabile 

a cursului de schimb ce nu le-ar fi permis asumarea obligațiilor în cunoştință de cauză.  

În acest sens, instanța a reținut şi practica judiciară în materie în care s-a statuat, 

printre altele: „ Nu i se putea impune însă Băncii furnizarea unei estimări precise asupra 

evoluției pe termen lung a cursului CHF – leu în cadrul obligației generale de informare 

corectă şi completă aparținând profesionistului deoarece acest curs nu este rezultatul 

serviciilor financiare acordate sau a activității specifice ce o desfăşoară. Obligații similare au 
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fost introduse ulterior încheierii contractului, prin Regulamentul BNR nr. 24/2011, care însă 

impune avertizarea asupra posibilității şi consecințelor creşterii costului creditului în cazul 

materializării riscului valutar, fără a se putea în mod rezonabil pretinde estimarea precisă a 

evoluției cursului valutar pe durată îndelungată. Pe toată durata contractului, împrumutații 

aveau însă posibilitatea refinanțării creditului într-o altă monedă, constatând efectul extrem de 

oneros al modificării cursului valutar mult anterior acțiunii de față. 

De altfel, în condițiile contractuale enunțate nu se putea vorbi de un dezechilibru 

semnificativ între drepturile şi obligațiile părților la data semnării contractului sub aspectul 

valutei deoarece acestea erau exprimate deopotrivă în aceeaşi valută şi nu se puteau estima cu 

certitudine efectele evoluției cursului valutar asupra întinderii obligațiilor părților. Prin 

urmare, dezechilibrul apărut ulterior semnării contractului din cauza unor factori externi 

(modificarea cursului CHF-leu) depăşeşte cadrul regimului nulității care priveşte încălcarea 

cerințelor legale la data încheierii actului juridic. 

Cât timp nu se poate reține caracterul abuziv al clauzelor din perspectiva legislației 

speciale privind protecția consumatorilor, instanței nu-i este permis să intervină în intervină în 

contract şi să înlocuiască aceste clauze chiar dacă ar aprecia asupra aplicabilității în cauză a 

jurisprudenței CJUE modificate prin Decizia pronunțată în Cauza C-26/13 (Arpad Kasler, 

Hajnalka Kaslerne Rabai c. OTP Jelzalogbank Srl, întrebarea numărul 3” CURTEA DE Apel 

Bucureşti – secția a VI-a civilă, decizia nr. 938/A/10 iunie 2015. 

Deşi nu solicită în mod expres aplicarea impreviziunii, instanța a reținut că, motivarea 

acțiunii, prin care se invocă împrejurarea că, pe parcursul executării obligațiilor executarea 

contractului a devenit excesiv de oneroasă şi implicit încetarea contractului, reclamanții fac 

trimitere la prevederile art. 1271 din noul Cod civil.  

Într-adevăr, art. 1271 Cod civil, reglementează în mod expres instituția impreviziunii, 

ca o excepție de la principiul forței obligatorii a contractelor dispunând că, dacă pe parcursul 

executării obligațiilor executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă, făcând injustă 

obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate interveni, pentru a dispune fie 

adaptarea contractului, fie încetarea acestuia. Acelaşi articol stipulează că nu orice schimbare 

a consistenței obligației survenită după momentul încheierii contractului conduce la 

posibilitatea apelării la mecanismul impreviziunii, ci textul stabileşte că schimbarea trebuie să 

fie „excepțională”, adică ea trebuie ea trebuie să fie de o asemenea anvergură încât obligația 

să devină „excesiv de oneroasă”. 

Revenind la susținerile reclamanților, instanța a reținut în primul rând că, 

impreviziunea nu se aplică convențiilor de credit încheiate de către reclamanți, având în 

vedere împrejurarea că acestea sunt încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil. 

Instanța a mai reținut că, potrivit literaturii de specialitate şi a dispozițiilor noului cod 

civil, pentru actul juridic, legiuitorul a stabilit ca regulă aplicarea legii în vigoare la data 

încheierii actului juridic nu numai în privința condițiilor de validitate si, pe cale de consecință, 

a nulității, ci si pentru alte aspecte ce privesc încheierea actului juridic, pentru alte cauze de 

ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pentru efectele actului juridic (inclusiv 

cele produse după intrarea în vigoare a unei noi legi), pentru executarea obligațiilor asumate 

de părți, pentru încetarea actului juridic. Această regulă se desprinde atât din dispozițiile art. 6 

alin. (2) si (3) Cod civil (reluate în art. 3 si art. 4 din Legea nr. 71/2011), cât si din art. 102 

alin. (1) din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora, legea în vigoare la data încheierii unui act 

juridic va reglementa atât efectele trecute, adică efectele care s-au produs sub imperiul ei 

(principiul neretroactivității), cât si efectele viitoare, adică efectele care se vor produce după 

intrarea în vigoare a legii noi (ultraactivitatea legii vechi). 

În speță, nu ne aflăm în fața unei situații juridice viitoare ci, în fața unui act juridic, ce 

este guvernat de dispoziția legală în vigoare la data încheierii lui, adică - facta pendentia, 

respectiv situațiile juridice în curs de formare, modificare sau stingere la data intrării ei în 

vigoare. În privința acestora, legiuitorul poate opta între aplicarea legii noi si ultraactivitatea 

(supraviețuirea) legii vechi.  
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Deşi există posibilitatea ca, în cazul în care elementele ce alcătuiesc constituirea sau, 

după caz, modificarea ori stingerea au individualitate proprie, atunci pentru fiecare element se 

aplică legea în vigoare la momentul la care acesta s-a produs, în speță nu putem vorbi de o 

individualitate proprie a elementelor ce au născut existența modalității de restituire a 

împrumutului deoarece, acestea au luat naştere odată cu încheierea contractului şi nu au 

suferit nicio modificare prin acte adiționale. 

Aşa după cum s-a reținut în literatura de specialitate, în materia împrumutului de 

consumație având ca obiect o sumă de bani, principiul nominalismului monetar apare drept o 

constantă, atât din perspectiva vechii reglementări, cât şi raportat la noul Cod civil. Acest 

principiu presupune o egalitate cantitativă, în sensul că debitorul obligației de restituire 

rezultată dintr-un contract de împrumut de consumație având ca obiect o sumă de bani va fi 

eliberat prin plata sumei numerice prevăzute în convenție, indiferent de fluctuațiile monedei 

convenite.  

În ciuda susținerilor reclamanților, contractul de credit bancar este supus normelor 

incluse în legislația civilă privitoare la împrumutul de consumație, respectiv împrumutul cu 

dobândă, cu câteva particularități în sensul că, raportat la calitatea specială a 

împrumutătorului, vor trebui respectate regulile înscrise în O.U.G. nr. 99/2006 privind 

instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi actele emise de autoritatea prudențială 

în domeniu. 

Pe de altă parte, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate 

între profesionişti şi consumatori nu exclude aplicarea regulilor din dreptul comun care 

conturează sfera principiului nominalismului monetar aplicabil unui împrumut cu dobândă. 

De altminteri, legislația privitoare la consum nu tinde la schimbarea naturii şi efectelor 

juridice ale contractelor numite, pentru că, astfel cum s-a susținut în jurisprudența Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, „obligația instanței naționale de a se referi la conținutul unei 

directive atunci când interpretează şi aplică normele relevante ale dreptului intern este limitată 

de principiile generale ale dreptului şi o asemenea obligație nu poate fi utilizată ca temei 

pentru o interpretare contra legem a dreptului național (Hotărârea OSA, EU:C:2014:110, pct. 

45)” Hotărârea Curții (Camera a IV-a) din 30 aprilie 2014, cauza C-26/13, Árpád Kásler, 

Hajnalka Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt (par. 65) 

Aşa după cum s-a arătat în literatura de specialitate: „Or, prin supunerea unui contract 

de împrumut bancar principiului nominalismului monetar se dă eficiență unor dispoziții 

normative supletive, specifice respectivului tip de contract, nefiind o soluție care să excedeze 

dispozițiile legii naționale în materie. În consecință, principiul nominalismului monetar, în 

sine, nu comportă nuanțe speciale față de cele evidențiate în legislația civilă în privința 

contractelor de credit bancar încheiate cu consumatorii.  

Cât priveşte însă problema clauzelor de indexare, aceasta a primit în ultima vreme o 

atenție specială în diferite state membre ale Uniunii Europene, asupra lor planând o îndoială 

în privința impactului lor adițional asupra întreținerii inflației, de unde şi preocuparea pentru 

limitarea pe cale legislativă a acestora, mai ales în materia contractelor încheiate cu un 

consumator, fără însă ca ele să fie interzise în principiu” - Corneliu Bârsan, „Principiul 

nominalismului monetar şi impreviziunea în contractul de împrumut de consumație având ca 

obiect o sumă de bani: o asociere ireconciliabilă?” Revista Română de drept Privat nr. 5/2014. 

Aşadar, principiul nominalismului monetar este perfect aplicabil, fiind legea generală 

aplicabilă convențiilor de credit. Aceasta (vechiul Cod civil) nu este exclus de reglementările 

speciale cu care, legea generală se completează. 

De asemenea, contrar susținerilor reclamanților, este de reținut că, pârâta a împrumutat 

reclamanților sume de bani în CHF, transferându-le în contul deschis pentru CHF, iar prin 

contracte s-a stabilit ca restituirea creditului prin rate lunare să se facă tot în CHF, potrivit 

principiului nominalismului monetar prevăzut de art. 1578 şi 1584 Cod civil de la 1864.  

Nefondată este şi solicitarea reclamanților privitoare la stabilizarea/înghețarea cursului 

valutar, invocată implicit prin capătul trei al acțiunii, prin care au solicitat încetarea 



70 

 

contractului de credit începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, cu 

consecința rambursării sumei de restituit din împrumut, în echivalent RON. 

În primul rând, trebuie remarcat, în ciuda susținerilor reclamanților că, prin hotărârea 

pronunțată de CJUE în cauza C 23/13, Kasler împotriva băncii, între speța de față şi cea care a 

generat pronunțarea anterior identificatei hotărâri există o diferență esențială în sensul că în 

cazul acesteia din urmă petenții au împrumutat o sumă exprimată în forinți maghiari (HUF), al 

căror echivalent a fost stabilit în franci elvețieni (CHF), iar contractul prevedea că stabilirea 

cuantumului în CHF al împrumutului se efectua pe baza cursului de schimb la cumpărare al 

acestei monede aplicat în ziua deblocării fondurilor, împrumutații contestând în fața 

instanțelor maghiare clauza care permitea băncii calcularea ratelor lunare exigibile pe baza 

cursului de schimb la vânzarea CHF. 

Obiectul sesizării CJUE l-a reprezentat natura abuzivă a clauzei, în măsura în care 

prevede, pentru rambursarea împrumutului, aplicarea unui curs diferit de cel utilizat pentru 

punerea la dispoziție a acestuia.  

Hotărârea CJUE invocată de către reclamanți nu a statuat prin hotărârea în cauza nimic 

cu privire la caracterul nevalabil al vreunei clauze contractuale propriu-zise şi nici nu a impus 

modificarea cursului de schimb agreat prin contract ci, a reținut că o clauză care defineşte 

obiectul principal al contractului nu este exceptată de la examinarea caracterului sau abuziv 

decât daca a fost redactată în mod clar si inteligibil. Referitor la claritatea, CJUE subliniază că 

cerința respectivă nu se limitează la o claritate si la o inteligibilitate formale si pur gramaticale 

ci, dimpotrivă, contractul de împrumut trebuie sa indice in mod transparent motivul si 

particularitățile mecanismului de schimb al monedei străine. Astfel, revine instanțelor sarcina 

de a stabili daca un consumator normal informat si suficient de atent putea, pe baza 

publicitatii si a informatiilor furnizate de imprumutator in cadrul negocierii contractului de 

imprumut, nu numai sa cunoasca existenta unei diferente intre cursul de schimb la cumparare 

si cursul de schimb la vanzare ale unei monede straine, ci si sa evalueze efectele aplicarii 

acestui din urma cursului cu privire la calcularea ratelor si la costul total al împrumutului sau. 

Or, este evident că, reclamanții, ei înşişi beneficiari ai jocului valutar de la momentul 

contractării, puteau şi trebuiau să prevadă, cu o claritate suficientă asupra posibilității 

aprecierii valutei contractate. Pe de altă parte, admițând că reclamanții erau în imposibilitate 

de a cunoaşte evoluția viitoare a valorii francului elvețian, respectiv a liniei ascendente sau 

descendente a cursului de schimb CHF/leu, este evident că, aceeaşi prezumție este valabilă şi 

în cazul pârâtei drept urmare, nu se poate imputa băncii o lipsa de informare a consumatorului 

cu privire la riscurile monedei creditului sau lipsa de claritate şi inteligibilitate a clauzei în 

sensul pe care CJUE îl conturează. 

Aşa după cum se reține şi în practica judiciară în materie „Faptul că anterior 

momentului la care a fost încheiat contractul moneda CHF a avut un curs fluctuant nu poate fi 

valorificat doar ca fiind o expresie a riscului ca în viitor costul creditului să crească, aşa cum 

conchide prima instanță, ci lipsa de stabilitate putea să genereze de asemenea ipoteza contrară, 

fiind de esența unui astfel de contract că ambele părți trebuie să accepte toate riscurile 

aferente cursului de schimb asociate unui împrumut contractat într-o monedă diferită de cea în 

care sunt încasate veniturile.” - Curtea de Apel Timişoara, secția a II-a civilă, decizia nr. 

596/A din 19 iunie 2015. 

Solicitarea reclamanților este una injustă deoarece, în cazul admiterii ar duce la un 

dezechilibru între prestațiile reciproce ale părților contractante deoarece, ar plasa suportarea 

riscului valutar numai în sarcina pârâtei. 

În ceea ce priveşte caracterul abuziv al clauzelor contractuale contestate, instanța a 

constatat că, în speță, nu sunt întrunite condițiile prevăzute de Legea nr. 193/2000. 

Nu se poate reține că articolele criticate de către reclamanți sunt clauze abuzive, cele 

din contractele ulterioare primei convenții, în nici un caz, fiind evident că reclamanții erau în 

cunoştință de cauză, după încheierea primei convenții. 
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Potrivit dispozițiilor alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală va 

fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a 

da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard 

preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului 

sau serviciului respectiv.  

În speță, nu ne aflăm în prezența unor clauze ce nu s-au negociat deoarece, clauzele 

contestate de către reclamanți nu vizează prevederi contractuale standardizate şi preformulate 

(specifice contractului de adeziune) ci, se referă la valuta creditului asupra căreia reclamanții 

au avut drept de dispoziție în sensul în care, au ales moneda creditului în CHF deşi, banca 

avea produse şi în alte monede (aspect recunoscut de către ambii reclamanți prin răspunsul la 

întrebarea nr. 1 din interogatoriu). De remarcat de asemenea că, nu ne aflăm în situația unei 

simple cunoaşteri a clauzelor contractuale, în concordanță cu prescripțiile lit. b) din anexa 

legii, fără posibilitatea modificării acestora de către reclamanți deoarece, aşa după cum s-a 

arătat anterior, aceştia aveau nu numai dreptul de a accepta valuta creditului prin semnarea 

contractului ci, aveau dreptul de alegere ( ce implică evident negocierea) asupra valutei în 

care doreau să contracteze. 

De asemenea, nu se poate reține că ne aflăm în situația unei clauze neinteligibile sau 

lipsite de claritate, în condițiile în care, în prevederile contractuale contestate nu există 

echivoc, părțile convenind că „plată efectuată în baza Convenției se va face în moneda 

creditului, cu excepția cazurilor menționate expres în Condițiile Speciale”. 

Aşa după cum s-a reținut în practica judiciară în materie, caracterul conştient al actului 

juridic impune ca subiectul de drept civil să aibă puterea de a aprecia efectele juridice pe care 

le implică perfectarea sa, având reprezentarea corectă şi determinată a consecințelor actului 

juridic pe care îl semnează. Plecând de la premisele cerinței de previzibilitate a actelor 

normative şi a regulii de drept civil potrivit căreia actul juridic se impune părților întocmai ca 

legea, având forță obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 969 alin. (1) Cod civil, se deprinde 

concluzia că şi actul juridic trebuie caracterizat prin previzibilitate, clauzele contractuale fiind 

necesar a fi formulate astfel încât consumatorul să poată anticipa producerea consecinței în 

ipoteza producerii situației. 

Având în vedere că, pe de-o parte, piața financiară evoluează diferit în funcție de 

indicele la care se raportează, iar pe de altă parte că, împrumutul a fost contractat deliberat de 

către reclamanți într-o altă monedă decât cea națională, apreciind la acel moment că, le este 

favorabil din punct de vedere economic este evident că reclamanții puteau şi trebuia să 

prevadă o eventuală apreciere a valutei creditului față de moneda națională întrucât acesta a 

fost elementul care i-a determinat să contracteze împrumutul în CHF. 

Nici condiția dezechilibrului între drepturile şi obligațiile reclamanților nu este 

îndeplinită deoarece, acesta nu este provocat de clauza în sine ci, de fluctuația valutei şi nu se 

poate reține că, acesta este provocat de pârâtă, neexistând nicio dovadă că aceasta avea 

cunoştință de o devalorizare atât de puternică a monedei naționale în raport cu valuta 

creditului. 

Nefiind îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru constatarea 

caracterului abuziv al clauzelor, acțiunea reclamanților a fost respinsă. 

În consecință, a fost respinsă acțiunea ca neîntemeiată, cu toate capetele de cerere. 

Referitor la cheltuielile de judecată instanța a reținut că, potrivit art. 453 Cod 

procedură civilă, partea care cade in pretenții va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile 

de judecată. 

Astfel, raportat la soluția adoptată mai sus, de respingere a acțiunii şi reținând culpa 

procesuală a reclamanților, instanța a obligat pe aceştia să plătească pârâtei suma de 1350 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul apărătorului. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanții U.M. şi U.A.-S. pentru 

următoarele motive: 
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Arată apelanții că, la data de 18.10.2007 au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. 

0130524 prin care au contractat un credit cu garanție reală imobiliară în valoare de 80.000,00 

CHF, cu o perioadă de rambursare de 300 de luni, cu o dobândă de 4.25 % pe an. 

Potrivit clauzei de la pct. 2.4. din condiții generale, pentru creditele acordate în valută, 

autorizează banca să efectueze schimbul valutar pentru sumele trase utilizând cotațiile proprii 

ale băncii de la data tragerii, diferențele de curs fiind suportate de împrumutat. 

Potrivit clauzei de la pct. 6 din condițiile speciale ale convenției de credit, rambursarea 

creditului se face în mod solidar şi indivizibil de către împrumutați lunar, în anuități de 436,01 

CHF pentru convenția de credit nr. 0130524/2007. 

Potrivit clauzei de la pct. 4.1 din condiții generale, orice plată efectuată în baza 

convenției se va face în moneda creditului, cu excepția cazurilor menționate expres în 

condițiile speciale. 

Susțin apelanții că această convenție de credit nu a fost semnată la cererea lor expresă 

şi nici moneda de contractare nu a reprezentat opțiunea lor exclusivă, tragerea sumei nefiind 

efectuată în moneda creditului, ci în RON (cum rezultă din extrasul de cont pentru datele de 

18.10.2007 şi 19.10.2007). 

În cauză nici nu s-a solicitat administrarea probei cu interogatoriul, nici un s-a 

administrat în mod efectiv acest interogatoriu, instanța de fond motivând fără temei soluția 

respingerii cererii de chemare în judecată prin exemplificarea cu „răspunsurile" date de 

reclamanți. 

Arată apelanții că nu au avut cum să-şi asume riscul valutar într-un mod înțelept, de 

vreme ce nu li s-a explicat în ce poate consta riscul hipervalorizării monedei, ce reprezintă 

variațiile cursului de schimb valutar, care este mecanismul de stabilire a cotației CHF față de 

RON, având în vedere că CHF era o monedă nefolosită în piața economico-financiar-bancară 

din România, nefiind informați cu privire la istoricul evoluției francului elvețian. 

Apelanții, în calitate de consumatori fără pregătire în domeniul financiar-bancar, nu au 

avut cum să prevadă o creştere atât de galopantă a monedei CHF, convinşi fiind de către 

bancă că CHF este o monedă stabilă. 

Astfel, dacă banca, la momentul premergător semnării contractului, ar fi putut să 

prevadă acest eveniment catastrofal, ar fi trebuit să informeze în mod obligatoriu, pe 

consumator, prin includerea unei astfel de situații în conținutul contractului de credit. 

Apreciază apelanții că banca a ştiut şi nu i-a informat asupra acestei împrejurări, câtă 

vreme Raportul de audit al acesteia pentru 2007-2008, atestă că activitatea de creditare a 

băncii a înregistrat pierderi mari pentru acest tip de produs financiar în CHF, cu toate acestea 

a acordat, doar în anul 2007, credite în CHF în echivalentul a 640 milioane de euro, astfel că 

ea trebuie să suporte riscurile.  

Apelanții s-au obligat să restituie suma împrumutată la termenele şi în cuantumul 

prevăzute în planul de rambursare, fără să cunoască mecanismul care stă în spatele 

rambursării în CHF, respectiv din RON în EURO şi din EURO în CHF. 

Aşadar, s-a produs o schimbare fundamentală a condițiilor de contractare, în prezent, 

apelanții fiind obligați la prestații vădit disproporționate față de cele în considerarea cărora şi-

au manifestat voința de a contracta. 

Din acest punct de vedere, au caracter abuziv clauzele contractuale prin care se 

stipulează efectuarea plăților în moneda creditului cu suportarea de către consumator a 

diferenței de curs valutar. 

Susține că prezentul contract de credit nu constituie un veritabil împrumut în CHF, 

nefiind supus principiului nominalismului, ci principiului voinței reale a părților, pe care 

instanța de fond nu l-a analizat. 

 Niciuna dintre părți nu a intenționat să acorde, respectiv să primească un credit 

propriu-zis în franci elvețieni.  

 Banca a avut posibilitatea şi a dorit să acorde o sumă de bani, iar reclamanții-apelanți 

au avut nevoie de o sumă de bani însă voința reală a părților a fost aceea de a se acorda şi de a 
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se primi o sumă de bani într-o monedă permisivă fiecăreia din părți; voința reala a părților nu 

a fost aceea de a fi pusă la dispoziție suma de bani în CHF, pentru că nici Banca nu avea 

lichidități în CHF, moneda neexistând în fizic pe piața financiar-bancară din România, nici 

reclamanții nu aveau ce să facă cu francii elvețieni de vreme ce nu se puteau aici achiziționa 

nici produse, nici servicii de pe piața economică a țării. 

Opțiunea reclamanților-apelanți pentru această monedă nu le-a aparținut în deplină 

cunoştință de cauză, ci le-a fost indusă de pârâta-intimată prin prezentarea, agresivă, ca stabilă 

a francului elvețian, prin oferirea unei dobânzi „mai avantajoase" comparativ cu celelalte 

produse financiare. 

Francul elvețian a fost folosit de banca intimată doar ca etalon pentru determinarea 

valorică a sumei în EURO/RON, după caz, puse la dispoziție de către aceasta şi a ratelor de 

restituit. 

Aşadar, potrivit voinței comune a părților (art.977 Codul civil stabilind că 

interpretarea contractelor se face după intenția comună a părților contractante, şi nu după 

sensul literal al termenilor ), convenția de creditare ce face obiectul prezentului dosar nu este 

un veritabil contract de împrumut în franci elvețieni (în sensul dispozițiilor art. 1576 ş.u. din 

Codul Civil), ci doar un cvasi-împrumut în valută, francul elvețian fiind folosit doar ca etalon 

de determinare valorică a sumei în RON/EURO puse la dispoziție de către bancă şi a ratelor 

de restituit, fiind utilizat doar scriptic în operațiunile bancare. 

La aceeaşi concluzie se ajunge şi potrivit regulilor de interpretare prevăzute de art. 983 

din Codul civil raportat art. l al. 2 din Legea nr. 193/2000, fiind evident că împrumutații nu au 

intenționat niciodată să acceseze o sumă de bani în franci elvețieni (monedă care nu circula pe 

piața internă, nu era folosită în tranzacții civile/comerciale, prețul bunurilor şi serviciilor de 

care împrumutații aveau nevoie fiind stabilit în RON, şi eventual, în EURO), ci a unei sume 

de bani în lei, folosirea monedei străine ca etalon fiind impusă de bancă în favoarea acesteia, 

fără însă ca acest etalon să transforme natura contractului de împrumut într-un veritabil 

împrumut în valută, în franci elvețieni. 

Aşa cum a stabilit şi Înalta Curte de Casație şi Justiție prin decizia nr. 3864 din 4 

decembrie 2014, în condițiile în care se solicită constatarea caracterului abuziv al unor clauze 

contractuale, instanța de judecată trebuie să analizeze dosarul nu doar din perspectiva 

normelor de drept comun, ci cu precădere din perspectiva Legii nr. 193/2000, a Directivei nr. 

93/13/CEE, a jurisprudenței CJUE şi a jurisprudenței înaltei Curți de Casație şi Justiție în 

această materie.  

Aşadar, instanța trebuie să analizeze voința reală a părților din perspectiva dispozițiilor 

Legii nr. 193/2000, respectiv să stabilească dacă, pe baza informațiilor primite de la pârâtă şi 

a celor pe care putea să le dețină un consumator mediu informat din România despre valuta 

CHF la nivelul anilor 2007-2008, împrumutații au putut să evalueze în mod corect costurile 

reale ale contractului, consecințele economice pe care acesta le va avea asupra lor; avantajele 

şi dezavantajele pe care le antrenează şi potențialele riscuri la care se expun, respectiv dacă 

împrumutații au fost puşi în situația de a se supune unor condiții contractuale despre care nu 

au avut posibilitatea reală de a lua cunoştință la data semnării convenției de creditare, contrar 

dispozițiilor al. l lit. b din Anexa la Legea nr.193/2000. 

Nu se poate vorbi despre exprimarea valabilă a voințe juridice atât timp cât partea 

contractuală aflată pe o poziție inferioară (consumatorul) nu este în mod corect informată şi 

nu i se asigură cunoaşterea deplină a consecințelor economice ce decurg din clauzele 

contractuale stabilite de profesionist.  

CJUE a reținut în Hotărârea Curții din 21 martie 2013, în cauza C92/11, că "pentru un 

consumator, informarea, înaintea încheierii unui contract, cu privire la condițiile contractuale 

şi la consecințele respectivei încheieri este de o importanță fundamentală ". 

Susține că a demonstrat la judecata cauzei în primă instanță caracterul abuziv al 

clauzelor prevăzute la pct. 6 din condiții speciale şi pct. 4.1. din condițiile generale , atât prin 

prisma art. 1 din Legea nr. 193/2000 privind obligația consumatorului de informare si 
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transparență, cât si prin prisma art. 4 din aceeaşi lege privind condițiile negocierii, 

dezechilibrului contractual si buna-credință a consumatorului, dar şi în lumina dispozițiilor 

art. 1 lit. E din Anexa Legii nr. 193/2000, în conformitate cu care „Sunt clauze abuzive acele 

clauze care obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut 

posibilitatea reală să ia cunoştință la data semnării contractului". 

În ceea ce privește noțiunea de "clauze exprimate clar şi inteligibil", apelanții fac 

trimitere la jurisprudență. 

Astfel, în decizia nr. 3864/2014, Înalta Curte reține că "Există o practica constantă, 

atât a Înaltei Curți de Casație şi Justiție, cât şi a CJUE, cu privire la faptul că o instanță poate 

analiza o clauză ce se referă la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al 

prețului și al renumerației, cât timp acestea nu au fost redactate în mod clar şi inteligibil. 

Această problemă a fost tranşată în jurisprudența CJUE, jurisprudența ce este obligatorie 

pentru instanțele din România. Astfel, în cauza C-484/08 se arată că: „dispozițiile art. 4 alin. 2 

şi art. 8 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul ca nu se opun unei 

reglementări... care autorizează un control jurisdicțional al caracterului abuziv al clauzelor 

contractuale privind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adecvat al 

prețului sau a remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în 

schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă aceste clauze sunt redactate în mod clar şi 

inteligibil". Mai mult, în cauza C-241/98, CJUE a arătat că recunoaşte judecătorului puterea 

de a declara, din oficiu, ca nule, clauzele abuzive ale unui contract, arătând, totodată, că 

această putere „se încadrează pe deplin în contextul general al protecției speciale pe care 

directiva tinde să o recunoască interesului colectivității, care, făcând parte din ordinea publică 

economică, depăşeşte interesele specifice ale unor părți. Există, cu alte cuvinte, un interes 

public că aceste clauze prejudiciabile pentru consumator să nu-şi producă efectele".  

Ca atare, instanțele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor, privind 

prețul chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligibil, cu atât mai mult având acest 

drept atunci când aceste clauze nu sunt redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, astfel încât 

se poate afirma ca instanțele nu au doar dreptul, ci au, chiar, această obligație." 

 Raportat la jurisprudența CJUE şi ICCJ, noțiunea de "clauze exprimate clar şi 

inteligibil" este o noțiune autonomă de drept comunitar care trebuie interpretată în mod 

extensiv luând în considerare scopul şi funcția directivei europene, precum şi poziția de 

inferioritate în care se află consumatorul față de profesionist. 

CJUE a statuat în mod clar obligația de a interpreta în mod extensiv cerința 

transparenței şi a definitiv elementele componente ale acesteia. Astfel, în Hotărârea din 30 

aprilie 2014, Cauza C26/13 Arpâd Kâsler, Hajnalka Kâslerne Râbai împotriva OTP 

Jelzâlogpank Zrt), CJUE a statuat că "71 Cerința privind transparența clauzelor contractuale 

prevăzuta de Directiva 93/13 nu poate fi redusă, aşadar, numai la caracterul inteligibil al 

acestora pe plan formal şi gramatical. 72 Dimpotrivă, astfel cum s-a amintit deja la punctul 39 

din prezenta hotărâre, întrucât sistemul de protecție pus în aplicare de Directiva 93/13 se 

întemeiază pe ideea că, în ceea ce priveşte, printre altele, nivelul de informare, consumatorul 

se află într-o situație de inferioritate față de vânzător sau furnizor, această cerință privind 

transparența trebuie înțeleasă în mod extensiv." 

Curtea a statuat că prezintă o importanță esențială pentru respectarea cerinței privind 

transparența faptul ca, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, consumatorul să poată s i 

prevadă consecințele economice caic rezultă din contract în ceea ce îl priveşte. 

De asemenea, Înalta Curte de Casație şi Justiție a reținut că " sintagma exprimate într-

un limbaj clar şi inteligibil folosită de legiuitorul național, cât şi cea folosită în norma 

comunitară nu pot fi reduse la o exprimare clară şi uşor inteligibilă din punct de vedere 

gramatical sau literal pentru că altfel ar fi fost de prisos a se face această mențiune în 

cuprinsul actului normativ, ci la situația în care clauza să fie clar definită astfel încât 

consumatorul să aibă reprezentarea clară a rațiunilor şi fundamentelor relative la conținutul 

clauzelor şi efectele acestora asupra contractului în ansamblu"(decizia nr.578/2012 pronunțată 
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în dosarul nr.460/99/2012) şi că " în ce priveşte limbajul inteligibil, înalta Curte apreciază că 

acest caracter înseamnă mai mult, respectiv, înseamnă posibilitatea pentru consumatori să 

prevadă consecințele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului, mai ales sub aspectul 

consecințelor economice care rezultă din acesta, în ceea ce-i priveşte" (decizia nr.3864/2014). 

În speță, cerința transparenței nu este îndeplinită, astfel încât instanța poate analiza 

caracterul abuziv al clauzelor deduse judecății, chiar dacă acestea vizează obiectul 

contractului.  

Apreciază că, intimata nu şi-a respectat obligația de informare, nu a explicat 

reclamanților-apelanți care sunt riscurile contractării unui împrumut pe termen lung în CHF, 

nu le-a explicat care este mecanismul prin care se stabileşte cotația CHF față de RON şi care 

sunt riscurile acestui mecanism, nu le-a adus la cunoştință că există posibilitatea înregistrării 

unei creşteri substanțiale a cuantumului ratelor lunare în echivalent lei (monedă în care 

împrumutații realizau venituri) pe parcursul derulării convenției, nu le-a adus la cunoştință că 

vor fi costuri suplimentare şi datorită faptului că achiziționarea valutei CHF de la bancă sau 

de la casele de schimb se va face la un curs mult mai mare decât cel stabilit de BNR având în 

vedere că valuta CHF nu era în mod uzual tranzacționată pe teritoriul României, nu le-a adus 

la cunoştință că în situația unei crize financiare internaționale francul elvețian poate înregistra 

fluctuați foarte mari, şi nici faptul că sumele din credit ce urmau să fie trase în RON/EURO 

vor fi stabilite potrivit cotației proprii a băncii, care poate fi mult mai dezavantajoasă pentru 

împrumutați decât cotația BNR. 

Pe baza informațiilor primite de la intimată anterior încheierii convenției de creditare 

şi la momentul semnării şi pe baza informațiilor pe care putea să le dețină un consumator 

mediu informat din România despre valuta CHF la nivelul anilor 2007-2008, reclamanții-

apelanți nu au fost în măsură să cunoască şi să evalueze în mod corect costurile reale pe care 

le-ar avea de suportat cu acest credit, consecințele economice pe care contractarea 

împrumutului le va avea asupra bugetului lor şi nici riscurile pe care le poate antrena un 

împrumut bancar contractat pe o perioadă foarte lungă într-o valută exotică. 

Apelanții pretind că intimata a avut la bază informații solide despre posibila evoluție a 

acestei valute în contextul economic internațional, şi, în mod cert, această posibilă evoluție îi 

era favorabilă pârâtei, motiv pentru care a desfășurat o activitate atât de vastă şi agresivă de 

creditare în franci elvețieni, 

Chiar dacă intimata nu a previzionat o creştere de 100% a cotației CHF față de RON 

în decurs de 5-6 ani de zile, a aprovizionat în mod cert o creştere semnificativă.  

Învederează că, practica şi doctrina comunitară pun accent pe respectarea acestei 

obligații de transparență şi informare. Aşa cum a arătat şi Avocatul General Nils Wahl în 

concluziile sale prezentați Curții la 12 februarie 2014 în cauza C26/13, " 80. Or, în 

continuarea celor expuse deja, deşi protecția consumatorului, în calitate de parte vulnerabilă, 

impune în mod necesar o interpretare clară şi obiectivă a noțiunilor de obiect principal şi de 

preț cuprinse în articolul 4 alineat I (2) din Directiva 93/13, ea impune în acelaşi timp ca 

cerința transparenței să fie înțeleasă în mod extensiv. Astfel cum a subliniat Comisia, având în 

vedere situația de inferioritate în care se află consumatorul față de vânzător sau de furnizor în 

ceea ce priveşte nivelul de informare, el poate avea dificultăți în evaluarea corectă a 

consecințelor anumitor clauze contractuala, în pofida faptului că au fost redactate clar din 

punct de vedere lingvistic. 81. In consecință, examinarea caracterului clar şi inteligibil al unei 

clauze nu ar se limiteze la aspectul pur redacțional al acesteia. Caracterul clar şi inteligibil al 

unei clauze contractuale trebuie apreciat pe baza aspectului dacă garantează consumatorului 

că dispune de informațiile cu ajutorul cărora va fi în măsură să aprecieze avantajele şi 

inconvenientele încheierii unui anumit contract şi riscurile pe care şi le in acea operațiune. (..)  

CJUE a reținut în Hotărârea Curții din 21 martie 2013, (în cauza C92/11, având ca 

obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE, în 

procedura dintre RWE Vertrieb AG împotriva Verbrauc ierzentrale Nordrhein Westfalen eV,) 

par.43-44 "() Directiva 93/13 impune la articolul 5 vânzătorilor sau furnizorilor obligația de a 
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formula clauzele într-un limbaj clar şi inteligibil. Al douăzecilea considerent al Directivei 

93/13 precizează în această privință că, în mod efectiv, consumatorului trebuia să i se ofere 

posibilitatea de a analiza toate clauzele din eonii act. Astfel, pentru un consumator, 

Informarea, înaintea încheierii unui contract, cu privire la condițiile contractuale şi la 

consecințele respectivei încheieri este de o importanță fundamentală ". 

De asemenea, în Hotărârea din 30 aprilie 2014, Cauza C26/13, Ârpâd Kâsler, Fajnalka 

Kâslernâ Râbai împotriva OTP Jelzâlogbank Zrt), CJUE a statuat că "71 Cerința privind 

transparența clauzelor contractuale prevăzută de Directiva 93/13 nu poate fi - redusă, aşadar, 

numai la caracterul inteligibil al acestora pe plan formal şi gramatical. 72. Dimpotrivă, astfel 

cum s-a amintit deja la punctul 39 din prezenta hotărâre, întrucât sistemul de protecție pus în 

aplicare de Directiva 93/13 se întemeiază pe ideea că, în ceea ce priveşte, printre altele, 

nivelul de informare, consumatorul se află într-o situație de inferioritate fața de vânzător sau 

furnizor, această cerință privind transparența trebuie înțeleasă în mod extensiv".  

Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că 

articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte 

o clauză contractuală precum cea in discuție în litigiul principal, cerința potrivit căreia o 

clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil trebuie înțeleasă ca impunând 

nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere 

gramaticul, ci şi ca contractul să expună in mod transparent funcționarea concretă a 

mecanismului de schimb al monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum şi 

relația dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin a/te clauze referitoare la deblocarea 

împrumutului, astfel încât acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare şi 

inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl priveşte." 

Aşadar, respectarea obligației de informare din perspectiva Legii nr.193/2000 

presupune ca un consumator mediu avizat să poată evalua în mod corect costurile reale ale 

unui contract, consecințele economice pe care acesta le va avea asupra sa, avantajele şi 

dezavantajele pe care le antrenează şi potențialele riscuri la care se expune, pe baza 

informațiilor furnizate de profesionist, atât în etapa precontractuală, cât şi în cuprinsul 

contractului, 

În consecință susține că, deși intimata deținea şi avea obligația legală să dețină 

informații privind caracterul special al valutei CHF, de monedă de refugiu în perioade de 

criză, precum şi informații privind posibila evoluție a acestei valute în contextul economic 

internațional nu a adus la cunoştința împrumutaților aceste informații pentru ca aceştia să 

poată evalua în mod corect consecințele contractării împrumutului, ci a urmărit propriile 

interese, de creştere a cotei de piață şi de acordare a unui număr cât mai marc de credite în 

CHF. 

În ceea ce privește obligația de a nu crea dezechilibre semnificative între drepturile şi 

obligațiile părților. 

Convenția de credit este un contract preformulat de bancă, standardizat, în care 

consumatorul nu are posibilitatea să intervină, putând doar să adere sau nu la el, aşa cum a 

fost aceşti definit prin art. 3 din Norma din 16.02.2007 aprobată prin Ordinul nr.92/2007 al 

ANPC. 

Astfel, clauza privind rambursarea creditului în CHF, ca, de altfel, şi celelalte clauze 

privind tragerea creditului în echivalent lei prin raportare la cotația băncii (pct.2.4), privind 

suportarea costurilor suplimentare ale băncii de către împrumutați (pct.10), ori privind 

suportarea unui comision de risc substanțial tot de către aceştia (pct.3.5 raportat la pct.5 lit.a 

din condițiile speciale), au fost prestabilite de către bancă, împrumutații având doar 

posibilitatea de a adera sau nu la acest contract. Singurele elemente pe care împrumutații le-au 

putut influența au vizat durata creditului şi suma împrumutată. 

Având în vedere poziția net inferioară a împrumutaților față de bancă cu privire la 

nivelul de informații economice, precum şi faptul că banca nu şi-a respectat obligația de 
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transparență şi nu le-a explicat acestora consecințele rambursării creditului în CHF, 

împrumutații nu au avut nici măcar teoretic o posibilitate de negociere. 

Condiția dezechilibrului semnificativ se referă la deteriorarea echilibrului contractual 

prin abuzul de putere al comerciantului care impune, la momentul semnării contractului, 

clauze care îi creează un avantaj în detrimentul consumatorului. 

În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 193/2000 trebuie analizate drepturile şi obligațiile 

părților contractuale aşa cum rezultă ele din clauza contractuală incriminată a fi abuzivă, prin 

raportat şi la celelalte prevederi contractuale, la factorii care au determinat încheierea contract 

potrivit convenției de creditare. 

Potrivit clauzei de la pct.6 din condițiile speciale şi clauzei de la pct.4.l din condițiile 

generale, rambursarea creditului, prin plata ratelor lunare sau prin plăți mai mari făcute în 

avans, se face CHF, indiferent de fluctuațiile pe care le înregistrează această monedă, fără nici 

un plafon maximal, ceea ce înseamnă că întregul risc valutar aferent acestei valute exotice - 

francul elvețian, este transferat în sarcina împrumutaților, în timp ce tot profitul realizat de pe 

urma creşterii cursului valutar este încasat de bancă.  

Suplimentar, tot împrumutații suportă şi diferența dintre cursul de schimb stabilit de 

BNR la data achitării fiecărei rate şi cursul de schimb la vânzare practicat de pârâtă sau de alți 

intermediari, diferență achitată în momentul cumpărării valutei CHF necesară plății ratelor 

scadente. 

Tot împrumutații datorează, potrivit convenției, şi un comision de risc, menit să 

acopere, printre altele, şi riscul valutar la care ar putea fi expusă banca în caz de evoluție 

defavorabilă pentru aceasta a cursului valutar; în caz de evoluție favorabilă a cursului valutar 

bancă (ceea ce era previzibil la momentul încheierii contractului şi s-a dovedit real 

ulteriori), acest comision urma să se transforme în profit al băncii. 

Mai mult, potrivit clauzei de la pct. 2.4 din condițiile generale, dacă împrumutatul 

doreşte tragerea creditului în RON/EURO (lucru valabil în majoritatea cazurilor, întrucât 

împrumutații nu aveau nevoie de franci elvețieni, ci de lei sau euro), calcularea sumei se face 

luând în considerare cotațiile proprii ale băncii (cursul de vânzare), care erau mult mai mari 

decât cele stabilite oficial de BNR.  

De asemenea, şi dacă apar orice costuri suplimentare pentru bancă (clauza de la pct.10 

din condițiile generale), provenite din modificări economice ori legislative, independent de 

orice culpă a împrumutaților, acestea vor fi suportate tot de împrumutați, fără a fi prevăzut 

niciun plafon maximal. 

Din analiza coroborată a acestor prevederi contractuale, raportat la natura produsului 

(credit în, monedă exotică) şi la împrejurările existente la momentul încheierii convenției, 

rezultă cu claritate dezechilibrul contractual semnificativ în detrimentul împrumutaților. 

Faptul că întreg riscul valutar aferent acestui produs de creditare în valută exotică a 

fost transferat împrumutaților, fără a se stabili nici un plafon maximal până la care ar putea 

creşte costurile rezultate din evoluția cursului pentru aceştia, transformă prezentul contract de 

credit într-un contract aleatoriu, fără ca împrumutații să-şi dat acordul de voință în acest sens 

şi fără ca aceştia să fi acceptat să contracteze un împrumut ale cărui costuri putea creşte fără 

limite. 

În ceea ce privește noțiunea de negociere și prezumția lipsei de negociere în cazul 

contractelor de adeziune, apelanții arată că, potrivit dispozițiilor art. 4 al. 2, 3 din Legea 

nr.193/2000, "O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu 

consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze 

natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare 

practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv.  

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost 

negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul 

contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost 

prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauza standard 
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preformulată a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în 

acest sens." 

Potrivit dispozițiilor art. 3 al. 2 din Directiva 13/93/CEE "Se consideră întotdeauna ca 

o clauză s-a negociat individual atunci când a fost redactată în prealabil, iar, din acest motiv, 

consumatorul nu a avut posibilitatea de a influența conținutul clauzei, în special în cazul unui 

contract de adeziune. Faptul că anumite aspecte ale unei clauze sau o anumită cauză au fost 

negociate individual nu exclude aplicarea prezentului articol pentru restul contractului, în 

cazul în care o evaluare globală a acestuia indica faptul că este, cu toate acestea, un contract 

de adeziune în cazul în care orice vânzător sau furnizor pretinde că s-a negociat individual o 

clauză standard, acestuia îi revine sarcina probei." 

Prin urmare, lipsa negocierii directe/individuale cu consumatorul este echivalentă cu 

stabilirea clauzei în mod unilateral de către comerciant. 

Legislația proiecției consumatorilor instituie o prezumție relativă de lipsă a negocierii 

directe a clauzelor contractuale, daca suntem în prezenta unor contracte preformulate şi/sau a 

unor condiții generale de vânzare. 

Pentru a răsturna prezumția de ne-negociere, profesionistul trebuie să dovedească că a 

negociat în mod direct şi individual clauza contractuală, nefiind suficient ca profesionistul să 

dovedească că a informat consumatorul ci, că a existat în mod concret şi efectiv o negociere a 

clauzelor. 

Potrivit jurisprudenței ICCJ proba negocierii trebuie făcută de profesionist cu 

înscrisuri din care să rezulte în mod neîndoielnic că a existat o negociere şi în ce a constat în 

mod efectiv, aceasta negociere. 

Acceptarea unei oferte stabilite unilateral de comerciant nu echivalează cu o negociere 

a clauzelor contractuale. Dimpotrivă, art.3 al.2 din Directiva 13/93/CEE prevede în mod 

expres că acceptarea unor clauze contractuale redactate în prealabil de comerciant este 

considerată întotdeauna o lipsă de negociere. A considera că aderarea la un contract 

standardizat reprezintă o negociere ar echivala cu o lipsire de eficiență juridică a dispozițiilor 

Legii ni. 193/2000, care nu şi-ar mai găsi aplicabilitatea în nici o situație. 

Faptul că împrumutații nu au încercat să negocieze şi nu au solicitat modificarea 

clauzelor contractuale la momentul semnării convenției este lipsit de relevanță din perspectiva 

aplicări Legii nr.193/2000. Legea nu prevede nicio obligație în sarcina consumatorului de a 

încerca să negocieze, ci, dimpotrivă, pleacă de la premisa că acesta, aflându-se într-o poziție 

de inferioritate față de comerciant, nu va fi în măsură aproape niciodată să negocieze. 

Prin întâmpinarea de la fond, intimata susține că a existat o negociere asupra clauzei 

de la pct.4.1 din condițiile generale, însă nu menționează în ce a constat această negociere în 

concret şi nici mijloacele probatorii cu care înțelege sa probeze negociere. Faptul că această 

clauză are un conținut identic în toate contractele de creditare nu face decât să dovedească că 

ea a fost prestabilită de banca pentru toii clienții săi. 

În acelaşi timp, intimata susține că prevederea contractuală nu face decât să transpună 

o dispoziție legală - principiul nominalismul, ceea ce ar exclude din start orice negociere. 

Referitor la condiția dezechilibrului contractual, susțin că, din dispozițiile art. 4 al. l şi 

al.5 din Legii nr.193/2000 care transpun în dreptul național dispozițiile art. 3 şi art. 4 din 

Directiva 93/13/CEE, rezultă că dezechilibrul pe care instanța trebuie să îl analizeze la 

controlul de fond al caracterului abuziv al unei clauze contractuale este între drepturile şi 

obligațiile părților aşa cum rezultă ele din contract, iar factorii la care instanța trebuie să se 

raporteze sunt natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, factorii care 

au determinat încheierea contractului şi alte clauze ale contractului. 

În ceea ce priveşte natura produsului, contractul ce face obiectul judecății este un 

contract de credit bancar, între un consumator şi un profesionist, instituție financiar bancară, 

care desfăşoară o activitate comercială şi obține profituri substanțiale. 

Factorii care au determinat încheierea convenției de creditare - la nivelul anilor 2007-

2008 SC V. România SA, profitând de libertatea oferită de BNR în stabilirea normelor şi 
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limitelor de creditare, a aplicat o strategie comercială agresivă de creditare lansând o ofertă 

comercială atractivă şi oferind un timp redus de analiză şi evaluare a dosarelor de credit, ceea 

ce a condus la dublarea cotei de piață de la 8% în , la 16% în 2008. 

Condiția dezechilibrului semnificativ se referă la deteriorarea echilibrului contractual 

abuzul de putere al comerciantului care impune, la momentul semnării contractului, care îi 

creează un avantaj în detrimentul consumatorului. 

În analiza echilibrului contractual trebuie plecat de la echivalența prestațiilor şi trebuie 

stabilit dacă drepturile şi obligațiile reciproce ale părților au, dacă nu o valoare egală, cel puțin 

o valoare apropriată. Dezechilibrul pe care instanța trebuie să îl analizeze este unul de natură 

economică, fără însă a fi necesar ca el să fi produs un prejudiciu efectiv în patrimoniul 

consumatorului. 

Susținerile pârâtei în sensul că banca nu a obținut niciun profil din creşterea cursului 

nu sunt reale.  

Potrivit convenției de creditare, rambursarea creditului, prin plata ratelor lunare sau 

prin plăți mai mari făcute în avans, se face CHF, indiferent de fluctuațiile pe care le 

înregistrează această monedă, fără nici un plafon maximal, ceea ce înseamnă că întregul risc 

valutar aferent acestei valute exotice - francul elvețian, este transferat în sarcina 

împrumutaților, în timp ce tot profitul realizat de pe urma creşterii cursului valutar este încasat 

de bancă. 

În timp ce SC V. România SA a transferat tot riscul valutar aferent acestui credit 

asupra împrumutaților, expunându-i pe aceştia la o creştere a ratelor, a avut grijă prin alte 

prevederi contractuale să se asigure că banca nu va suferi niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

Astfel, la punctul 10 din condițiile generate există o clauză prin care banca îşi rezervă 

dreptul de a fi compensată pentru orice creştere a costurilor sale care ar putea apărea pe parcul 

sul derulării convenției, prin imputarea acestor costuri suplimentare asupra împrumutaților, 

care au obligația să le achite în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

Aşa cum rezultă din enumerare de la pct.10.1, aceste posibile costuri suplimentare cu 

la care banca îşi constituie o acoperire, nu sunt generate de atitudinea apelanților, ci de 

evenimente exterioare care ar putea apărea în viitor şi care ar fi defavorabile din punct de 

vedere economic/financiar pentru bancă.  

Din analiza coroborată a acestor prevederilor contractuale, raportat la natura 

produsului (credit în monedă exotică) şi la împrejurările existente la momentul încheierii 

convenției rezultă cu claritate dezechilibrul contractual semnificativ în detrimentul 

împrumutaților. 

Împrumutații, care încasează venituri în lei, au ajuns să achite rate lunare de două ori 

mai mari decât cele ce puteau fi prevăzute la data încheierii contractului (chiar cu asumarea 

unei creşteri viitoare a cursului CHF într-un procent rezonabil de 5-10-15%) şi să datoreze 

băncii sume de 3-4 ori mai mari decât cele împrumutate. 

Faptul că întregul riscul valutar aferent acestui produs de creditare în valută a fost 

transferat împrumutaților, fără a se stabili niciun plafon maximal până la care ar putea creşte 

costurile rezultate din evoluția cursului pentru aceştia, transformă prezentul contract de credit 

într-un contract aleatoriu, fără ca împrumutații să-şi dat acordul de voință în acest sens. 

În ceea ce privește buna-credință, învederează că, potrivit considerentului 17 din 

preambulul Directivei, teza finală: " condiția de bună credință poate fi îndeplinită de vânzător 

sau furnizor atunci când acesta acționează în mod corect şi echitabil față de cealaltă parte de 

ale cărei interese legitime trebuie să țină seama." 

Apreciază că, intimata nu a acționat în mod corect şi echitabil şi nu a ținut cont de 

interesele legitime ale împrumutaților. 

Aceste aspecte rezultă din lipsa de informare a consumatorilor anterior semnării 

contractul, din faptul că banca s-a asigurat că nu avea de suportat niciun fel de cheltuieli 

suplimentare (stipulând că acestea vor fi transferate automat în sarcina consumatorilor), în 

timp ce împrumutații erau expuşi atât creşterilor de curs valutar, cât şi altor cheltuieli 
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suplimentare, dar mai ales din faptul că pârâta a aplicat o strategie comercială agresivă de 

creditare în franci elvețieni cunoscând că vor fi creşteri semnificative de curs valutar, 

urmărind şi propriile interese economice. 

Continuarea convenției de creditare cu suportarea riscului valutar în mod egal de către 

părțile contractuale. 

Aşa cum s-a stabilit în jurisprudența CJUE, în cazul constatării caracterului abuziv al 

unei clauze contractuale esențiale, instanța poate dispune înlocuirea acesteia cu o normă 

supletivă de drept național, implicit cu un principiu de drept național, pentru a face posibilă 

continuarea raporturilor contractuale, în special în acele situații în care încetarea lor ar avea 

consecințe negative majore asupra consumatorului. 

Susțin apelanții că în cauza pendinte sunt aplicabile statuările CJUE din Hotărârea 

Curții (Camera a IV-a) din 30 aprilie 2014, cauza C-26/13, Árpád Kásler, Hajnalka Kásler, 

Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt. 

Apreciază apelanții că, în cazul de față ar interveni în ceea ce doctrina şi practica 

judiciară, atât cea națională, cât şi cea europeană, numesc teoria impreviziunii. 

Deşi anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, această instituție de drept nu era 

reglementată ca atare, ea a fost fundamentată de doctrină şi aplicată în practica judiciară, iar 

principiile pe care ea se întemeiază sunt principii fundamentale al dreptului civil - principiul 

echității și principiul bunei-credințe, de care părțile sunt obligate să dea dovadă atât la 

încheierea, cât şi pe parcursul executării unui contract. 

Impreviziunea, ca instituție juridică fondată pe echitate şi buna-credință, obligă părțile 

fie la renegocierea condițiilor contractuale, fie la rezilierea/suspendarea executării 

contractului în situația în care după încheierea contractului intervin împrejurări independente 

de voința părților care fac atât de oneroasă obligația uneia dintre ele încât depăşeşte tot ce se 

putea prevedea la momentul contractării. 

Impreviziune reprezintă astfel un mijloc de drept eficient în rezolvarea unor situații 

juridice contractuale determinate de schimbarea drastică şi imprevizibilă a împrejurărilor 

economice din momentul executării contractului, față de momentul încheierii acordului de 

voință a părților contractante. Practic, suntem în prezența unei onerozități excesive a obligație 

debitorului şi pe care acesta nu a luat-o în calcul cu prilejul contractării, obligație care nu este 

imposibil de onorat, dar care îl pune pe debitor într-o postură economică foarte dificilă. 

Buna-credință şi echitatea de care părțile trebuie să dea dovadă, atât la încheierea 

contractului, cât şi pe parcursul executării lui, obligă părțile în această situație să renegocieze 

condițiile contractuale astfel încât să fie restabilit echilibrul contractual, prin suportarea egală 

a pierderilor şi beneficiilor rezultate din schimbarea drastică a împrejurărilor. 

În situația în care părțile nu ajung la un nou acord de voință, revine instanței de 

judecată să restabilească echilibrul contractual şi să dispună suportarea în mod egal de către 

părțile contractuale a pierderilor şi beneficiilor rezultate din schimbarea drastică la momentul 

încheierii convenției de creditare nr. 0166929/03.10.2008 (82.108 CHF) valuta CHF avea o 

cotație de 2,3944 față de RON şi de 3,8720 față de EURO şi era promovată de instituțiile 

financiar bancare, inclusiv de intimată, ca fiind o monedă foarte stabilă. 

În decurs de 6-7 ani de zile această valută şi-a dublat cotația față de RON şi a crescut 

cu 125% față de EURO. 

Arată că, referitor la cauza Kasler vs OTP, nu au susținut niciodată că situația de fapt 

din speța respectivă ar fi identică cu situația lor, ci au invocat doar interpretarea CJUE asupra 

dispozițiilor comunitare, respectiv interpretarea noțiunii de clauze clare şi inteligibile. 

Această interpretare este obligatorie pentru toate instanțele naționale şi este valabilă în 

toate spețele în care judecătorul național este chemat să stabilească dacă un profesionist a 

respectat obligația de a prevedea clauze clare şi inteligibile. 

Pe cale de consecință, clauzele de efectuare a plăților în moneda creditului, cu 

suportarea exclusivă a riscului valutar de către împrumutați nu au fost negociate direct cu 
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apelanții, sunt cuprinse într-un contract prestabilit, fără posibilitate pentru apelanți de a 

influența în vreun fel natura acestora. 

Suportarea de către reclamanții-apelanți, în mod exclusiv, a diferențelor de schimb 

valutar, fără nicio distincție şi fără a limita în vreun fel întinderea acestei obligații, dublarea 

valorii francului elvețian în raport cu moneda națională, creează un adevărat şi semnificativ 

dezechilibru, denaturând raportul juridic obligațional prin îngreunarea excesivă a situației 

consumatorului şi conferirea băncii unui avantaj economie vădit disproporționat. 

În cauză nu s-a formulat întâmpinare de către intimată ci doar concluzii scrise prin 

care a solicitat respingerea apelului. 

În apel nu s-a solicitat refacerea sau completarea probelor administrate la prima 

instanță, în sensul art. 295 alineat (2) Cod procedură civilă.  

Examinând actele şi lucrările dosarului, în aplicarea articolului 295 alineat (1) Cod 

procedură civilă, curtea constată că apelul este nefondat, în condițiile în care tribunalul a 

stabilit corect situația de fapt şi aplicând judicios dispozițiile legale relevante. 

Prima critică invocată de apelanți vizează neîndeplinirea, de către intimată, a obligației 

de informare în sensul că nu li s-a explicat în ce poate consta riscul hipervalorizării monedei, 

ce reprezintă variațiile cursului de schimb valutar, care este mecanismul de stabilire a cotației 

CHF față de RON, având în vedere că CHF era o monedă nefolosită în piața economico-

financiar-bancară din România, nefiind informați cu privire la istoricul evoluției francului 

elvețian. În cauză apelanții susțin că banca ar fi prezentat ca fiind sigure creditele în franci 

elvețieni şi nu i-a informat cu privire la riscul valutar. 

Susținerile nu pot fi primite, deoarece informarea privind riscul valutar nu este de 

esența contractului de împrumut şi nu ține de educația financiară aferenta acestuia, aceasta din 

urmă vizând elementele (clauzele) contractului de împrumut, cu privire la acestea trebuind să 

fie corectă, echidistantă şi transparentă. Este real că banca a prezentat moneda CHF ca fiind o 

monedă sigură, conform realității faptice şi informațiilor avute la data încheierii contractului, 

fără a afirma însă că nu este supusă unor fluctuații majore, aşa cum pretind apelanții. Totodată 

banca a precizat că „Francul elvețian este o monedă convertibilă pe piața internațională şi 

implicit pe piața bancară românească", ceea ce presupunea implicit că poate fluctua cursul său 

de schimb, aşa cum s-a întâmplat, atât cu el cât şi cu celelalte valute. 

În cauză, la momentul încheierii contractului şi o lungă perioadă de timp după acest 

moment, cursul de schimb al CHF a fluctuat în limite rezonabile, şi în niciun caz nu poate fi 

imputat băncii faptul că nu a previzionat evoluția acestui curs, cu consecința atenționării 

apelanților în acest sens. 

În mod neîntemeiat apelanții susțin că banca nu i-a informat cu privire la evoluția 

cursului monedei CHF, în condițiile în care nu avea vreo obligație în acest sens, evoluția 

cursului nefăcând obiect al contractului de împrumut. De asemenea, în mod eronat apelanții 

susțin că nu li s-a prezentat mecanismul cursului de schimb propriu al băncii, în condițiile în 

care acest curs prezintă relevanța doar ca și curs de vânzare - cumpărare propriu, rezultat din 

cursul oficial de schimb valutar, iar la momentul încheierii contractului banca a virat efectiv 

franci elvețieni în contul indicat de reclamanți. Prin urmare, aşa cum corect a reținut prima 

instanță, francul elvețian nu a fost utilizat doar ca monedă de cont, de referință a schimbului 

valutar, ci ca monedă pusă efectiv la dispoziția consumatorului, acesta fiind cel care a decis în 

legătură cu utilizarea sa. Banca nu a efectuat vreo operațiune pur speculativă de monedă 

deoarece nu era în măsură să anticipeze evoluția cursului de schimb valutar pe o perioadă aşa 

de mare de timp şi deci nu avea obligația de a informa asupra unui risc valutar. 

Reclamanții apelanți nu au făcut dovada că ar fi solicitat vreo informație suplimentară 

privind elementele contractului şi care să nu le fi fost furnizată.  

În speță, clauzele contestate de către reclamanți se referă la valuta creditului asupra 

căreia reclamanții au avut drept de dispoziție în sensul în care, au ales moneda creditului în 

CHF deşi, banca avea produse şi în alte monede (aspect cunoscut de către ambii apelanți-
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reclamanți care au semnat fiecare pagină a contractului de împrumut, atât din condițiile 

generale cât și din cele speciale).  

Având în vedere că a existat o prezentare a produsului anterior formulării cererii de 

creditare de către reclamanți, că această prezentare conținea informațiile standard de creditare 

pentru produsul oferit de către bancă, nefiind necesar a conține vreo informare privind 

prognoza evoluției cursului valutar, reclamanții au avut timpul de reflecție necesar pentru 

analiza produsului. 

A doua critică formulată de apelanți vizează împrejurarea că prezentul contract de 

credit nu ar constitui un veritabil împrumut în CHF, nefiind supus principiului 

nominalismului, ci principiului voinței reale a părților, art. 977 Codul civil stabilind că 

interpretarea contractelor se face după intenția comună a părților contractante, şi nu după 

sensul literal al termenilor. Apreciază apelanții că astfel, convenția de creditare ce face 

obiectul prezentului dosar nu este un veritabil contract de împrumut în franci elvețieni (în 

sensul dispozițiilor art. 1576 ş.u. din Codul Civil), ci doar un cvasi-împrumut în valută, 

francul elvețian fiind folosit doar ca etalon de determinare valorică a sumei în RON/EURO 

puse la dispoziție de către bancă şi a ratelor de restituit, fiind utilizat doar scriptic în 

operațiunile bancare. 

 Susțin apelanții că, niciuna dintre părți nu a intenționat să acorde, respectiv să 

primească un credit propriu-zis în franci elvețieni, voința reală a părților fiind aceea de a se 

acorda şi de a primi o sumă de bani într-o monedă permisivă fiecăreia din părți. 

 Analiza acestei critici urmează a fi făcută pornind de la obiectul contractului, astfel 

cum a fost acesta stipulat expres de părți, respectiv de la faptul că banca a pus la dispoziția 

apelanților - reclamanți un împrumut în CHF, iar creditul a fost tras tot in aceasta monedă, 

astfel că şi restituirea (plata) trebuie făcută în CHF.  

Pornind de la această premisă este evident că în cauză este operant principiul 

nominalismului monetar, reglementat de art. 1578 Cod civil 1864. 

Potrivit textului, obligația ce rezultă dintr-un împrumut în bani este întotdeauna pentru 

aceeaşi sumă numerică arătată în contract. Împlinindu-se o sporire sau o scădere a prețului 

monedelor, înainte de a sosi epoca plății, debitorul trebuie să restituie suma numerică 

împrumutată şi nu este obligat a restitui această sumă decât în speciile aflătoare în curs în 

momentul plății. 

Dispoziția examinată consacră principiul nominalismului, în temeiul căruia debitorul 

trebuie să restituie suma împrumutată în moneda acordată. 

Din această perspectivă, clauza înscrisă în art. 4.1. din contractul de credit este în 

acord cu legislația codului civil, fiind expresia acordului părților peste care nici chiar instanța 

de judecată nu poate să se substituie fără a leza principiul fundamental al acordului liber 

consimțit şi, implicit, fără a prejudicia interesele patrimoniale ale uneia din părțile 

contractului, în speță ale pârâtei, aflată din punct de vedere al tratamentului procesual civil pe 

poziții de egalitate cu reclamanții. 

Critica apelanților privind pretinsa interpretare greşită a dispozițiilor Legii nr. 

193/2000 de către prima instanță, prin raportare la probele administrate în cauză şi la 

conținutul clauzelor contractuale este neîntemeiată. 

Prioritar, Curtea notează că, astfel cum a constatat și CJUE, nu intră sub incidența 

evaluării caracterului abuziv decât clauzele din contractele încheiate cu consumatorii, iar nu şi 

dispozițiile legale. 

În acest sens, este Hotărârea pronunțată de CEJ în cauza C-280/1 din 30 aprilie 2014, 

Barclays Bank contra Sara Sannchez Garcia, Alejandro Chacon Barrera, unde s-au reținut 

următoarele: 

"Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 

contractele încheiate cu consumatorii şi principiile dreptului Uniunii referitoare la protecția 

consumatorilor şi la echilibrul contractual trebuie interpretate în sensul că sunt excluse din 

domeniul lor de aplicare acte cu putere de lege şi norme administrative ale unui stat membru, 
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precum cele în discuție în litigiul principal, în lipsa unei clauze contractuale de modificare a 

conținutului sau a domeniului de aplicare al acestora." 

 În cauza pendinte, temeiul clauzei de la art. 4.1., potrivit cu care: " orice plată 

efectuată în baza convenției se va face în moneda creditului, cu excepția cazurilor menționate 

expres în condițiile speciale" îl constituie dispozițiile art. 1578 şi 1584 C. civ., care consacră 

principiul nominalismului, în temeiul căruia debitorul trebuie să restituie suma împrumutată 

în moneda acordată, respectiv CHF. 

În consecință, clauza nu se raportează la un curs valutar, câtă vreme obligația 

contractuală este aceea de a avea în cont suma necesară în CHF, orice operațiune de schimb 

valutar fiind externă mecanismului de derulare a contractului de credit. 

Cu referire la schimbului valutar pentru alimentarea contului, Curtea constată că nu 

există prevedere contractuală care să impună ca efectuarea schimbul valutar să se facă doar la 

ghişeele intimatei, apelanții având posibilitatea să depună, în contul deschis la intimată suma 

necesară în CHF pe care au posibilitatea să o achiziționeze de unde apreciază că le-ar fi mai 

avantajos.  

In cazul în care disponibilul apelanților din conturi nu este în CHF, ci în altă monedă, 

art. 2.4 din condițiile generale împuterniceşte Banca să efectueze, dacă este cazul - adică dacă 

reclamanții nu plătesc la termen, din proprie inițiativă, ratele de împrumut scadente - schimbul 

valutar, la cotațiile proprii. Faptul că reclamanților-apelanți nu li s-a prezentat mecanismul de 

stabilire a cursului de schimb propriu al băncii nu poate conduce la concluzia că această 

clauză nu ar fi clara şi precis determinată, cursul propriu fiind cursul de vânzare - cumpărare 

afişat de bancă în ziua respectivă, practicat în raporturile cu toți clienții, nu numai cu 

consumatorii din cauză. 

În ceea ce privește obligația de a nu stipula clauze abuzive, aceasta este reglementată 

prin art. 1 şi explicată prin art. 4 din Legea nr. 193/2000, texte ce stabilesc criteriile generale 

în conformitate cu care se va cerceta eventualul caracter abuziv al clauzelor contractuale 

respectiv: caracterul negociat, caracterul transparent, existența dezechilibrului semnificativ. 

Referitor la pretinsa lipsă de negociere a monedei creditului, Curtea notează că 

apelanții - reclamanți au fost cei care au ales moneda creditului, respectiv au solicitat ca 

acordarea creditului să se facă în moneda CHF, câtă vreme banca avea disponibile credite 

similare atât în lei cât şi în euro. 

Negocierea la care fac referire apelanții trebuie să poarte asupra clauzelor contractului, 

pretins a fi abuzive, iar nu asupra monedei creditului, care a fost decisă, exclusiv de apelanții 

ce au solicitat un împrumut în valoare de 80.000 CHF, cu tragere făcută în moneda creditului, 

și cu rambursare în aceeaşi valută. 

 Caracterul transparent, presupune ca o clauză cuprinsă într-un contract cu un 

consumator să fie clară, precis determinată şi fără echivoc, astfel încât pentru înțelegerea 

acesteia să nu fie necesare cunoştințe de specialitate. 

Nu se poate reține că ne aflăm în fața unei clauze care nu este clară şi inteligibilă. 

Procedând la evaluarea caracterul clar şi inteligibil a clauzelor prin care apelanții-

reclamanți au primit un credit în CHF şi şi-au asumat obligația de restituire a acestuia în 

aceeaşi valută, în mod corect tribunalul a constatat că prevederile contractuale (art. 4.1 din 

Condițiile generale şi ale art. 6 din ) sunt clare şi inteligibile din punct de vedere gramatical în 

sensul că s-a acordat un împrumut în valoare de 80.000 CHF, tragerea fiind făcută în moneda 

creditului, iar rambursarea urmând a se face în aceeaşi valută, în concordanță cu principiul 

nominalismului monetar instituit de art. 1584 C.civ.1864.  

Acordarea creditelor bancare în monedă străină este permisă de legislația națională, 

reclamanții fiind cei care au acceptat contractarea creditului într-o monedă diferită de cea a 

veniturilor sau de cea a plății ce urmau să o realizeze cu sumele împrumutate, împrejurare ce 

nu poate fi acum imputată băncii care a oferit produsul de creditare. 



84 

 

Aşa cum am arătat, analiza clauzelor trebuie făcută pornind de la obiectul contractului, 

potrivit cu care banca a pus la dispoziția apelanților un împrumut în CHF, iar creditul a fost 

tras tot in aceasta monedă, astfel că şi restituirea trebuie făcută în CHF.  

Pornind de la această situație de fapt, Curtea evidențiază că, în prezenta cauză nu ne 

situăm pe ipoteza avută în vedere de CJUE în cauza C 23/13- Kasler împotriva băncii, 

existând o diferență esențială, în sensul că, în cazul acesteia din urmă, petenții Kasler au 

împrumutat o sumă exprimată în forinți maghiari (HUF), al căror echivalent a fost stabilit în 

franci elvețieni (CHF), iar contractul prevedea că stabilirea cuantumului în CHF al 

împrumutului se efectua pe baza cursului de schimb la cumpărare al acestei monede, aplicat în 

ziua deblocării fondurilor. Împrumutații contestau, în fața instanțelor maghiare, clauza care 

permitea băncii calcularea ratelor lunare exigibile pe baza cursului de schimb la vânzare a 

CHF. 

În aceste circumstanțe, obiectul sesizării CJUE l-a reprezentat natura abuzivă a 

clauzei, în măsura în care prevede, pentru rambursarea împrumutului, aplicarea unui curs 

diferit de cel utilizat pentru punerea la dispoziție a acestuia.  

Hotărârea CJUE invocată de către reclamanți nu a statuat nimic cu privire la caracterul 

nevalabil al vreunei clauze contractuale propriu-zise şi nici nu a impus modificarea cursului 

de schimb agreat prin contract ci, a reținut că o clauză care defineşte obiectul principal al 

contractului nu este exceptată de la examinarea caracterului sau abuziv decât daca a fost 

redactată în mod clar si inteligibil. Referitor la claritatea, CJUE subliniaza ca cerință 

respectiva nu se limitează la o claritate si la o inteligibilitate formale si pur gramaticale ci, 

dimpotrivă, contractul de împrumut trebuie sa indice in mod transparent motivul si 

particularitățile mecanismului de schimb al monedei straine. Astfel, revine instanțelor sarcina 

de a stabili daca un consumator normal informat si suficient de atent putea, pe baza 

publicitatii si a informatiilor furnizate de imprumutator in cadrul negocierii contractului de 

imprumut, nu numai sa cunoasca existenta unei diferente intre cursul de schimb la cumparare 

si cursul de schimb la vanzare ale unei monede straine, ci si sa evalueze efectele aplicarii 

acestui din urma cursului cu privire la calcularea ratelor si la costul total al împrumutului sau. 

În cauza dedusă judecății, apelanții au împrumut o sumă de 80.000 CHF, iar creditul a 

fost tras tot in aceasta monedă, astfel că şi restituirea trebuie făcută în CHF, potrivit celor 

anterior expuse. 

În ceea ce privește pretinsul dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligațiile 

părților, Curtea reține că acesta ar fi dat, în opinia apelanților, de diferența de curs LEI/CHF 

de la momentul promovării acțiunii față de cel existent la momentul acordării creditului, 

aceștia rambursând mai mult decât suma contractată. 

Susținerea apelanților că prin plata ratelor la un alt curs valutar față de cel de la data 

încheierii contractului, banca ar realiza un câştig nejustificat, este una eronată din moment ce 

nu s-a impus, prin contract, ca schimbul valutar să fie realizat la banca intimată, reclamanții 

fiind liberi să cumpere CHF de unde apreciază ca obțin un curs de schimb mai bun. 

 "Onerozitatea" plăților determinată de fluctuațiile cursului valutar nu îşi găsesc 

corespondent în vreun profit în patrimoniul băncii, tocmai având în vedere principiul 

nominalismului monetar evocat mai sus.  

În ceea ce privește condiția relei-credințe a băncii, Curtea constată că reclamanții nu 

au răsturnat această prezumție, făcând dovada relei-credințe a băncii, câtă vreme 

reglementările în materia protecției consumatorilor au în vedere obligația de informare a 

consumatorilor în mod corect, complet şi precis, asupra caracteristicilor esențiale ale 

produselor şi serviciilor oferite iar evoluția cursului valutar al monedei creditului nu era o 

caracteristică nici măcar neesențială a contractului de credit. 

Asupra capetelor de cerere privind înghețarea datoriei la cursul de schimb valutar de la 

data acordării creditului precum şi, subsecvent, privind restituirea tuturor sumelor achitate şi 

nedatorate ca urmare a anulării clauzelor abuzive, acestea sunt condiționate de declararea, 

prealabilă, ca abuzive a practicilor comerciale şi a clauzelor invocate. In condițiile în care 
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Curtea nu a reținut caracterul fraudulos al acestora, este evident că aceste capete de cerere nu 

au temei juridic, astfel că au fost corect respinse de către instanță. 

 Este adevărat că, în cuprinsul cererii de chemare în judecată apelanții-reclamanți fac 

referire la împrejurarea că, pe parcursul executării obligațiilor contractuale, prestația lor a 

devenit deosebit de oneroasă ca urmare a modificării cotației leu-CHF, reclamanții făcând 

trimitere la prevederile art. 1271 din noul Cod civil.  

Curtea notează că reclamanții nu au învestit instanța de fond cu un asemenea capăt de 

cerere ci doar prin motivele de apel fac ample referiri la teoria impreviziunii și la pretinsa 

incidență a acesteia în cauză. 

Instanța de control judiciar constată că, sub aspectul în discuție sunt operante 

dispozițiile art. 478 Cod procedură civilă, cu titlul marginal ”Limitele efectului devolutiv 

determinate de ceea ce s-a supus judecății la prima instanță”. 

Potrivit dispozițiilor alin. (1) din textul citat: ”Prin apel nu se poate schimba cadrul 

procesual stabilit în fața primei instanțe. ”, în timp ce (3) al aceluiași articol stipulează că: ”În 

apel nu se poate schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi 

nici nu se pot formula pretenții noi. ” 

În consecință, raportat la dispozițiile anterior evocate care consacră limitele efectului 

devolutiv al apelului prin raportare la învestirea primei instanțe, Curtea nu poate analiza 

aspectele invocate de apelanți vizând impreviziunea. 

Mai mult, Curtea observă că pentru a invoca teoria impreviziunii, aceasta presupune, 

prin ipoteză, o clauză contractuală valabilă, care însă, datorită unei împrejurări extreme a 

ajuns să producă un dezechilibru contractual. 

În consecință, cele două temeiuri se exclud reciproc, astfel încât instanța sesizată nu ar 

putea face aplicarea teoriei impreviziunii, atunci când se invocă nulitatea unor clauze, pe 

motiv că acestea ar fi abuzive.  

Pentru cele expuse mai sus instanța constată nefondat apelul declarat de reclamanții 

U.M. şi U.A.-S., urmând ca, în temeiul dispozițiilor art. 296 teza I Cod procedură civilă să îl 

respingă şi să păstreze hotărârea apelată. 

Urmează a fi respinsă – ca nedovedită - cererea intimatei, de obligare a apelanților la 

plata cheltuielilor de judecată. 

 

IV. Procedura insolvenței 

13. Plan de reorganizare propus de debitoare. Neîndeplinirea condițiilor. Consecințe 

Decizia civilă nr. 679/17.10.2017 

Prin sentința civilă nr. 57/20 ianuarie 2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția II 

civilă-faliment a fost infirmat planul de reorganizare propus de către SC FGM „S.D.” SRL, 

prin administrator special P.T. 

În temeiul dispozițiilor art. 145 alin. 1 lit. B teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență s-a dispus începerea procedurii 

generale a falimentului debitorului SC FGM „S.D.” SRL. 

În temeiul dispozițiilor art. 145 alin 2 lit. b din Legea privind procedura insolvenței, a 

fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu, fostul administrator judiciar, 

„C.R.L.” SPRL, pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din lege. 

În lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, urma a fi remunerat în baza deconturilor 

aprobate de judecătorul-sindic. 

În temeiul dispozițiilor art. 145 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenței, s-a 

dispus dizolvarea societății debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
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A fost fixat termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, 

împreună cu lista actelor şi operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 05.02.2016. 

S-a dispus notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi 

Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru efectuarea mențiunii, prin 

publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. 

A fost fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor 

născute în cursul procedurii la 08.03.2016. 

A fost fixat termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, 

întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 22.03.2016. 

A fost fixat termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat 

al creanțelor la 11.04.2016. 

Pentru a se pronunța astfel, tribunalul a reținut că, prin încheierea civilă nr. 

39/28.01.2015, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului SC FGM 

„S.D.” SRL. Ca o observație preliminară, judecătorul sindic a notat că procedura insolvenței 

deschisă în cauza de față este supusă prevederilor Legii nr. 85/2014, împrejurare care rezultă 

cu claritate din însăşi încheierea civilă prin care s-a dispus intrarea debitoarei în procedura 

generală a insolvenței. 

Cu toate acestea, planul de reorganizare, completat şi refăcut, a fost întocmit prin 

raportare la prevederile Legii nr. 85/2206. 

Pentru acuratețe, s-a notat că planul va fi supus analizei condițiilor prevăzute de Legea 

nr. 85/2014, lege aplicabilă cauzei de față. 

În vederea confirmării unui plan de reorganizare, judecătorul sindic este ținut a analiza 

îndeplinirea condițiilor de propunere – art. 132 din lege, conținutul planului – art. 133 şi 

condițiile de vot – art. 134 şi 138 din lege. 

Concluzia infirmării planului s-a impus în cauză ca urmare a neîndeplinirii mai multor 

condiții, după cum urmează: 

1. Din perspectiva dreptului de a depune un plan de reorganizare, s-a observat că în 

cauză acest plan a fost propus de către debitoare prin administratorul special, fiind incidente 

dispozițiile art. 132 alin. 1 lit. a) din lege, potrivit cărora debitoarea poate propune un plan, cu 

aprobarea adunării generale a asociaților, în termen de 30 zile de la publicarea tabelului 

definitiv. 

Prezintă relevanță în cauză și dispozițiile legale referitoare la desemnarea şi atribuțiile 

administratorului special, întrucât, planul de reorganizare va fi propus de către debitoare prin 

administrator special (art. 56 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 132 alin. 1 lit. a). 

Sub acest aspect, judecătorul sindic a notat că, potrivit art. 53 alin. 1 şi 2 din lege, 

desemnarea administratorului special trebuie făcută de către adunarea generală a asociaților în 

cadrul unei şedințe ce va fi convocată de către administratorul judiciar „în maxim 10 zile de la 

notificarea deschiderii procedurii insolvenței”. 

Potrivit interogării BPI on-line, notificarea privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență a fost publicată în BPI nr. 2545/09.02.2015, deci desemnarea administratorului 

special trebuia făcută până cel târziu la 19.02.2015, sub sancțiunea decăderii prevăzută de art. 

53 alin. 2 din lege, inclusiv din dreptul de a propune un plan de reorganizare pentru debitoare. 

Aşa cum rezultă din interogarea BPI on-line, o convocare a asociaților debitoarei nu a 

fost publicată, iar asociatul unic al debitoarei – Z.O.-E. – a emis o hotărâre, nr. 6, abia la data 

de 06.05.2015, prin care a hotărât numirea în funcția de administrator special a lui P.T. 

Rezultă aşadar că nedesemnarea unui administrator special în termenul de 10 zile 

reglementat de art. 53 alin. 1 atrage, pe lângă ridicarea dreptului de administrare şi sancțiunea 

decăderii asociaților din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin 

administrator special, deci şi decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare. 

Împrejurarea desemnării ulterioare a unui administrator special este reglementată de 

art. 53 alin 3 teza ultimă, care prevede că acesta va prelua procedura în stadiul în care se 

regăseşte la data desemnării sale. 
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2. Din perspectiva respectării art. 133 din Legea nr. 85/2014, s-a reținut că textul de 

lege stabileşte care sunt condițiile referitoare la conținutul planului necesare pentru ca un plan 

să fie confirmat de judecătorul sindic. 

Analizând planul din această perspectivă, instanța a reținut că acesta nu este 

corespunzător cerințelor impuse de art. 133 din Legea nr. 85/2014, fiind omise precizările 

referitoare la „mijloacele financiare disponibile”, „posibilitățile şi specificul activității 

debitorului” şi „cererea pieței față de oferta debitorului”. 

Informațiile cu privire la obiectul de activitate concret al debitoarei, sunt neclare, din 

cuprinsul planului rezultând că obiectul principal de activitate actual este cel de „activități de 

protecție şi gardă”, la capitolul „resurse financiare şi cheltuieli aferente executării planului” se 

face vorbire despre resurse provenite din „activitatea de executare lucrări în domeniul 

construcțiilor” sau „finalizarea investițiilor în curs”. 

De asemenea, planul face referire la „resurse financiare obținute din activitatea curentă 

de închiriere”. 

Cu excepția acestor referiri, nicăieri în planul de reorganizare nu se face vorbire, 

concret despre posibilitatea reală (logistică, financiară, legală, etc.) de derulare a unor astfel 

de activități, nu sunt evidențiate/detaliate investițiile în curs despre care se susține că vor fi 

finalizate. 

Din perspectiva obiectului principal de activitate al debitoarei, se observă că pe 

întreaga perioadă de observație lipsesc informații cu privire la situația juridică a debitoarei din 

perspectiva Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată şi a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor. Singura referire la acest aspect este cel potrivit căruia debitoarea deține licență în 

acest sens, fără însă a fi depusă o copie la dosar. 

Nici rapoartele de activitate întocmite în cauză de către administratorul judiciar şi nici 

planul de reorganizare nu cuprind nicio informație cu privire la activitatea debitoarei în 

perioada de observație. 

Nu sunt oferite informații cu privire la creanțele născute în timpul perioadei de 

observație şi cu privire la plata acestora şi la resursele de plată. 

De altfel, planul nu cuprinde nicio informație cu privire la activitățile concrete ce se 

vor derula, resursele debitoarei materiale şi umane ale acesteia, contracte aflate în derulare sau 

ce se preconizează că vor fi încheiate, etc. 

În acest context, din perspectiva resurselor materiale aflate la dispoziția debitoarei şi 

care vor fi utilizate pentru realizarea planului, judecătorul sindic a notat că nici în planul, nici 

în rapoartele de activitate ale administratorului judiciar nu sunt mențiuni referitoare la acest 

aspect. Se impune o atare observație în condițiile în care, potrivit art. 101 din lege, 

administratorul judiciar avea obligația realizării inventarului bunurilor din averea debitoarei, 

iar prin rezoluția din 10.06.2015 dată în camera de consiliu a completului de măsuri 

administrative s-a pus în vedere administratorului judiciar (acesta fiind citat în acest sens, iar 

dispoziția instanței fiind publicată şi pe portalul instanței la soluția pe scurt) să realizeze 

inventarul bunurilor debitoarei, să prezinte relații referitoare la activitatea curentă desfăşurată 

de debitoare (contracte aflate în derulare, menținute/denunțate), informații privind autorizările 

necesare desfăşurării activității sale, şi informații privind contul de lichidare (cu depunerea 

extrasului de cont). 

O altă problemă ce necesită analiză este aceea a creanțelor curente (atât cele ce s-au 

născut în perioada de observație, cât şi cele ce se vor naşte pe parcursul derulării planului). 

Cu excepția onorariului administratorului judiciar, a cărui plată este inclusă în 

programul de plăți, planul nu face nici o referire la aceste categorii de creanțe. 

În acest context, judecătorul sindic a constatat întemeiate şi criticile creditorului 

bugetar Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor 
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Publice Iași referitoare la faptul că planul nici nu aminteşte de faptul că în perioada de 

observație s-a născut o creanță bugetară curentă în valoare de 1.096.804 lei.  

S-a observat că o declarație de creanță cu privire la această creanță a fost depusă de 

creditoarea bugetară încă de la data de 30.10.2015, iar la termenul din 04.11.2015 

administratorul judiciar a solicitat prorogarea discutării confirmării planului tocmai pentru 

analizarea acestei declarații de creanță, însă ulterior atât debitoarea, cât şi administratorul 

judiciar au ignorat a face vreo precizare în acest sens. 

Mai mult, deşi rapoartele de activitate întocmite de administratorul judiciar în perioada 

de observație sunt eliptice şi nu cuprind informații concrete cu privire la activitatea 

desfăşurată de debitoare, se observă, din anexele la rapoartele de activitate că debitoarea a 

înregistrat în această perioadă cheltuieli cu taxe si impozite, chirii, deplasări, servicii 

telefonie, materiale consumabile, salarii, etc. 

Cu toate acestea, nu există informații cu privire la evoluția numărului de salariați ai 

debitoarei, cu privire la eventuale contracte aflate în derulare, contracte de închiriere, natura 

taxelor şi impozitelor etc. şi cu privire la existența sau nu a unor creanțe curente. 

Planul nu prevede nici sursa din care vor fi obținute venituri pentru desfăşurarea 

curentă a activității societății pe perioada celor trei ani, pentru plata onorariului 

administratorului judiciar sau pentru plata chiriei pentru imobilul în care îşi are sediul.  

Astfel, potrivit informațiilor ORC, debitoarea are sediul social în Iași, în baza unui 

contract de locațiune. 

Luând în considerare acest contract, judecătorul sindic a notat, pe de o parte că nu s-a 

făcut vorbire despre plata creanței reprezentând contravaloarea chiriei de după deschiderea 

procedurii şi nici în plan nu se prevede plata vreunei sume cu titlu chirie pe perioada de trei 

ani. 

Nu în ultimul rând, contractul prevede ca termen limită data de 01.09.2015 şi nu s-a 

făcut dovada prelungirii contractului, situație în care sediul debitoarei nu mai există.  

Totodată, potrivit aceluiași extras, rezultă că debitoarea desfăşoară activități şi la 9 

puncte de lucru din diferite localități. Pentru două dintre acestea valabilitatea sediului a 

expirat în cursul anului 2015, două dintre punctele de lucru nu au mențiuni referitoare la 

temeiul sediului, iar planul de reorganizare nu face nicio referire la activitatea acestor puncte 

de lucru. 

Concluzionând, prevederile planului sunt însă doar generale, de ordin teoretic, 

întrucât, planul nu cuprinde şi nu descrie activitatea desfăşurată de debitoare în domeniul 

menționat, nu arată care sunt contractele ce se derulează şi care au susținut măcar activitatea 

curentă a debitoarei, nu există nicio informație despre presupusul portofoliu existent al 

societății; nu sunt menționate informații concrete despre creanțele deținute de debitoare şi 

natura acestora, dat fiind că se intenționează obținerea de venituri din recuperarea lor şi nici 

despre demersurile efectuate, în curs de derulare sau ce se vor efectua şi despre posibilitățile 

reale de recuperare a creanțelor (cu referire la starea creanțelor certe, prescrise, etc., situația 

juridică şi materială a debitorilor – dacă sunt solvabili, în insolvență etc.). 

Sub acest aspect se va avea în vedere faptul că o alta condiție impusă de art. 133 alin. 

1 este aceea ca planul să conțină o analiză a mijloacelor financiare de care societatea dispune, 

modalitățile de finanțare a planului de reorganizare.  

În planul propus nu se prevăd care sunt mijloacele financiare efective de care 

debitoarea dispune, în sensul că nu există informații care să permită concluzia sau speranța 

legitimă că se vor încheia contracte potrivit obiectului de activitate. 

De asemenea, planul nu cuprinde o analiză a fluxului de numerar (buget de venituri-

cheltuieli), care să fie întemeiată pe informații concrete prin care să demonstreze care sunt 

cheltuielile efective de realizat (cu salariații, cu activitatea etc.) şi din ce resurse (contracte 

etc.) şi în ce moment ar fi realizate veniturile. 

Evident, pentru ca planul de reorganizare să arate perspectivele reale de reorganizare 

ale debitoarei, raportat la activitatea ce ar urma să fie desfăşurată de către acesta, precum și la 
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sursele financiare ale planului, trebuie să fie întemeiate pe nişte date concrete. Un plan de 

reorganizare este serios doar în cazul în care el prezintă credibilitate, adică denotă şanse reale 

de realizare.  

În acest sens s-a remarcat și în doctrină că previziunile fluxurilor de numerar sunt 

credibile dacă sunt susținute de contracte încheiate de debitor pentru realizarea sumelor 

propuse a fi încasate pe perioada de derulare al planului de reorganizare. Însă, în lipsa 

prezentării acestor contracte preconizate de a asigura debitoarei veniturile necesare 

îndestulării măcar a creditorilor curenți, prevederile art. 133 alin. 1 nu sunt îndeplinite, nefiind 

prezentate perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile debitoarei și mijloacele 

financiare disponibile, iar susținerile cuprinse în plan privind realizarea veniturilor pe 

perioada de reorganizare nu sunt întemeiate pe date concrete. 

La dosarul cauzei pentru perioada de observație nu s-au depus situațiile de încasări și 

plăți și/sau acte din care să se dovedească faptul că debitoarea a desfăşurat o activitate 

profitabilă și a realizat venituri în această perioadă. 

4. Analiza condițiilor referitoare la modalitatea de vot a planului. 

Sub acest aspect, judecătorul sindic a reținut că, în mod eronat s-a consemnat în 

cuprinsul procesului verbal al adunării creditorilor din 04.12.2015 faptul că planul a fost votat 

de trei dintre cele patru categorii de creanțe îndreptățite a vota. 

Astfel, s-a observat că din perspectiva art. 138 alin 3 din lege, există trei categorii de 

creanțe îndreptățite a vota planul, respectiv creanțele bugetare, creanțele salariaților şi 

creanțele chirografare. 

Referitor la categoria creanțelor chirografare indispensabile menționate în procesul 

verbal, judecătorul sindic a constatat că o atare categorie nu poate fi reținută ca fiind legal 

constituită în cauza de față. 

Astfel, potrivit art. 5 pct. 23 din lege „creditori indispensabili sunt creditorii 

chirografari care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care 

activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiți de niciun alt furnizor 

care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilități de acelaşi fel, în aceleaşi condiții 

financiare”. 

Totodată, potrivit art. 134 din lege: 

„(1) în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor 

indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar 

confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. 

(2) Lista creditorilor indispensabili, menționați la alin. (1), este depusă de către debitor  

împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se anexează, 

menționându-se și creanțele acestora, la raportul întocmit de administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decăderea 

debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, categoria 

creditorilor indispensabili. 

Din perspectiva condițiilor legale mai sus enumerate, judecătorul sindic a reținut că 

din procesul verbal al adunării creditorilor rezultă că are o atare calitate creditorul „Q.C.” 

SRL.  

Debitoarea nu a depus o listă din care să rezulte justificat calitatea de creditor 

indispensabil a acestei persoane juridice, raportul întocmit în condițiile art. 97 din lege de 

administratorul judiciar necuprinzând o atare anexă. 

În consecință, în cauză sunt doar trei categorii de creanțe îndreptățite a exercita dreptul 

de vot cu privire la plan, astfel că nu se poate verifica îndeplinirea condițiilor referitoare la 

numărul de categorii care au votat şi cu privire la procentul minim de 30% din creanțe, 

prevăzute de art. 139 alin. 1 lit. B. 

De asemenea, planul consideră că toate categoriile de creanțe sunt defavorizate, fără 

însă a arăta justificarea legală în cazul fiecărei categorii de creanțe a unei atare încadrări. 

Chiar în situația în care se acceptă că toate categoriile au caracter de creanțe defavorizate, în 
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cadrul creanțelor chirografare, se propune plata doar a creanței creditoarei „Q.C.” SRL, 

ceilalți creditori chirografari neprimind nicio sumă de bani – astfel nu sunt respectate 

dispozițiile art. 139 alin. 2 lit. d. 

Față de această situație, în temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din aceeaşi lege, a fost respins 

planul propus şi s-a dispus începerea procedurii generale de faliment a debitorului, cât şi 

celelalte măsuri prevăzute de lege referitoare la dizolvarea societății şi ridicarea dreptului de 

administrare, desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu, emiterea notificărilor prevăzute 

de art.147 din lege, stabilirea termenelor pentru depunerea creanțelor şi consolidarea tabelului 

creanțelor. 

De asemenea, pe lângă îndeplinirea activităților specifice perioadei de faliment, 

lichidatorul judiciar va prezenta şi întocmi şi următoarele acte procedurale, până la data de 

24.02.2016, sub sancțiunea înlocuirii: 

A) va completa raportul cauzal, cu informații referitoare la următoarele aspecte: 

1. Analiza litigiilor:  

• Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât  

• Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant  

2. Organizarea (Organigrama) funcțională şi de conducere a debitorului  

3. Analiza resurselor umane – evoluție  

4. Analiza obligațiilor/nivel de îndatorare/surse  

5. Prezentarea cauzelor intrării în stare de insolvență 

Lichidatorul judiciar va analiza indicatorii de stare bilanțieri în vederea stabilirii 

modului în care a fost susținută activitatea comercială, respectiv dacă aceasta a fost susținută 

din surse proprii sau a fost susținută din credite acordate de bănci. 

Va efectua o analiză detaliată a activului şi pasivului debitoarei şi a documentelor 

aferente, în vederea stabilirii existenței sau nu a premizelor încadrării faptei administratorului 

debitoarei la lit. e) alin. (1) art. 138.  

În situația în care în desfăşurarea activității sale debitorul a angajat credite se va 

analiza dacă a fost respectată destinația acestora, pentru a putea decide dacă există premize ca 

fapta administratorului debitoarei să poată fi încadrată sau nu la lit. a) alin. (1) art. 138.  

În vederea stabilirii cauzelor care au condus la imposibilitatea susținerii activității din 

surse proprii se va efectua o analiză a creanțelor societății privind modul în care echipa 

managerială a încheiat contractele cu clienții şi a asigurat siguranța recuperării acestora (lit. c 

din alin. 1 al art. 138).  

Se vor analiza contractele încheiate cu diferiți furnizori de materii prime, utilități, 

servicii etc., prin compararea ofertelor acestora cu ofertele financiare ale unor terți care 

ofereau aceleaşi servicii, în aceleaşi condiții dar în condiții financiare mai avantajoase pentru 

debitor. (lit. b de la alin. 1 al art. 138).  

B) va realiza inventarul bunurilor debitoarei în conformitate cu dispozițiile art. 101 din 

lege şi cu prevederile legale financiar contabile aplicabile; 

C) va întocmi un raport de activitate detaliat care să cuprindă toate informațiile 

referitoare la activitatea debitoarei în perioada de după deschiderea procedurii insolvenței, cu 

mențiuni privind: contracte aflate în derulare la intrarea în procedură, contracte 

denunțate/menținute, contracte nou încheiate, număr de angajați şi evoluția acestuia, creanțele 

debitoarei şi posibilitățile reale de recuperare a creanțelor (cu referire la starea creanțelor – 

certe, prescrise etc., situația juridică şi materiala a debitorilor – dacă sunt solvabili, în 

insolvență etc.), principalele categorii de cheltuieli efectuate de către debitoare în această 

perioadă şi principalele surse de venituri şi va depune şi extras al contului de lichidare pe 

toată perioada. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel debitoarea SC „FGM SD” SRL, prin 

administrator special P.T. şi administrator judiciar „C.R.L.” SPRL solicitând modificarea în 

totalitate a hotărârii atacate. 
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În fapt, prin hotărârea criticată s-a dispus respingerea Planului de reorganizare propus 

de debitoarea SC „FGM SD” SRL şi intrarea acesteia în procedura falimentului. 

Din perspectiva dreptului de a depune un plan de reorganizare, de către 

administratorul special, precizează că acesta a fost numit conform prevederilor legale, 

respectiv conform art. 53 alin. 1) și 2) din Legea nr. 85/2014. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 5/18.02.2015 a fost numit administrator special al debitoarei 

Z.O.-E., fapt confirmat și de administratorul judiciar al debitoarei, sens în care a fost întocmit 

procesul-verbal nr. 6027/18.02.2015, care a fost depus la instanță. 

Ulterior, ca urmare a retragerii din aceasta funcție a lui Z.O-E. s-a hotărât numirea în 

calitate de administrator special a lui P.T., în acest sens fiind adoptata Hotărârea nr. 

6/06.05.2015. 

În consecință, numirea administratorului special al debitoarei SC „FGM S.D.” SRL a 

fost făcută în termenul legal prevăzut de dispozițiile art. 53 alin. l) si 2) din Legea nr. 85/2014, 

de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii (în speță, la data de 18.02.2015), astfel încât 

dispozițiile legale prevăzute la alin. 2) al articolului antemenționat nu sunt aplicabile, 

debitoarei nefiindu-i aplicabilă sancțiunea decăderii din dreptul de a propune un plan de 

reorganizare prin administratorul special. 

Faptul că ulterior a fost înlocuit administratorul special Z.O-E., cu P.T. nu reprezintă 

un aspect de natură a atrage decăderea invocata de către instanța de fond, atât timp cât, aşa 

cum a arătat, termenul de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii înăuntrul căruia 

debitoarea avea obligația de a numi un administrator special a fost respectat. Planul de 

reorganizare a fost propus de către administratorul special ce deținea un mandat în vigoare la 

momentul propunerii acestuia, respectiv P.T., ales în urma retragerii lui Z.O-E. 

Având în vedere aceste aspecte, criticile instanței de fond sunt neîntemeiate, motiv 

pentru care se impune înlăturarea acestora. 

În ceea ce priveşte aprecierile instanței referitoare la conținutul planului precizează că 

judecătorul sindic nu se poate pronunța cu privire la conținutul Planului din punct de vedere al 

realizării lui, acest aspect putând fi confirmat doar de un specialist, aşa cum este prevăzut și la 

art. 139 alin. 1) din Legea nr. 85/2014. 

Potrivit prevederilor mai sus menționate, legiuitorul reglementează în mod clar faptul 

că, în ceea ce priveşte posibilitatea de realizare a planului judecătorul-sindic poate să ceară 

unui specialist să îşi exprime o opinie, înainte de confirmarea sau infirmarea planului. 

În măsura în care planul de reorganizare a fost realizat de către un expert contabil, care 

a avut în vedere la elaborarea acestuia și aspectele contabile şi economice ale debitoarei, iar 

doctrina de specialitate opinează că părerea unui practician în insolvență, străin de procedură 

ar fi indicată și suficientă, consideră ca un control al instanței de judecată în ceea ce priveşte 

posibilitatea de realizare a Planului exced prevederilor legale menționate anterior atât timp 

cât, din punct de vedere procedural, acesta îndeplineşte condițiile Legea nr. 85/2014. 

In cuprinsul Planului nu au fost omise aşa cum susține instanța precizările referitoare 

la mijloacele financiare disponibile, posibilitățile și specificul activității debitorului și cererea 

pieței față de oferta debitorului, precum şi informațiile referitoare la obiectul de activitate al 

debitoarei. 

Astfel, în plan este specificată activitatea principală, conform clasificării CAEN, 

respectiv – 8010 – Activități de protecție și gardă, de unde rezultă foarte clar că societatea 

desfăşoară activități de pază, de asemenea pe întreg parcursul Planului sunt prezentate cauzele 

intrării în insolvență, precum premisele în baza cărora se consideră ca acest Plan este viabil. 

Astfel, se specifică faptul că intrarea în reorganizare este susținută de următoarele aspecte: - 

societatea deține un portofoliu de contracte care să îi permită acoperirea necesarului de 

resurse pentru achitarea datoriilor curente, societatea debitoare deține expertiza necesară, se 

bucură de prestigiu, are personal angajat calificat etc.  

Motivul intrării în incapacitate de plată a societății îl constituie blocarea activității de 

către creditorul majoritar DRGFP Iași, prin instituirea masurilor asigurătorii pentru 
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recuperarea datoriilor. Astfel, în anul 2014, înaintea intrării în incapacitate de plată, societatea 

realiza o cifră de afaceri de 10.204.574 lei, față de 4.947.385 lei, în anul 2013, o creştere de 

peste 100%, prin urmare nu poate fi vorba de incapacitatea de a genera venituri pentru 

susținerea unui asemenea plan. 

La momentul judecării cauzei, societatea are 520 de contracte de pază și monitorizare 

și 320 de angajați, fapt menționat și în cererea de intrare în insolvență. 

Mai mult decât atât, Planul de reorganizare a fost conceput în baza unor situații 

financiare reale, situații care au fost anexate Planului de reorganizare propus și care au fost 

analizate de către creditori în momentul votării Planului. 

Astfel Anexa 7 la Plan o constituie Balanța analitică cont 41 din 1 septembrie 2015, 

contul 411 Reprezentând clienții de încasat, Anexa 8- reprezintă situația imobilizărilor, Anexa 

9 - Balanța de verificare la septembrie 2015, Anexa 9 - Balanța de verificare la septembrie 

2015, Anexa 10- Balanța analitica cont 461 la septembrie 2015- contul 461 reprezentând 

debitori diverşi, Anexa 11- Balanța analitică cont 462 - contul 462 reprezentând creditori 

diverși, Anexa 12- Balanța analitică cont 5121 - contul 5121 reprezentând Banca, Anexa 13 - 

Balanța analitică 5311- contul 53U reprezentând CASA, Balanța analitică cont 401 - contul 

401 reprezentând furnizori, Anexa 15 fiind Inventarul mărfurilor cu ridicata, Anexa 16 fiind 

Situații financiare (Bilanțurile) pe 2013-2014. 

În ceea ce priveşte activitatea curentă, la pagina 7 din plan s-a menționat că specificul 

activității, respectiv cel de pază, va rămâne pe perioada de reorganizare, și că, în prezent 

societatea are 7 puncte de lucru unde se desfăşoară această activitate. 

De asemenea, la pagina 32 din Plan este specificat faptul că Planul urmăreşte achitarea 

datoriilor înscrise la masa credală în perioada celor 36 de luni și prevede ca obiective 

subsecvente scopului principat: a) Continuarea activității curente si menținerea cashflow-ului 

din activitatea operațională cel puțin la nivelul actual, b) valorificarea mijloacelor fixe 

existente în condiții mai bune. 

Tot la pagina 32 din Plan este specificat că în vederea alegerii masurilor optime pentru 

realizarea planului au fost analizate următoarele aspecte: situația societății la momentul 

depunerii planului; conjunctura economică în care ar urma să își desfăşoare activitatea 

debitoare; resursele pe care debitoarea le poate genera în intervalul de implementare a 

Planului. 

Prin urmare, nu se poate vorbi de o analiză superficială sau inexactă cu privire la 

activitatea debitoarei, a numărului de salariați și a numărului de contracte. 

Un alt aspect analizat de instanța de fond în infirmarea Planului îl reprezintă 

contestația formulată de creditorul bugetar Direcția Regionala a Finanțelor Publice Iași - 

Administrația Finanțelor Publice, din perspectiva datoriilor curente, pe care instanța a 

considerat-o întemeiată. 

Contestația formulată de creditorul bugetar făcea obiectul unui alt dosar cu termen pe 

10 februarie 2016, debitoarea neavând ocazia de a formula un punct de vedere referitor la 

aspectele semnalate în contestație, instanța fiind astfel subiectivă în aprecieri. 

În ceea ce priveşte datoriile curente ale debitoarei, societatea are prevăzut în Plan o 

infuzie de capital din partea asociaților sau a unor creditori externi, infuzie ce nu poate avea 

loc decât în situația în care societatea îşi recapătă credibilitatea financiara (prin aprobarea 

planului). Acesta este și motivul pentru care în primul an se prevede achitarea unui cuantum 

mai mic din valoarea masei credale pentru stabilizarea situației curente. Rolul Planului de 

reorganizare este acela de a demonstra că societatea are capacitatea de plată a datoriilor 

înregistrate la masa credală. 

De asemenea, instanța şi-a fundamentat soluția si pe considerentul că în perioada de 

observație nu au fost depuse la dosar situațiile de încasări şi plați. 

Contrar celor susținute de instanță, în perioada de observație au fost depuse situațiile 

de încasări şi plăți care să dovedească faptul că debitoare a desfăşurat activitate și a realizat 

venituri în această perioadă. 
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3. În ceea ce priveşte criticile cu privire la condițiile referitoare la modalitatea de vot a 

Planului, potrivit cărora planul nu poate fi considerat valabil aprobat de către 3 categorii de 

creanțe din totalul celor 4 categorii de creanțe, astfel cum s-a reținut în Procesul-verbal al 

Adunării creditorilor din data de 04.12.2015, întrucât creanța deținută de creditorul SC „Q.C.” 

SRL nu poate fi considerată o creanță chirografară indispensabilă, deoarece nu a făcut dovada 

condiției prevăzute de art. 5 pct. 23 din Legea nr. 85/2014. 

Conform Contractului încheiat de debitoare și creditorul SC „Q.C.” SRL, obiectul 

relațiilor comerciale dintre cele doua părți îl reprezentă furnizarea, de către creditoare, a 

materialelor-echipamentelor de lucru și protecție pentru angajații societății debitoare, a cărei 

activitate o constituie, conform cod CAEN 8010 - Activități de protecție și gardă, de unde 

rezultă foarte clar că societatea desfăşoară activități de pază. 

Astfel, raportat la prevederile art. 5 pct. 23 din Legea nr. 85/2014, consideră că creanța 

creditorului SC „Q.C.” SRL este o creanță chirografară indispensabilă. 

Chiar dacă s-ar aprecia că această creanță nu face parte din categoria creanțelor 

chirografare indispensabile și că reprezintă doar o creanță chirografară, se apreciază că Planul 

de reorganizare propus de către debitoare a fost aprobat în condiții legale.  

Astfel, luând în considerare această ipoteză, apelanta se află în situația reglementată de 

dispozițiile art. 139 alin. l) lit. b) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „în cazul în care sunt 3 

categorii de creanțe, planul se consideră acceptat în cazul în care cel puțin 2 categorii votează 

planul (..) și cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul.” 

Conform procesului-verbal al Adunării creditorilor din data de 04.12.2015, au votat 

pentru aprobarea planului 2 categorii de creanțe, respectiv, creanțele salariale – ce reprezintă 

18,05% din totalul masei credale și creanțele salariale, ce reprezintă 12,62% din totalul masei 

credale, ce însumează 30,67% din totalul valoric al masei credale a debitoarei SC „FGM 

S.D.” SRL. 

In aceste condiții, chiar şi în ipoteza reținută de către instanța de fond, Planul de 

reorganizare propus este valabil aprobat de către adunarea creditorilor debitoarei, motiv 

pentru care nici aceste constatări ale judecătorului-sindic nu pot fi reținute. 

4. Nu în ultimul rând, solicită a se avea în vedere si următoarele aspecte referitoare la 

efectele menținerii unei astfel de hotărâri de infirmare a Planului de reorganizare si de intrare 

in faliment a societății debitoare. 

SC „FGM S.D.” SRL are în acest moment 323 de angajați conform extrasului din 

REVISAL pe care ii anexam prezentei, peste 523 de contracte de paza si monitorizare in 

derulare, conform registrelor de contracte care sunt înregistrate la Inspectoratul Județean de 

Politie conform Legii nr. 333/20013 si HG. 301/2012 actualizata si 8 puncte de lucru - Iaşi, 

Suceava/Tulcea, Galați, Ploieşti, Botoşani, Vișan, Constanta. 

 Apreciază că punerea în executare a hotărârii apelate ar crea consecințe deosebit de 

grave și ireversibile asupra apelantei, având la baza etapele specifice demarării procedurii 

falimentului, cu consecințele care decurg din aceasta. 

In situația în care, ulterior, s-ar admite apelul promovat împotriva acestei sentințe, cu 

consecința modificării in tot a hotărârii, in sensul admiterii planului de reorganizare propus, 

dat fiind timpul scurs între momentul producerii efectelor hotărârii Tribunalului Iasi şi data 

soluționării apelului, lichidatorul judiciar desemnat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

85/2006-republicata, are obligația de a întreprinde toate măsurile prevăzute de art.146 din lege 

dispuse de judecătorul sindic. 

Printre aceste masuri dispuse de judecător, se regăsesc si cele privind menținerea sau 

denunțarea unor contracte încheiate, precum si sigilarea bunurilor, indisponibilizarea 

imobilelor, a părtilor sociale, precum şi îndeplinirea celorlalte masuri specifice lichidării, 

precum vânzarea bunurilor, radierea societății, etc. Ori în situația de față disponibilizarea a 

323 de angajați ar avea un impact social puternic atât din punct de vedere economic cât şi 

social. De asemenea rezilierea celor 523 de contracte fără un preaviz, ar crea reale prejudicii 

atât apelantei cat si beneficiarilor acesteia, respectiv „G.F.R.” S.A. care este un important 
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transportator pe piața naționala si internaționala (Transporta combustibil petrolier, având 

contracte cu „R.” şi „OMVP”, cereale, fier, ciment, zahăr, iar societatea apelantă efectuează 

servicii de gardare, păzind aceste transporturi de la plecare pana la destinație), diferite bănci și 

alte societăți comerciale.  

Aceste etape specifice procedurii de faliment sunt acte, cu privire la care nu se va 

putea dispune revenirea la situația anterioară, ceea ce ar compromite întreaga activitate 

desfăşurată de SC „FGM SD” SRL în toți aceşti ani, precum şi eventuala reuşită a planului de 

reorganizare propus, in condițiile in care nu s-ar admite apelul formulat. 

Cu alte cuvinte, odată ce lichidatorul judiciar îşi va prelua atribuțiile, procedura 

insolvenței pătrunde pe un culoar cu sens unic, legiuitorul român nereglementând posibilitatea 

ca din faliment un debitor, să mai poată reveni în reorganizare judiciară, cu consecința salvării 

sale de la finalul tragic, constând in radierea sa din registrul în care este înmatriculat, ştiut 

fiind faptul că în urma radierii respectiva persoană încetează să mai existe. 

Având în vedere toate considerentele arătate solicită admiterea apelului şi modificarea 

în tot a hotărârii intermediare nr. 57 din 20.01.2016 pronunțata de Tribunalul Iaşi - 

judecătorul-sindic în dosarul nr. 246/99/2015. 

Creditoarea SC „C.P.S.” SRL a formulat întâmpinare arătând apelanta-debitoare SC 

„FGM SD” SRL îi datorează suma de 22.682,28 lei. 

Susține creditoarea SC „C.P.S.” SRL că între ea si debitoare au fost efectuate 

operațiuni comerciale izvorâte din comanda telefonică, sens în care a prestat si livrat 

debitoarei servicii si bunuri in perioada 19.07.2014- 29.07.2014, fiind emise facturi FF CPS 

203/29.07.2014 in valoare de 46.682,28 lei. 

Debitorul nu si-a îndeplinit obligațiile de plată, în prezent datorând suma de 22.682.68 

lei. 

Creanța este certă, deoarece au fost emise doua notificări in data de 20.01.2015 si 

03.02.2015 si este exigibila având in vedere ca plățile parțiale au fost făcute cu Bilet la Ordin 

in valoare de 20.000 lei încasat la data de 02.09.2014 si Ordin de Plata in valoare de 4.000 Iei 

in data de 04.11.2014. 

In drept invocă dispozițiile art. 64 si urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei, cu modificările si completările ulterioare. 

Direcția Regionala a Finantelor Publice Iasi- Administrația Finanțelor Publice, a 

formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca fiind neîntemeiat pentru 

următoarele considerente: 

Apreciază că, soluția judecătorului sindic este temeinica si legala, raportat la 

probatoriul aflat la dosar si la situația de fapt in care se afla debitorul. In mod corect a reținut 

judecătorul sindic ca, in cauza nu au fost respectate cerințele legii (art. 53 alin. 1) referitoare 

la desemnarea administratorului special, dar nici cele ale art. 133 referitoare la conținutul 

planului de reorganizare, fiind omise precizările referitoare la « mijloacele financiare 

disponibile », « posibilitățile si specificul activității debitorului» si« cererea pieței fata de 

oferta debitorului». 

Dispozițiile art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, care stabilesc termenul maxim de 10 

zile de la publicarea notificării de deschidere a procedurii pentru convocarea adunării generale 

a asociaților și desemnarea administratorului special, sunt imperative, astfel încât invocarea de 

către apelanta a Hotărârii nr. 6/06.05.2015 privind schimbarea administratorului special nu 

poate fi constitui o derogare pentru nerespectarea termenului stabilit de legiuitor. 

Pe de alta parte, în condițiile în care Z.O.-E. a avut calitatea de asociat unic si 

administrator statutar de la înființarea societății și până la intrarea în insolvență, înlocuirea 

acesteia din funcția de administrator special in data de 06.05.2015, nu poate fi interpretata 

decât ca o încercare de tergiversare. Aceasta cu atât mai mult cu cat planul de reorganizare 

depus inițial a suferit doua rectificări, sens in care adunarea creditorilor a fost convocata de 3 

ori in vederea aprobării acestuia (07.08.2015, 19.10.2015, 04.12.2015). 
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2. In ceea ce priveşte conținutul planului de reorganizare, aşa după cum s-a arătat si 

votul negativ transmis de organul fiscal la adunarea creditorilor din data de 04.12.2015, planul 

de reorganizare propus contravine prevederilor art. 133 din Legea nr. 85/2006, motivat de 

faptul că nu există perspective de redresare a activității debitorului în raport cu mijloacele 

disponibile. 

Astfel, pentru realizarea integrală a creanței bugetare ar trebui ca societatea debitoare 

să dețină un portofoliu de contracte care să îi permită acoperirea necesarului de resurse pentru 

achitarea datoriilor, precum şi din valorificarea mijloacelor fixe existente în patrimoniu, în 

condiții mai bune decât în cazul falimentului (imobilizări corporale la sfârşitul anului 2014 în 

valoare de 1.514.206,45 lei). 

Acest lucru nu rezultă din cuprinsul prezentului plan de reorganizare propus. Fluxurile 

de numerar rezultate din veniturile debitoarei din activitatea de pază şi protecție precum şi din 

încasări rezultate din vânzarea echipamentelor de securitate nu asigură resursele financiare 

necesare acoperirii tuturor creanțelor, nu este unul realist. De asemenea afirmația că resursele 

financiare care vor fi obținute din activitatea curentă de închiriere şi valorificarea stocului de 

bunuri imobile existent, recuperarea creanțelor mai vechi, precum şi continuarea investițiilor 

şi valorificarea bunurilor rezultate din aceste investiții (pagina 41 din plan), activitatea de 

executare de lucrări în domeniul construcțiilor (pagina 43 din plan) nu se susțin cu 

documente. 

Pe de alta parte, trebuie avut in vedere faptul ca, organul fiscal a efectuat analiza 

Planului de Reorganizare a debitorului SC „FGM SD” SRL Iasi din perspectiva datoriilor pe 

care acesta le are către A.N.A.F., la bugetul general consolidat al statului, în sumă totală de 

6.843.440 lei (la data transmiterii votului), dar si din perspectiva de redresare in raport cu 

posibilitățile si specificul activității debitorului si a situației economico-financiare actuale ca 

reper de referință în ce priveşte viabilitatea planului de reorganizare. 

In vederea stingerii creanțelor pe care SC „FGM S.D.” SRL Iasi le are la bugetul 

general consolidat al statului, conform planului de reorganizare, unitatea a propus ca ponderea 

obligațiilor fiscale înscrise in tabelul preliminar (85 %) sa fie achitata abia în anul III al 

reorganizării, fapt de natura a prejudicia interesele creditorului bugetar. Astfel, suma propusă 

a fi rambursată în primul an al reorganizării (300.000 lei) reprezintă doar 6 % din totalul 

creanțelor înscrise in tabelul preliminar, in timp ce suma propusa a fi achitata in al doilea an 

(420.000 lei) reprezintă doar 8,6 % din totalul creanțelor. 

In capitolul « Programul de plată a creanțelor », planul de reorganizare judiciară a 

debitorului dimensionează valoarea ratelor şi termenele de plată ținând seama de valoarea 

inițială a creanței înscrisă în tabelul definitiv, neluând în calcul obligațiile fiscale cu termene 

de plată după data deschiderii procedurii insolvenței, obligații fiscale declarate şi neachitate la 

scadență, care majorează valoarea creanțelor fiscale la suma de 6.843.440 lei. 

Astfel, de la data deschiderii procedurii insolvenței si pana la data de 30.10.2015, ca 

urmare a depunerii declarațiilor fiscale (deconturi T.V.A. si declarații 112), debitoarea a 

acumulat obligații fiscale suplimentare in suma de 2.322.928 lei, pentru care organul fiscal a 

formulat cererea de admitere a creanței suplimentare nr. 88568/30.10.2015. 

Desi societatea depune lunar declarații privind impozitele si taxele rezultate din 

activitatea curenta, planul de reorganizare propune doar achitarea obligațiilor înscrise in 

tabelul preliminar al creanțelor (4.861.717 lei), si nu prevede plata obligaților fiscale curente. 

Apreciază că, esențială în soluționarea apelului ce formează obiectul prezentului 

dosar, este analizarea pasivului societății, care a crescut semnificativ după data deschiderii 

procedurii insolventei (28.01.2015), ceea ce face ca reorganizarea activității societății prin 

respectarea graficului de plăți sa fie nerealizabilă. 

Susține intimata că trebuie avute în vedere prevederile art. 143 din Legea nr. 85/2014, 

care dau dreptul creditorul de a solicita deschiderea procedurii falimentului in situația in care, 

in perioada de insolventa/reorganizare, debitorul acumulează obligații suplimentare care 

depăşesc valoarea prag. 
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Astfel, pe perioada de insolventa, debitorul a depus lunar declarații privind impozitele 

și taxele rezultate din activitatea curentă, dar planul de reorganizare a propus doar achitarea 

obligațiilor înscrise in tabelul preliminar al creanțelor (4.861.717 lei), si nu a prevăzut plata 

obligaților fiscale curente. 

Învederează că, de la data deschiderii procedurii falimentului, SC „FGM S.D.” SRL 

figura in evidentele fiscale cu obligații in suma totala de 7.973.486 lei, obligații fiscale 

suplimentare acumulate fiind de peste 3.000.000 lei. 

Solicită respingerea apelul formulat de SC „FGM SD” SRL Iasi și păstrarea sentinței 

civile nr. 57/20.01.2016 ca fiind temeinica si legala.  

Intimatul C.V. a formulat întâmpinare solicitând înscrierea la masa credala pentru 

debitul datorat de catre debitorul SC „FGM SD” SRL Iaşi pentru perioada lucrată, respectiv 

18.07.2014-25.08.2014. 

Susține că s-a adresat Tribunalului Botoşani în dosarul nr. 3780/40/2014 cu cerere 

pentru chemarea in judecata a debitoarei, însă acțiunea a fost suspendata din motivul stării de 

insolvență a acesteia. 

SC „Q.C.” SRL a formulat întâmpinare solicitând admiterea cererii de apel formulată 

de SC „FGM SD” SRL prin administrator special şi prin administrator judiciar. 

 Consideră că dispozițiile sentinței atacate sunt netemeinice şi nelegale, impunându-se 

cenzurarea acestora de către instanța de control judiciar. 

Având în vedere scopul determinat de legiuitor prin edictarea normelor referitoare la 

procedura reorganizării judiciare, consideră că instanța de control judiciar nu poate reține 

decăderea din dreptul de propune un plan de reorganizare astfel cum aceasta a fost aplicată de 

prima instanță în temeiul disp. art. 132 alin. 1) lit. a) din Legea 85/2014, impunându-se a fi 

validat planul de reorganizare prin raportare la disp. art. 52 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

Mai mult, planul de reorganizare propus cuprinde toate elementele prev. de disp. 

art.133 din Legea 85/2016, fiind în interesul tuturor creditorilor ca acesta să fie validat prin 

hotărârea instanței de judecată. 

În mod greşit prima instanță reține că planul de reorganizare nu cuprinde date cu 

activitățile concrete pe care societatea debitoare urmează a le desfăşura atât timp cât planul 

face referire expresă la portofoliul de contracte prin derularea cărora va fi acoperit necesarul 

de resurse pentru achitarea datoriilor curente. 

Consideră că validarea planului de reorganizare poate duce la satisfacerea interesului 

creditorilor, existând premise reale de reintroducere în circuitul comercial a societății 

debitoare. 

Cu privire la critica primei instanțe referitoare la calitatea de creditor indispensabil a 

SC „Q.C.” SRL solicită a se avea în vedere faptul că aceasta nu se referă la condițiile de fond 

pentru îndeplinirea acestei calități, ci au în vedere modul de îndeplinire a atribuțiilor de către 

administratorul judiciar. Or, în măsura în care judecătorul sindic a constatat nereguli în 

activitatea acestuia sancțiunile dispuse nu trebuie să afecteze creditorii direct prejudiciați de 

starea debitoarei, ci persoana culpabilă de nerealizarea măsurilor dispuse în termenul prevăzut 

de lege sau de instanța de judecată. 

Având în vedere interesul superior al creditorilor solicită dispuneți admiterea apelului 

şi validarea planului de reorganizare propus de către debitoare. 

SC „P.D.C.” SRL a formulat întâmpinare solicitând admiterea cererii de apel 

formulată de SC „FGM SD” SRL 

 În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri noi. 

 Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea articolului 479 alineat (1) din 

Codul de procedură civilă, curtea constată că apelul este nefondat, în condițiile în care 

tribunalul a stabilit corect situația de fapt și a aplicat judicios dispozițiile legale relevante. 

Primul motiv de apel vizează greșita constatare a decăderii debitoarei, prin 

administrator special, din dreptului de a depune un plan de reorganizare, pe considerentul că 
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acesta nu ar fi fost numit conform prevederilor legale, respectiv conform art. 53 alin.1) si 2) 

din Legea nr. 85/2014. Curtea reține critica întemeiată. 

 În cauză planul a fost propus de către debitoare, prin administratorul special, fiind 

incidente dispozițiile art. 132 al. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora debitoarea poate 

propune un plan, cu aprobarea adunării generale a asociaților, în termen de 30 zile de la 

publicarea tabelului definitiv. 

Potrivit art. 53 alin 1 şi 2 din lege, desemnarea administratorului special trebuie făcută 

de către adunarea generală a asociaților în cadrul unei şedințe ce va fi convocată de către 

administratorul judiciar „în maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii 

insolvenței”. 

Potrivit interogării BPI on-line, notificarea privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență a fost publicată în BPI nr. 2545/09.02.2015, deci desemnarea administratorului 

special trebuia făcută până cel târziu la 19.02.2015, sub sancțiunea decăderii prevăzută de art. 

53 alin. 2 din lege, inclusiv din dreptul de a propune un plan de reorganizare pentru debitoare. 

Curtea observă că, prin Hotărârea nr. 5 din 18.02.2015 a asociatului unic, a fost numit 

administrator special al debitoarei numita Z.O.-E., sens în care a fost întocmit procesul-verbal 

nr. 6027/18.02.2015, care a fost depus la instanță. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 6 din 06.05.2015 a asociatului unic s-a hotărât numirea in 

calitate de administrator special a d-lui P.T., ca urmare a retragerii din aceasta funcție a 

numitei Z.O-E.. 

În consecință, numirea administratorului special al debitoarei SC „FGM S.D.” SRL a 

fost făcută în termenul legal prevăzut de dispozițiile art.53 alin. l) si 2) din Legea nr. 85/2014, 

de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, debitoarei nefiindu-i aplicabilă sancțiunea 

decăderii din dreptul de a propune un plan de reorganizare, prin administratorul special. 

Cea de a doua critică vizează imposibilitatea judecătorului - sindic de a se pronunța cu 

privire la conținutul Planului din punct de vedere al realizării lui, acest aspect putând fi 

confirmat doar de un specialist, conform art.139 alin. 1) din Legea nr. 85/2014. 

Potrivit dispozițiilor art. 133 alin.1 din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare 

trebuie să indice perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile şi specificul activității 

debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieței față de oferta debitorului 

şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea 

de selecție, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. 

Curtea notează că dispozițiile art. 133 din Legea nr. 85/2014 reprezintă sediul materiei 

în ceea ce privește: (i) perspectivele de redresare, aspectele financiare și manageriale; (ii) 

programul de plată al creanțelor; (iii) regulile de tratament al creanțelor prin planul de 

reorganizare și (iv) măsurile adecvate de implementare a planului de reorganizare. 

Dispozițiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, care reglementează obligativitatea 

includerii programului de plăți în cadrul planului de reorganizare, trebuie corelate cu noua 

definiție a „programului de plăți”, cuprinsă în pct. 53 al art. 5, care prevede următoarele 

elemente de noutate: (i) programul de plăți este un grafic de achitare a creanțelor (concept 

economic) și (ii) eliminarea trimiterii pe care o făcea fostul pct. 22 al art. 3 din Legea nr. 

85/2006 la ”fluxul de numerar aferent planului de reorganizare”, întrucât programul de plăți 

include creanțele anterioare deschiderii, iar nu cele curente. 

Curtea constată că, planul de reorganizare nu cuprinde o analiză a mijloacelor 

financiare de care societatea dispune şi a surselor de proveniență, perspectivele de redresare în 

raport cu posibilitățile şi specificul activității debitorului pentru a se putea aprecia că planul ar 

avea şanse obiective de realizare. 

Prin motivele de apel se susține că, în cuprinsul planului de reorganizare este 

specificată activitatea principală a debitoarei, respectiv activitate de protecție şi gardare, 

arătându-se că, intrarea în reorganizare este susținută de o serie de elemente, respectiv: 

societatea deține un portofoliu de contracte care să-i permită acoperirea necesarului de resurse 
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pentru achitarea datoriilor curente , societatea debitoare deține expertiza necesară, se bucură 

de prestigiu, are personal calificat angajat.  

Recunoaște apelanta că, în fața instanța de fond nu a depus cele peste 500 de contracte 

de muncă pe care le avea debitoarea cu agenții de pază la momentul respectiv, motivând că nu 

a dorit să împovăreze instanța cu hârtii. 

Apreciază că era suficient doar să facă vorbire despre aceste contracte în cuprinsul 

planului de reorganizare, fără să fie necesară depunerea lor în fizic. 

 În fața instanței de fond, la termenul de judecată din 26 septembrie 2016, debitoarea, 

prin lichidator judiciar, a precizat că, la acest moment numărul de salariați a scăzut de la 636, 

la mai puțin de 300 contracte de muncă, situație în care s-a ajuns datorită pronunțării hotărârii 

de intrare în faliment. 

În raport de cele anterior expuse, rezultă cu evidență că, în cuprinsul planului propus, 

nu se prevăd care sunt mijloacele financiare efective de care debitoarea dispune, în sensul că 

nu există informații care să permită concluzia sau speranța legitimă că se vor încheia contracte 

potrivit obiectului de activitate. 

 Este normal ca planul de reorganizare să arate perspectivele reale de reorganizare ale 

debitoarei, raportat la activitatea ce ar urma să fie desfăşurată de acesta, indicând și sursele 

financiare ale planului, care trebuie sa fie susținute de probatorii indubitabile.  

În condițiile în care, la acest moment numărul de salariați ai debitoarei a scăzut la mai 

puțin de jumătate, aceasta nu mai are cu cine să desfășoare activitățile specifice obiectului 

său, respectiv activitate de protecție şi gardare, planul de reorganizare neavând o posibilitatea 

obiectivă de realizare față de specificul activității debitorului, în contextul intervenirii 

modificărilor anterior evocate. 

A reținut instanța de fond că, informațiile cu privire la obiectul de activitate concret al 

debitoarei, sunt neclare, câtă vreme, din cuprinsul planului rezultă că obiectul principal de 

activitate actual este cel de „ activități de protecție şi gardă”, împrejurare ce nu este în 

corelație cu prevederile de la capitolul „ resurse financiare şi cheltuieli aferente executării 

planului” (fila 135 vol. 7 tribunal) unde se face vorbire despre resurse provenite din „ 

activitatea de executare lucrări în domeniul construcțiilor” sau „ finalizarea investițiilor în 

curs” și nici cu prevederile din plan stipulate la fila 133 vol. 7 dosar fond, unde planul face 

referire la „ resurse financiare obținute din activitatea curentă de închiriere”.  

Prin motivele de apel, nu se fac nici un fel de precizări referitoare la sursa acestor 

inadvertențe.  

Judecătorul sindic a reținut și că planul de reorganizare nu cuprinde o analiză a 

fluxului de numerar (buget de venituri-cheltuieli), care să fie întemeiată pe informații concrete 

prin care să demonstreze care sunt cheltuielile efective de realizat (cu salariații, cu activitatea 

etc.) şi din ce resurse (contracte etc.) şi în ce moment ar fi realizate veniturile. 

La dosarul cauzei pentru perioada de observație nu s-au depus situațiile de încasări si 

plăți si/sau acte din care sa se dovedească ca debitoarea a desfăşurat o activitate profitabila si 

a realizat venituri in aceasta perioadă. 

Prin motivele de apel nu se face o analiză a acestui aspect, spunându-se doar generic 

că, au fost depuse situațiile de încasări şi plați care sa dovedească ca debitoare a desfăşurat 

activitate si a realizat venituri în această perioadă. 

Curtea evidențiază că, printre noile mențiuni pe care trebuie să le cuprindă în mod 

obligatoriu planul de reorganizare este și aceea referitoare la „modalitatea de achitare a 

creanțelor curente”, potrivit lit. e) a art. 133 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 

Introducerea acestei prevederi rezidă, în primul rând, în argumente de logică și 

disciplină economică: dacă pentru creanțele anterioare, procedura reorganizării oferă – 

temporar și condiționat – protecția unei eșalonări, pentru neplata creanțelor curente o astfel de 

justificare nu ar mai putea fi susținută, în caz contrar debitorul neputând fi considerat un 

debitor viabil, existând soluția eliminării acestuia din piață. 
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Creanțele curente se achită cu prioritate, chiar în cadrul programului de plăți, întrucât 

din orice sumă obținută din activitatea curentă sau din valorificarea activelor negrevate, plata 

aferentă acestor creanțe se impută cu prioritate.  

 În cauza pendinte, în mod judicios a reținut judecătorul sindic că, în cuprinsul 

planului de reorganizare nu sunt oferite informații cu privire la creanțele curente ( atât cele ce 

s-au născut în perioada de observație, cât şi cele ce se vor naşte pe parcursul derulării 

planului). 

 Astfel, Programul de plată a creanțelor, din cadrul planului de reorganizare judiciară a 

debitorului conține referiri doar la valoarea ratelor şi termenele de plată, prin raportare la 

valoarea inițială a creanței înscrisă în tabelul definitiv. 

 Cu excepția onorariului administratorului judiciar, a cărui plată este inclusă în 

programul de plăți, planul nu face nicio referire la aceste categorii de creanțe curente. 

În aceste circumstanțe, judecătorul sindic a constatat că în perioada de observație s-a 

născut o creanță curentă a creditorului bugetar Direcția Regională a Finanțelor Publice Iasi –

Județeană a Finanțelor Publice Iași în valoare de 1.096.804 lei, cu privire la care a fost depusă 

că o declarație de creanță încă din data de 30.10.2015, motiv pentru care, la termenul de 

judecată din data de 04.11.2015 administratorul judiciar a solicitat prorogarea discutării 

confirmării planului de către tribunal tocmai pentru analizarea acestei declarații de creanță, 

fără ca ulterior, debitoarea şi, respectiv, administratorul judiciar să facă vreo precizare în acest 

sens. 

Nu poate fi primită critica apelantei potrivit cu care, instanța de fond a analizat, atunci 

când a dispus infirmarea planului de reorganizare, contestația formulată de creditorul bugetar 

Direcția Regionala a Finantelor Publice Iasi - Administrația Finanțelor Publice, din 

perspectiva datoriilor curente, deși aceasta făcea obiectul unui alt dosar cu termen pe 10 

februarie 2016. 

Câtă vreme printre mențiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă planul de 

reorganizare este și aceea a „modalității de achitare a creanțelor curente”, potrivit lit. e) a art. 

133 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic avea obligația legală de a face analiza 

acestui aspect. 

 Prin întâmpinarea formulată în apel, intimata Direcția Regionala a Finantelor Publice 

Iasi - Administrația Finanțelor Publice susține că, deși societatea a depus lunar declarații 

privind impozitele si taxele rezultate din activitatea curentă, planul de reorganizare propune 

doar achitarea obligațiilor înscrise in tabelul preliminar al creanțelor (4.861.717 lei), si nu 

prevede plata obligaților fiscale curente. 

Apreciază aceeași intimată că, esențială în soluționarea apelului ce formează obiectul 

prezentului dosar este analizarea pasivului societății, care a crescut semnificativ după data 

deschiderii procedurii insolventei (28.01.2015), ceea ce face ca reorganizarea activității 

societății prin respectarea graficului de plăți să fie nerealizabilă. 

Curtea constată pertinența susținerilor intimatei creditoare Direcția Regionala a 

Finantelor Publice Iasi - Administrația Finanțelor Publice, prin raportare la caracterul 

obligatoriu al cuprinderii în planul de reorganizare a „modalității de achitare a creanțelor 

curente”, potrivit lit. e) a art. 133 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 

Curtea reține că rapoartele de activitate întocmite de administratorul judiciar în 

perioada de observație, deși nu cuprind informații concrete cu privire la activitatea desfăşurată 

de debitoare, totuși, din anexele la acestea se poate observa că debitoarea a înregistrat în 

această perioadă cheltuieli cu taxe si impozite, chirii, deplasări, servicii telefonie, materiale 

consumabile, salarii, etc. 

Rapoartele de activitate nu conțin informații cu privire la evoluția numărului de 

salariați ai debitoarei, cu privire la eventuale contracte aflate in derulare, contracte de 

închiriere, natura taxelor şi impozitelor şi cu privire la existența sau nu a unor creanțe curente. 

De asemenea, planul nu prevede nici sursa din care vor fi obținute venituri pentru 

desfăşurarea curentă a activității societății pe perioada celor trei ani, pentru plata onorariului 
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administratorului judiciar sau pentru plata chiriei pentru imobilul în care îşi are sediul, câtă 

vreme, potrivit informațiilor ORC, debitoarea are sediul social în Iasi, în baza unui contract de 

locațiune. 

Pe de altă parte, apelanta a învederat că deține și o serie de puncte de lucru, fără ca în 

planul de reorganizare să se evidențieze cum se va desfășura activitatea la aceste puncte de 

lucru și din ce surse va fi plătită chiria în cazul acestora. 

Prin raportare la acest contract, în mod corect judecătorul sindic a constatat că, pe de o 

parte, nu s-a făcut vorbire despre plata creanței reprezentând contravaloarea chiriei de după 

deschiderea procedurii şi nici în plan nu se prevede plata vreunei sume cu titlu chirie pe 

perioada de trei ani, aceste sume având regimul unor creanțe curente, a căror prevedere în 

plan era obligatorie. 

În consecință, prevederile planului sunt însă doar generale, planul nefiind viabil, prin 

raportare la elementele obligatorii prevăzute de art. 133 din Legea nr. 85/2014, astfel cum au 

fost anterior analizate. 

O altă critică adusă sentinței apelate este legată de modalitatea de vot a planului, 

respectiv greșita constatare făcută de prima instanță potrivit cu care societatea creditoare SC 

„Q.C.” nu ar putea fi considerată ca având o creanță indispensabilă deoarece nu a făcut 

dovada condiției prevăzute de art. 5 punctul 23 din Legea nr. 85/2014.  

Curtea notează că, în ceea ce privește categoria creanțelor chirografare indispensabile 

menționate în procesul verbal, judecătorul sindic a constatat că o atare categorie nu poate fi 

reținută ca fiind legal constituită în cauza de față câtă vreme debitoarea nu a depus o listă din 

care să rezulte justificat calitatea de creditor indispensabil a acestei persoane juridice, raportul 

întocmit în condițiile art. 97 din lege de administratorul judiciar necuprinzând o atare anexă. 

Potrivit art. 5 pct. 23 din lege „creditori indispensabili sunt creditorii chirografari care 

furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care activitatea debitorului nu 

se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiți de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii 

prime, materiale sau utilități de acelaşi fel, în aceleaşi condiții financiare”. 

Potrivit dispozițiilor art. 134 alin.(2), lista a furnizorilor indispensabili se depune de 

debitor, odată cu actele aferente cererii introductive, urmând ca ulterior, să fie menționate în 

listă și creanțele acestora, fiind anexată la raportul de 40 de zile.  

Sancțiunea nedepunerii listei creditorilor indispensabili de debitor este decăderea din 

dreptul de a forma o astfel de categorie. 

În consecință, în mod corect s-a constatat că în cauză sunt doar trei categorii de 

creanțe îndreptățite a exercita dreptul de vot cu privire la plan. 

Susține apelanta că, și dacă s-ar admite că nu am avea categoria creditorilor ce dețin 

creanțe chirografare indispensabile, Planul de reorganizare propus de către debitoare a fost 

aprobat în condiții legale, apreciind că se află în situația reglementata de dispozițiile art.139 

alin. l) lit. B) din Legea nr. 85/2014, potrivit căruia „in cazul in care sunt 3 categorii de 

creanțe, planul se considera acceptat în cazul în care cel puțin 2 categorii votează planul (..) si 

cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul. " 

Conform procesului-verbal al Adunării creditorilor din data de 04.12.2015, au votat 

pentru aprobarea planului 2 categorii de creanțe, respectiv, creanțele salariale - ce reprezintă 

18,05% din totalul masei credale si creanțele salariale, ce reprezintă 12,62% din totalul masei 

credale, ce însumează 30,67% din totalul valoric al masei credale a debitoarei SC „FGM 

S.D.” SRL 

Curtea constată că nu se poate verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 139 al 

1 lit. B referitoare la numărul de categorii care au votat şi cu privire la procentul minim de 30 

% din creanțe, raportat la cele constatate anterior. 

Aspectele invocate de apelantă la punctul 4 al motivelor de apel nu sunt relevante 

pentru a face verificarea respectării textelor în discuție. 

În baza dispozițiilor art. 480 alin.1 din Noul Cod de Procedură civilă, Curtea respinge 

apelul formulat de creditoarea Agenția Națională de Administrare Fiscală împotriva sentinței 
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civile nr. 57/2016 din 20 ianuarie 2016, pronunțată de Tribunalul Iaşi, Secția II civilă-

faliment, hotărâre ce va fi păstrată.  

 

14. Contestație formulată împotriva hotărârii adunării creditorilor. Creditorii care 

pot contesta o asemenea hotărâre 

Temei de drept: art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 

Potrivit dispoziției înscrise în art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 „Hotărârea 

adunării creditorilor poate fi desființată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea 

creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective si au făcut sa se consemneze 

aceasta in procesul-verbal al adunării, precum si la cererea creditorilor îndreptățiți sa 

participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor.” 

 Din interpretarea textului rezultă că o hotărâre a adunării creditorilor poate fi 

contestată de două categorii de creditori : 

-creditorii care au fost prezenți la adunarea creditorilor, au votat împotriva luării 

hotărârii respective si au făcut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunării; 

-creditorii care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor. 

 Recurenta susține prin cererea de recurs că se încadrează în categoria creditorilor 

care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor. 

Astfel, lipsa ei de la adunarea creditorilor din data de 03.04.2015 este justificată, pe 

de o parte, prin faptul că şeful de administrație a fost convocat de conducere pentru a lua 

parte la o şedință, împrejurarea care a determinat ca votul scris să nu poată fi semnat de 

către acesta pentru a fi transmis prin fax şi nici împuternicirea să nu poată fi transmisă către 

un alt funcționar care să reprezinte interesele instituției, iar pe de altă parte prin faptul că 

adunările de creditori sunt ținute la sediul lichidatorului judiciar, iar un reprezentant al 

instituției ar fi avut accesul limitat la locația în care s-a desfăşurat adunarea, la data si ora 

indicate, deoarece ar fi trebuit să se deplaseze cu un mijloc de transport personal ori cu un 

taximetru. 

 Curtea observă că recurenta a invocat aceste două împrejurări, care să-i justifice 

lipsa de la adunarea creditorilor din data de 03.04.2015, direct în recurs, fără ca aceste 

aspecte să formeze obiectul controlului judiciar exercitat de judecătorul sindic.  

Pe de altă parte, recurenta nu a administrat nicio probă din care să rezulte vreo 

împrejurare obiectivă, de natură să justifice lipsa sa de la adunarea creditorilor în cadrul 

căreia s-a adoptat hotărârea contestată.  

Decizia civilă nr. 247/2016 din 24 mai 2016 

Prin sentința civilă nr.1508/2015 din 8.10.2015 Tribunalul Iaşi a admis excepția lipsei 

calității procesuale active si, pe cale de consecință, a fost respinsă contestația formulata de 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Iaşi împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC “M.H.” SRL din data de 

03.04.2015, ca fiind formulata de o persoana fără calitate procesuala activa. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că, potrivit art. 14 alin. 7 din Legea 

insolvenței, „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desființată de judecătorul-sindic pentru 

nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective si au 

făcut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunării, precum si la cererea creditorilor 

îndreptățiți sa participe la procedura insolvenței, care au lipsit motivat de la şedința adunării 

creditorilor.” 

In speță, aşa cum a rezultat din cuprinsul procesului-verbal al şedinței adunării 

creditorilor din data de 03.04.2015, creditoarea a lipsit nemotivat de la şedința si nici nu a 

transmis votul sau, în scris, cu privire la ordinea de zi.  
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Prin urmare, s-a apreciat că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi nu are deschisa calea contestării hotărârii 

adunării creditorilor din data de 03.04.2015.  

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iaşi a declarat recurs, considerând că sentința tribunalului este nelegală si 

netemeinică. 

In motivarea recursului, se susține că textul de lege indicat nu exclude posibilitatea ca 

şi creditorul care nu a participat la şedința creditorilor, dar care a lipsit motivat de la aceasta, 

să introducă o astfel de acțiune, cu atât mai mult cu cât legea prevede calitatea de creditor al 

debitorului şi, de asemenea, lipsa nu condiționează transmiterea unui vot scris. 

Apreciază recurenta că raționamentul instanței de fond este total eronat. Calitatea de 

creditor al unui debitor, admis şi înscris la masa credală, îi conferă acestuia şi drepturile 

prevăzute de lege. 

Astfel, excepția lipsei calității procesuale active invocată de lichidatorul judiciar şi 

preluată ca atare, nu putea fi admisă de instanța de fond, motivat de împrejurarea că legea 

prevede si lipsa creditorului de la o şedință de creditori, dar care nu este de acord cu hotărârile 

acestora. Acest lucru rezultă clar din interpretarea textului prevăzut la art. 14 alin. 7 din Legea 

nr. 85/2006. 

Susține recurenta că Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi a lipsit motivat 

de la această şedință. 

În acest sens, învederează recurenta că Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Iaşi este o instituție publica ce administrează impozitele şi taxele la bugetul consolidat al 

statului, fiind condusă de un şef de administrație ce realizează reprezentarea instituției statului 

în fata altor instituții publice, persoanelor de drept public ori privat, persoane fizice, etc. 

Potrivit ROI, la rândul său, şeful de administrație poate împuternici, pe baza de delegație ori 

de mandat, un alt funcționar public pentru a-l înlocui şi lua deciziile potrivite pentru apărarea 

intereselor instituției. 

Având în vedere împrejurarea că şeful de administrație a fost convocat de conducere 

pentru a lua parte la o şedință având ca scop analiza recuperării arieratelor, analiză ce trebuia 

comunicată la structura centrală - ANAF Bucureşti -, nici votul scris nu a putut fi semnat 

pentru a fi transmis prin fax şi nici împuternicirea nu a putut fi transmisă către un alt 

funcționar care să reprezinte interesele instituției. 

Recurenta mai susține că adunările de creditori sunt ținute la sediul lichidatorului 

judiciar ceea ce presupune un acces limitat la acesta, pentru a ajunge la locația acestuia fiind 

necesar un mijloc de transport personal ori de taximetrie, ceea ce nu a permis accesul la data 

si ora indicată a unui reprezentant al instituției. 

Mai mult, în baza informațiilor deținute de organul fiscal, au fost invocate anumite 

argumente în acțiunea dedusă judecății. De asemeni, luând act de situația litigioasă creata în 

acest dosar, lichidatorul judiciar, prin atitudinea, se abate de la scopul procedurii insolvenței, 

respectiv de la reprezentarea intereselor creditorilor înscrişi la masa credală. 

Prin urmare, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi avea calitate procesuală 

activă pentru a se îndrepta împotriva hotărârii adoptate pe baza votului unui singur creditor, 

care a îndeplinit şi calitatea de administrator statutar al societății debitoare şi care avea 

interese contrare cu ale creditorului bugetar. 

Lichidatorul ,,E.” LRJ SPRL a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea 

recursului, ca nefondat. 

Conform opiniei lichidatorului judiciar, contestația promovată nu îndeplineşte 

cerințele impuse de art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006. 

Potrivit textului, hotărârea adunării creditorilor poate fi desființată de judecătorul - 

sindic pentru nelegalitate, doar la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii 

respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la 
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cererea creditorilor îndreptățiți să participe la procedura insolvenței, care au lipsit motivat de 

la şedința adunării creditorilor. 

Creditoarea bugetară nu legitimează calitatea procesuală activă pentru a formula 

contestație întrucât, aşa cum reiese din procesul-verbal al adunării creditorilor debitoarei, din 

data de 03.04.2015, aceasta, deşi legal convocată, nu a fost prezentă în adunare, nu şi-a 

motivat în vreun fel lipsa şi nu a votat împotriva ordinei de zi supusă dezbaterii. 

Argumentele aduse pentru lipsa nemotivată la adunarea creditorilor, direct în apel şi 

nu şi în susținerea excepției invocate la fond, sunt lipsite de obiectivitate şi deontologie şi nu 

vin să acopere prevederile legale imperative impuse de art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006. 

În recurs nu au fost administrate inscrisuri noi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate, de ansamblul 

materialului probator administrat în cauză şi de prevederile legale incidente, Curtea reține că 

recursul nu este întemeiat. 

În acest sens, Curtea constată că, prin cererea cu care a sesizat judecătorul sindic, 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Iaşi a contestat hotărârea adunării creditorilor din data de 03.04.2015 prin care s-a 

decis cu privire la: Aprobarea Raportului nr. 667/25.03.2015 privind modalitățile de vânzare a 

bunurilor sau creanțelor SC ,,M.H.” S.R.L; Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului 

imobil aparținând debitoarei; Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile 

aparținând debitoarei; Aprobarea Raportului de evaluare pentru bunul imobil proprietatea 

debitoarei; Aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile proprietate SC ,,M.H.” 

S.R.L; Aprobarea Raportului nr. 668/25.03.2015 privind modalitățile de vânzare a bunurilor 

sau creanțelor debitoarei şi a ofertei primite de la SC ,,C.” SA. 

Potrivit dispoziției înscrise în art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 „Hotărârea adunării 

creditorilor poate fi desființată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor 

care au votat împotriva luării hotărârii respective si au făcut sa se consemneze aceasta in 

procesul-verbal al adunării, precum si la cererea creditorilor îndreptățiți sa participe la 

procedura insolvenței, care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor.” 

 Din interpretarea textului rezultă că o hotărâre a adunării creditorilor poate fi 

contestată de două categorii de creditori : 

-creditorii care au fost prezenți la adunarea creditorilor, au votat împotriva luării 

hotărârii respective si au făcut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunării; 

-creditorii care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor. 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iaşi susține prin cererea de recurs că se încadrează în categoria creditorilor 

care au lipsit motivat de la şedința adunării creditorilor. 

 Recurenta susține că lipsa ei de la adunarea creditorilor din data de 03.04.2015 este 

justificată, pe de o parte, prin faptul că şeful de administrație a fost convocat de conducere 

pentru a lua parte la o şedință, împrejurarea care a determinat ca votul scris să nu poată fi 

semnat de către acesta pentru a fi transmis prin fax şi nici împuternicirea să nu poată fi 

transmisă către un alt funcționar care să reprezinte interesele instituției, iar pe de altă parte 

prin faptul că adunările de creditori sunt ținute la sediul lichidatorului judiciar, iar un 

reprezentant al instituției ar fi avut accesul limitat la locația în care s-a desfăşurat adunarea, la 

data si ora indicate, deoarece ar fi trebuit să se deplaseze cu un mijloc de transport personal 

ori cu un taximetru. 

 Curtea observă că recurenta a invocat aceste două împrejurări, care să - i justifice 

lipsa de la adunarea creditorilor din data de 03.04.2015, direct în recurs, fără ca aceste aspecte 

să formeze obiectul controlului judiciar exercitat de judecătorul sindic.  

Pe de altă parte, recurenta nu a administrat nicio probă din care să rezulte vreo 

împrejurare obiectivă, de natură să justifice lipsa sa de la adunarea creditorilor în cadrul căreia 

s-a adoptat hotărârea contestată. 
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Față de cele ce preced, instanța de fond a procedat la admiterea excepției lipsei calității 

procesuale active a creditoarei contestatoare printr-o corectă aplicare a dispozițiilor articolului 

14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006. 

În consecință, în baza art. 312 alin. 1 teza a-II-a din Codul de procedură civilă, a fost 

respins recursul declarat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi şi a fost menținută sentința atacată.  
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Secția penală 

I. Drept penal. Partea generală 

1. Determinarea modului de aplicare a pedepsei in ipoteza în care instanța este 

investită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracțiuni 

intenționate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior şi cealaltă 

ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendare 

condiționată a executării. Decizia nr. 42 din 13 decembrie 2008 a Înaltei 

Curți de Casație şi Justiție - Secțiile Unite. Dispoziții speciale privind regimul 

sancționator aplicabil minorilor prevăzute de Legea nr. 187/2012 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Anularea suspendării 

condiționate a executării pedepsei. Înlocuirea pedepsei închisorii executabilă, aplicată în 

baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității 

Temei de drept: art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal 

din 1969, art. 21 din Legea nr. 187/2012 

 

Incidența în cauză a Deciziei nr. 42/2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi 

Justiție – în recurs în interesul legii referitoare la determinarea modului de aplicare a 

pedepsei ce urmează a fi executată în ipoteza în care instanța este învestită, prin acelaşi act 

de sesizare, cu judecarea a două infracțiuni intenționate săvârşite de acelaşi inculpat, dintre 

care una anterior, iar cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei, aplicarea exclusivă a dispozițiilor art. 85 

Cod penal din 1969, cu consecința anulării suspendării condiționate a executării pedepsei 

anterioare, fiind greşită dispoziția de revocare a suspendării conform art. 22 din Legea nr. 

187/2012. 

 

Decizia penala nr. 111/10.02.2016 

Prin hotărârea pronunțată, Judecătoria Bârlad în baza art. 114 alin. 2 lit. b, art. 115 

alin. 1 pct. 2 lit. b cu referire la art. 125 alin. 1 și 2 Cod penal, a luat față de inculpat măsura 

educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea 

infracțiunilor de :  

- tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal - Legea nr. 286 

din 2009 cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal împotriva 

persoanei vătămate A. (faptă din data de 07.11.2011)  

- furt calificat prev. de art. 228, art. 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal - Legea 

nr. 286 din 2009 cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal 

împotriva persoanei vătămate B (faptă din data de 05/06.12.2011), 

- tâlhărie prev. de art. 233 Cod penal - Legea nr. 286 din 2009 cu aplicarea art. 113 

alin. 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal împotriva persoanei vătămate C (faptă din data 

de 05.04.2013), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, 

privind concursul real de infracțiuni.  

În baza art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală, a stabilit față de inculpat pedeapsa de  

 2 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal pentru o durată de 2 ani de la rămânerea 

definitivă a prezentei sentințe şi interzicere ca pedeapsă accesorie exercitarea a drepturilor 

prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal din momentul 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală 
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privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată, pentru săvârşirea 

infracțiunii de tâlhărie prev. de art. 233 Cod penal împotriva persoanelor vătămate D şi E 

(faptă din data de 23.03.2015). 

În temeiul art. 15 şi art. 22 alin. 2, 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare 

a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 83 Cod penal anterior - raportat la 

săvârşirea infracțiunii de tâlhărie prev. de art. 233 Cod penal împotriva persoanelor vătămate 

D şi E (faptă din data de 23.03.2015) a revocat beneficiului suspendării condiționate a 

pedepsei de 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 346 din 07.08.2013 

a Judecătoriei Bârlad - rămasă definitivă la data de 20.08.2013 - (termen de încercare 2 ani.), 

pe care a înlocuit-o cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă 

egală cu durata pedepsei suspendate, respectiv pe perioada de 5 luni.  

A stabilit măsura educativă cea mai grea a internării într-un centru de detenție pe o 

perioadă de 2 ani.  

În temeiul art. 22 alin. 4 lit. b din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 129 alin. 2 lit. b 

Cod penal: 

 - a aplicat inculpatului pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal pentru 

o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe şi interzicere ca pedeapsă 

accesorie exercitarea a drepturilor prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, 

o Cod penal din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până 

când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată, 

pe care o majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata din durata măsurii 

educative, respectiv o majorează cu 8 luni .  

A dispus ca inculpatul să execute în întregime pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 8 luni 

închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 

alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal pentru o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a 

prezentei sentințe şi interzicere ca pedeapsă accesorie exercitarea a drepturilor prev. de art. 65 

alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal din momentul rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost 

executată sau considerată ca executată. 

Prin apelul promovat împotriva hotărârii pronunțate de Judecătoria Bârlad, parchetul a 

invocat următoarele critici: 

- în mod greşit prima instanță a dispus revocarea suspendării condiționate a executării 

pedepsei de 5 (cinci) luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 346 din 

7.08.2013 pronunțată de Judecătoria Bârlad. 

Inculpatul a comis infracțiunile de tâlhărie calificată împotriva persoanei vătămate A, 

furt calificat împotriva persoanei vătămate B şi tâlhărie împotriva persoanei vătămate C la 

datele de 7.11.2011, 5/6.12.2011 şi 5.04.2013, înainte de pronunțarea hotărârii prin care s-a 

dispus suspendarea condiționată a pedepsei închisorii de 5 luni (Sentința penală nr. 

346/7.08.2013 a Judecătoriei Bârlad, definitivă la 20.08.2013) situație în care, conform 

prevederilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal din 1969 ar fi 

trebuit să intervină anularea suspendării condiționate a executării pedepsei fiind exclusă 

aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. 4 lit. b din Legea nr. 187/2012. 

Având în vedere Decizia nr. 42 din 13 decembrie 2008 a Înaltei Curți de Casație şi 

Justiție ce statuează asupra situației în care instanța este investită prin acelaşi act de sesizare 

cu judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârşire de acelaşi inculpat, dintre care una 

anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendare 

condiționată a executării, prima instanță trebuia să dispună anularea suspendării condiționate 

a executării pedepsei de 5 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 346/2013 a 

Judecătoriei Bârlad şi să procedeze la înlocuirea acesteia cu măsura educativă a internării într-

un centru de detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii respectiv 5 luni, 
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conform art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, ulterior urmând a fi făcută aplicarea 

prevederilor art. 129 alin. 1 Cod penal şi art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal. 

În mod greşit prima instanță a stabilit față de inculpatul durata pedepsei 

complementare a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod 

penal. 

Din cuprinsul sentinței penale apelate rezultă că instanța a dispus ca pedeapsa 

complementară interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o 

Cod penal pe o durată de 2 ani, dar şi la o durată de 4 ani (paragraful 5, 6 din sentința penală 

apelată). 

Pedeapsa aplicată inculpatului este nejustificat de blândă în raport de activitatea 

infracțională desfăşurată în concret de acesta ce a fost îndreptată îndeosebi împotriva unor 

victime vulnerabile, fie minore, fie în vârstă înaintată, aflate într-o reală imposibilitate de a 

opune rezistență, prin întrebuințarea de violențe fizice şi psihice şi a adus atingere unor valori 

sociale multiple, într-un interval de timp relativ mare 2011 – 2015, continuând să comită alte 

fapte, deşi anterior a suferit o condamnare şi adoptând o atitudine procesuală de recunoaştere 

parțială şi nuanțată a infracțiunilor reținute în sarcina sa. 

Criticile formulate de inculpat au vizat tratamentul sancționator aplicat, solicitând 

reducerea cuantumului pedepsei şi aplicarea unei măsuri neprivative de libertate, precum şi 

individualizarea corectă a pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi sub aspectul 

duratei acesteia. 

Analizând sentința apelată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, atât 

prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din oficiu în raport de prevederile art. 417 alin. 

2 Cod procedură penală, Curtea a constatat următoarele: 

Procedând la rezolvarea situației juridice a inculpatului, cu privire la faptele săvârşite 

de inculpat în perioada minoratului, prima instanță a reținut că noul Cod penal este mai 

favorabil întrucât modifică substanțial regimul sancționator aplicat minorilor, renunțând 

complet la aplicarea de pedepse în favoarea măsurilor educative şi în raport de criteriile de 

individualizare prev. de art. 74 Cod penal a apreciat că se impune luarea față de inculpat a 

măsurii educative a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 2 ani pentru 

săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, furt calificat şi tâlhărie comise în timpul 

minoratului, respectiv la data de 7.11.2011, 5/6.12.2011 şi 5.04.2013. 

Cu privire la fapta de tâlhărie săvârşită de inculpat, în perioada majoratului, respectiv 

la data de 23.03.2015 a stabilit o pedeapsă în cuantum de 2 (doi) ani închisoare şi reținând că 

această faptă a fost săvârşită în termenul de încercare stabilit prin Sentința penală nr. 346 din 

7.08.2013 pronunțată de Judecătoria Bârlad, rămasă definitivă la data de 20.08.2013, a făcut 

aplicarea prevederilor art. 15 şi 22 alin. 2, 4 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 83 Cod 

penal din 1969, procedând la revocarea beneficiului suspendării condiționate a pedepsei de 5 

luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 346/7.08.2013 a Judecătoriei 

Bârlad, înlocuirea acestei pedepse cu măsura educativă a internării într-un centrul educativ pe 

o perioadă de 5 luni şi stabilirea măsurii educative celei mai grele a internării într-un centru de 

detenție pe o perioadă de 2 ani. 

Ulterior, în temeiul art. 22 alin. 4 lit. b din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 129 

alin. 2 lit. b Cod penal prima instanță a aplicat inculpatului pedeapsa de 2 ani închisoare pe 

care a majorat-o cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative, 

respectiv cu 8 luni închisoare. 

Prin apelul promovat parchetul a criticat modul de rezolvare a situației juridice a 

inculpatului şi a invocat incidența în cauză a Deciziei nr. 42/2008 pronunțată de Înalta Curte 

de Casație şi Justiție – în recurs în interesul legii referitoare la determinarea modului de 

aplicare a pedepsei ce urmează a fi executată în ipoteza în care instanța este investită, prin 

acelaşi act de sesizare, cu judecarea a două infracțiuni intenționate săvârşite de acelaşi 

inculpat, dintre care una anterior, iar, cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de 

condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, susținând că prima instanță 
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trebuia să facă aplicarea prevederilor art. 85 Cod penal din 1969, cu consecința anulării 

suspendării condiționate a executării pedepsei anterioare, fiind greşită dispoziția de revocare a 

suspendării conform art. 22 din Legea nr. 187/2012. 

Critica formulată este fondată. 

Prin Sentința penală nr. 346/2013 a Judecătoriei Bârlad, inculpatul a fost condamnat la 

o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de mărturie mincinoasă prev. de 

art. 260 alin. 1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 99 Cod penal din 1969 şi art. 320 indice 

1 alin. 7 Cod procedură penală din 1968, cu suspendare condiționată a executării pedepsei, 

conform art. 81 Cod penal din 1969. 

Infracțiunile din perioada minoratului au fost comise de inculpat la data de 7.11.2011, 

05/06.12.2011 şi 05.04.2013, anterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu 

suspendare condiționată a executării pedepsei – Sentința penală nr. 346/7.08.2013 a 

Judecătoriei Bârlad, definitivă la 20.08.2013, iar, infracțiunea de tâlhărie din perioada 

majoratului a fost săvârşită de inculpat la data de 23.03.2015, ulterior rămânerii definitive a 

sentinței penale menționate, astfel că, în speță, modul de aplicare a pedepsei ce urmează a fi 

executată este cel statuat de Înalta Curte de Casație şi Justiție prin Decizia nr. 42/2008, fiind 

aplicabile exclusiv dispozițiile art. 85 Cod penal din 1969 privind anularea suspendării 

condiționată a executării pedepsei anterioare. 

Prin raportare la pedeapsa de 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin hotărârea de 

condamnare anterioară şi devenită executabilă prin anularea beneficiului suspendării 

condiționate a executării, sunt aplicabile dispozițiile art. 21 din Legea nr. 187/2012 ce prevăd 

că „pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni 

comise în timpul minorității se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de 

detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii”. 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. 1 Cod penal ce stabilesc tratamentul 

sancționator al concursului de infracțiuni săvârşite în timpul minorității, Curtea a constatat că 

se impune luarea unei singure măsuri educative pentru toate faptele comise de inculpatul în 

perioada minorității în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute de art. 74 Cod 

penal. 

În procesul de alegere a măsurii educative, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 114 

alin. 2 lit. b Cod penal, în raport de criteriile instituite prin art. 74 Cod penal – gradul ridicat 

de pericol social al faptelor săvârşite dedus din modalitățile de săvârşire prin care a fost adusă 

atingere unor valori sociale importante – integritatea corporală, sănătatea şi patrimoniul 

persoanei corelat cu condițiile concrete de săvârşire a faptelor – în timpul nopții, prin 

escaladare, împreună cu alte persoane, prin volare de domiciliu, asupra unor persoane minore 

sau în vârstă, scopul urmărit, urmările produse, multitudinea de fapte comise într-o perioadă 

relativ scurtă de timp, datele privitoare la persoana inculpatului rezultate din referatul de 

evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Vaslui ce atestă că inculpatul recurge cu uşurință 

la comiterea unor fapte penale, când se confruntă cu nevoi financiare, sustragerea de bunuri, 

inclusiv cu acte de violență împotriva persoanei, devenind pentru acesta, în lipsa oricărei 

educații şi supravegheri din partea părinților un mod de viață şi persistența în conduita ilicită, 

Curtea a apreciat că se impune un tratament sancționator mai sever prin aplicarea măsurii 

educative privative de libertate a internării într-un centru de detenție pe o perioadă mai mare 

decât cea stabilită de prima instanță, respectiv de 3 ani, ce va fi în măsură să asigure 

îndreptarea atitudinii inculpatului față de comiterea de infracțiunii, dar şi o constrângere 

corespunzătoare încălcării legii penale. 

În ce priveşte modul de individualizare a pedepsei aplicate inculpatului pentru 

infracțiunea comisă în timpul majoratului, Curtea, având în vedere că pedeapsa trebuie să fie 

în acelaşi timp atât o măsură de constrângere, cât şi un mijloc de reeducare a inculpatului a 

apreciat, punând în balanță datele privitoare la faptă, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, 

condițiile concrete de săvârşire dar elementele privind persoana inculpatului, că pedeapsa 

aplicată de prima instanță corespunde cerințelor vizând individualizarea pedepsei prev. de art. 
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74 Cod penal, dar şi scopului pedepsei. Gradul de pericol social ridicat al infracțiunii comise, 

maniera în care inculpatul a realizat activitatea infracțională prin întrebuințarea de violențe 

fizice pentru a-şi asigura scăparea – urmarea produsă, atitudinea procesuală adoptată de 

recunoaştere parțială şi perseverența infracțională manifestată, constituie elemente ce conduc 

la concluzia că nu se justifică modificarea pedepsei sau a regimului de executare, prima 

instanță realizând o adecvare corespunzătoare a pedepsei, atât sub aspectul cuantumului, cât şi 

al modalității de executare, în regim de detenție, singura permisă de lege, conform art. 129 

alin. 5 Cod penal. 

Prin urmare, Curtea a constatat că nu pot fi reținute criticile inculpatului în sensul unei 

individualizări greşite a pedepsei şi a modalității de executare. 

În acelaşi timp, Curtea a precizat că aspectele invocate de parchet privind 

periculozitatea faptelor şi a persoanei inculpatului au fost avute în vedere în procesul de 

alegere a măsurii educative ca sancțiune a pluralității de infracțiuni comise în perioada 

minorității, prin majorarea duratei acestei măsuri educative rezultând un tratament 

sancționator mai sever pentru inculpat, în raport de dispozițiile art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal 

incidente în cauză pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată de prima instanță pentru infracțiunea 

săvârşită de inculpat după împlinirea vârstei de 18 ani, urmând a fi majorată cu o durată egală 

cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative, respectiv cu 1 (un) an, total pedeapsă 

principală de executat – 3 (trei) ani închisoare. 

Examinând hotărârea apelată şi sub aspectul modului de individualizare a pedepsei 

complementare a interzicerii drepturilor, criticat de parchet şi de inculpat prin apelurile de 

față, Curtea a reținut ca fondate criticile formulate. 

Prima instanță a aplicat inculpatului atât pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal, pe o durată de 2 ani de la 

rămânerea definitivă a hotărârii, cât şi interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă 

complementară pe o perioadă de 4 ani, condiții în care instanța de apel a constatat ca se 

impune înlăturarea dispoziției primei instanțe de aplicare a aceleiași pedepse complementare 

pe durată de 4 ani. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 421 punctul 2 lit. a Cod procedură penală, 

Curtea a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad şi de inculpat 

împotriva Sentinței penale nr. 379 din 22 decembrie 2015 pronunțată de Judecătoria Bârlad, 

ce a fost desființată, în parte, în latura penală.  

Ulterior rejudecării cauzei, s-a înlăturat dispoziția privind revocarea suspendării 

condiționate a executării pedepsei de 5 (cinci) luni închisoare aplicată inculpatului prin 

Sentința penală nr. 346 din 7.08.2013 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă la data de 

20.08.2013, precum şi cea privind stabilirea față de inculpat a măsurii educative a internării 

într-un centru de detenție pe o perioadă de 2 ani. 

În baza art. 85 Cod penal din 1969 s-a dispus anularea suspendării condiționate a 

executării pedepsei de 5 (cinci) luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 

346 din 7.08.2013 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă la data de 20.08.2013, pe care a 

înlocuit-o, în baza art. 21 din Legea nr. 187/2012 cu măsura educativă a internării într-un 

centru de detenție pe o perioadă de 5 luni. 

În baza art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art. 114 alin. 2 lit. b şi art. 125 alin. 1 şi 2 

Cod penal s-a luat față de inculpat, măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe 

o perioadă de 3 ani pentru săvârşirea infracțiunilor de: 

- tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal - Legea nr. 286 

din 2009 cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal împotriva 

persoanei vătămate A (faptă din data de 07.11.2011); 

- furt calificat prev. de art. 228, art. 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal - Legea 

nr. 286 din 2009 cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal 

împotriva persoanei vătămate B (faptă din data de 05/06.12.2011); 
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- tâlhărie prev. de art. 233 Cod penal - Legea nr. 286 din 2009 cu aplicarea art. 113 

alin. 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal împotriva persoanei vătămate C (faptă din data 

de 05.04.2013); 

- mărturie mincinoasă prev. de art. 260 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 99 

Cod penal din 1969 şi art. 320 indice 1 alin. 7 Cod procedură penală din 1969, cu aplicarea 

art. 38 alin. 1 Cod penal. 

În baza art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal s-a menținut aplicarea față de inculpat a 

pedepsei principale de 2 ani închisoare ce a fost majorată cu o durată egală cu cel puțin o 

pătrime din durata măsurii educative, respectiv cu 1 (un) an, total pedeapsă de executat 3 (trei) 

ani închisoare, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n şi o Cod penal pe o durată de 2 ani de la rămânerea 

definitivă a prezentei sentințe şi a pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n, o Cod penal din 

momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa 

principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

S-a înlăturat mențiunea privind aplicarea aceleiaşi pedepse complementare pe o durată 

de 4 ani.  

 

II. Drept penal. Partea specială 

2. Infracțiunea de ucidere a nou-născutului săvârșită de către mamă, prevăzută de 

art. 200 alin. 1 Cod penal. Schimbarea încadrării juridice a faptei în 

infracțiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 Cod penal 1969, 

art. 175 alin. 1 lit. c) şi d) Cod penal 1969, art. 176 alin. 1 lit. a) Cod penal 

1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi infracțiunea de profanare de 

morminte prevăzută de art. 319 Cod penal 1969, cu aplicare art. 5 Cod penal, 

ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal 1969. Trimiterea cauzei spre 

rejudecare la instanța competentă 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială Drept penal. Partea 

specială 

Indice alfabetic: Schimbarea încadrării juridice a faptei. Elementele constitutive ale 

infracțiunilor de ucidere a nou-născutului săvârșită de către mamă, de omor deosebit de 

grav și profanare de morminte 

Temei de drept: art. 200 alin. 1 Cod penal, 174 Cod penal 1969, art. 175 alin. 1 lit. c) 

şi d) Cod penal 1969, art. 176 alin. 1 lit. a) Cod penal 1969, art. 319 Cod penal 1969, art. 

386 Cod procedura penala, 421 pct. 2 lit. b) Cod procedura penala 

 

Comportamentul inculpatei înainte, în timpul și după naștere conturează că aceasta ar 

fi acționat în mod conștient și deliberat, că ar fi prevăzut și ar fi urmărit uciderea copilului 

nedorit cu care era însărcinată și pe care l-a născut viu. Dacă se dovedește că mama, care și-

a ucis copilul nou-născut imediat după naștere, nu a acționat cu o intenție spontană 

determinată de o stare de tulburare, ci a pus în executare o hotărâre luată anterior acestui 

moment, fapta săvârșită urmează a fi încadrată ca infracțiune de omor. Fapta inculpatei de a 

ascunde sarcina și de a lua măsuri ca nașterea să aibă loc în condiții improprii menținerii în 

viață a noului născut – condiții în care acesta a decedat la scurt timp după naștere – 

învederează, pe plan subiectiv, intenția de a își ucide copilul. 
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In ipoteza în care obiectul material al infracțiunii de profanare de morminte prevăzute 

la art. 319 din Codul penal este un cadavru, iar inculpatul, prin dezmembrarea ori 

incendierea cadavrului, urmărește ascunderea faptei de omor comise anterior, se vor reține 

în concurs real infracțiunea de omor si infracțiunea de profanare de morminte. 

 

Decizia penală nr. 229/22.03.2016 

Prin sentința pronunțată de Judecătoria Vaslui a fost condamnată inculpata la 

pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de ucidere a nou-născutului 

săvârşită de către mamă, faptă prevăzută de art. 200 alin 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin 

10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal .  

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că inculpata, la data de 09.08.2013, 

imediat după ce a născut la domiciliu un făt de sex feminin, viabil, pe fondul tulburării psihice 

în care se afla determinată de naștere și probleme în relația de cuplu, cu un foarfece a tăiat 

cordonul ombilical, apoi a luat o căciuliță de bumbac pe care a pus-o în partea superioară a 

nou-născutului pentru a-l sufoca, l-a învelit complet cu un cearșaf și l-a pus într-un lighean de 

plastic, împrejurări în care fătul a decedat, fapta ce întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de ucidere a nou-născutului săvârșită de către mamă prevăzută și sancționată de 

art. 200 alin. 1 Cod penal. 

În termenul legal prevăzut de art. 410 alin. 1 Cod de procedură penală, împotriva 

sentinței penale sus-menționate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui și inculpata au 

exercitat calea ordinară de atac de atac a apelului. 

La termenul de judecată din 5.10.2015 Curtea, din oficiu, a pus în discuția 

contradictorie a părților, schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracțiunea de ucidere a 

nou-născutului săvârșită de către mamă, prevăzută de art. 200 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea 

art. 5 Cod penal, pentru care inculpata a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Vaslui în infracțiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 

Cod penal 1969, art. 175 alin. 1 lit. c) şi d) Cod penal 1969, art. 176 alin. 1 lit. a) Cod penal 

1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi infracțiunea de profanare de morminte prevăzută de art. 

319 Cod penal 1969, cu aplicare art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal 

1969. 

Raportat la punerea în discuție a schimbării de încadrare juridică, pentru ipoteza 

admiterii ei, Curtea a pus în discuție motivul de desființare a sentinței penale apelate, 

constând în necompetența materială a Judecătoriei Vaslui de soluționare a cauzei în fond. 

În aceeași ședință publică, inculpata a solicitat administrarea probei testimoniale cu 

martorii A și B (pentru a reliefa cum a fost percepută inculpata de către persoanele din 

comunitatea în care trăia, dacă avea un comportament anormal, dacă trecea de la o stare de 

fericire la una de tristețe, dacă era comunicativă, dacă avea prieteni, dacă avea cu cine vorbi – 

având în vedere că soțul era plecat în Franța, iar mama în Italia, inculpata fiind singură cu 

copiii), precum și avizarea raportului de expertiză medico-legală psihiatrică din 19.09.2013 

întocmit de Serviciul Medico-Legal Județean Vaslui de către Comisia de Avizare și Control al 

Actelor Medico-Legale din cadrul Institutului de Medicină Legală Iași, probe încuviințate de 

instanța de control judiciar. 

Prin adresa nr. 10338/30.12.2015, Comisia de Avizare și Control al Actelor Medico-

Legale din cadrul Institutului de Medicină Legală Iași a avizat concluziile raportului de 

expertiză medico-legală psihiatrică nr. 55/PA din 19.09.2013 întocmit de Serviciul Medico - 

Legal Județean Vaslui. 

La termenul de judecată din 11.01.2016, a fost audiată, în calitate de martor, A. 

La termenul de judecată din 11.01.2016, procurorul a solicitat administrarea probei 

testimoniale constând în audierea numitei B, fosta soacră a inculpatei. 

În ședința publică din 22.02.2016, au fost audiați, în calitate de martori, B și C. 
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Examinând actele şi lucrările cauzei, prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din 

oficiu, cu prioritate asupra motivului de desființare a sentinței penale apelate constând în 

necompetența materială a Judecătoriei Vaslui, raportat la schimbarea încadrării juridice a 

faptelor, invocată din oficiu, Curtea a constatat următoarele: 

Art. 177 Cod penal 1969 stabilește că uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat 

după naștere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, constituie 

infracțiunea de pruncucidere și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, 

săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică constituie infracțiunea de ucidere a 

nou-născutului săvârșită de către mamă prevăzută de art. 200 alin. 1 noul Cod penal și se 

pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani. 

Noul text de incriminare renunță la denumirea tradițională consacrată în Codul penal 

anterior de pruncucidere, deoarece de esența noului text de incriminare este doar starea de 

tulburare psihică a mamei, și nu tipul agresiunii (ucidere sau vătămare corporală). 

Un alt element de noutate adus de textul de incriminare este și acela că, prin textul de 

incriminare, este stabilit expres un interval de maxim 24 de ore până la care se consideră că 

agresiunea a fost comisă imediat după naștere.  

O altă noutate este aceea că, spre deosebire de textul anterior, în care se prevedea că 

tulburarea trebuie să fie pricinuită de procesul nașterii, noul text de incriminare precizează că 

mama trebuie să se afle în stare de tulburare psihică. 

În doctrina judiciară, s-a arătat, de către unii autori (Cioclei, V. în G. Bodoroncea, V. 

Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, Codul penal, 

comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014, p. 417, M. Udroiu, Drept penal. 

Partea Specială, Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, București, 2014, pag. 79) că pot fi avute 

în vedere orice stări de tulburare psihică asociate sarcinii, nașterii, lehuziei (fiind indicate, 

spre exemplu, cele provocate de respingerea imediată a copilului și a mamei de către familie). 

Alți autori (S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati în Noul Cod penal. Partea Specială. 

Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Editura Universul Juridic, București, 

2014, p. 68-69) au considerat că noțiunea de tulburare psihică trebuie așezată în parametrii 

biologici și textul trebuie interpretat de o manieră restrictivă. Dacă se consideră că relația 

conflictuală dintre mama care a născut și tatăl copilului poate genera o stare de tulburare sau 

că excluderea socială a mamei care a născut un copil în afara căsătoriei poate, la rândul ei, 

genera o tulburare psihică, textul de incriminare devine un adevărat mecanism de atenuare a 

răspunderii penale, pentru ipoteze care, cu mare greutate, mai pot fi regăsite în sistemele 

penale moderne. Adică, în acea viziune, textul actual ar oferi un tratament atenuant pentru 

ipoteze care nu mai sunt reglementate astfel în niciun alt sistem penal. Dacă în dreptul penal 

modern tendința este de a înlătura cu totul acest tratament atenuat, interpretarea normei din 

noul Cod penal în această manieră ar extinde în mod nejustificat aplicabilitatea textului. 

În această din urmă opinie, noțiunea de tulburare psihică trebuie interpretată în context 

cu rațiunea incriminării acestei fapte care, conceptual, are un caracter de excepție, cel puțin 

față de uciderea sau vătămarea de „drept comun” a unui nou-născut. 

Un alt argument pentru această interpretare restrictivă, consideră autorii, este faptul că 

textul vorbește despre o acțiune care trebuie comisă în maximum 24 de ore de la finalizarea 

nașterii. Or, dacă fapta ar fi atenuată chiar și atunci când ea este comisă din motive socio-

economice, ar fi greu de înțeles de ce legiuitorul a impus această condiționare temporală. În 

opinia autorilor, prevederea acestui interval sugerează o relație de cauzalitate între procesul 

nașterii și starea de tulburare psihică ce determină acțiunile mamei. 

Și o altă parte a doctrinei a exprimat aceeași opinie că, chiar dacă noul text 

incriminator face referire la starea de tulburare psihică a mamei și nu la starea de tulburare 

pricinuită de naștere, se impune a fi avută în vedere doar starea de tulburare psihică datorată 

nașterii, așa-numita psihoză postpartum (V. Pușcașu, Noul Cod penal adnotat, Editura 
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Hamangiu, București, 2014, p. 444 și P. Dungan în P. Dungan, T. Medeanu și V. Pașca, 

Manual de drept penal, Partea specială, vol. I, Universul juridic, București, 2010, p. 110). 

La nivelul laturii subiective, autorii consideră însă, în mod unitar (Toader, T. în G. 

Antoniu (coordonator), C. Duvac, D.I. Lămășanu, I. Pascu, C. Sima, T. Toader, I. Vasiu, 

Explicațiile preliminare ale noului Cod penal, vol. III, Editura Universul Juridic, București, 

2013, p. 100, Udroiu M., Drept penal. Partea Specială, Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, 

București, 2014, pag. 79, S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati în Noul Cod penal. Partea 

Specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Editura Universul Juridic, 

București, 2014, p. 69), că intenția este una spontană, repentină, fiind necesar ca decizia de a 

agresa copilul nou-născut să se fi format sub imperiul stării de tulburare psihică, pricinuită sau 

nu de naștere. 

În jurisprudența instanței supreme, s-a arătat că dacă se dovedește că mama, care și-a 

ucis copilul nou-născut imediat după naștere, nu a acționat cu o intenție spontană determinată 

de o stare de tulburare, ci a pus în executare o hotărâre luată anterior acestui moment, fapta 

săvârșită urmează a fi încadrată ca infracțiune de omor, și nu ca infracțiune de pruncucidere. 

S-a mai arătat că fapta inculpatei de a ascunde sarcina și de a lua măsuri ca nașterea să aibă 

loc în condiții improprii menținerii în viață a noului născut – condiții în care acesta a decedat 

la scurt timp după naștere – învederând, pe plan subiectiv, intenția de a își ucide copilul, 

constituie infracțiunea de omor calificat, iar nu aceea de pruncucidere (Tribunalul Suprem, 

secția penală, decizia nr. 2067/4.11.1977, în Repertoriu 1976-1980, p. 282). 

În alte decizii de speță ale instanței supreme, s-a arătat, de asemenea, că: ascunderea 

de către mamă a sarcinii față de persoanele din familie și constatarea medico-legală psihiatrică 

în sensul că, deși la examenul medical făptuitoarea prezintă o stare depresivă anxioasă, nu se 

poate reține existența unei tulburări psihice cauzate de naștere, discernământul critic fiind 

păstrat în acel moment, constituie date ce impun concluzia că uciderea copilului nou-născut 

constituie infracțiunea de omor calificat, iar nu aceea de pruncucidere (Curtea Supremă de 

Justiție, secția penală, decizia nr. 5797 din 10.12.2013, disponibilă pe www.scj.ro). 

Ceea ce determină încadrarea faptei în art. 177 Cod penal (anterior), ca infracțiune de 

pruncucidere, nu este tulburarea determinată de împrejurări lăturalnice procesului fiziologic al 

nașterii, ci de starea psihofiziologică anormală ce se produce în timpul nașterii. Tulburarea la 

care face referire actul medico-legal a fost consecința condițiilor particulare în care inculpata 

s-a găsit, condiții determinate de starea sa civilă, fiind necăsătorită, de locul și împrejurările în 

care a născut, adică pe ascuns; nașterea însă, ca proces fiziologic, nu a fost însoțită de 

fenomene care să îi pricinuiască tulburări, cu efecte de influențare a conștiinței și de alterare a 

voinței, stare care ar fi avut drept rezultat uciderea noului-născut. Complexul de situații 

conflictuale premergătoare și exterioare nașterii, ca și consecința acestora asupra psihicului 

femeii – aceea de a se teme de reacția părinților și de oprobiul celor din jur – nu sunt decât 

motivații ale actului de ucidere, mobiluri ale săvârșirii faptei, neputându-li-se da efect juridic 

în înțelesul de tulburare pricinuită de naștere, astfel cum prevede art. 177 Cod penal. 

Premeditarea, ca o circumstanță agravantă, nu poate rezulta numai din împrejurarea că 

inculpata a negat că este gravidă și că, simțind durerile nașterii, s-a ascuns în toaletă, nici din 

faptul că a luat o foarfecă, de care s-a folosit apoi pentru a tăia cordonul ombilical. Inculpata a 

ascuns existența sarcinii și, consecventă acestei atitudini, la momentul oportun, s-a retras 

pentru a nu fi observată, ceea ce nu vădește decât persistența intenției infracționale, în 

realizarea căreia însă nu a efectuat din timp și unele acte materiale pentru a își asigura 

condițiile necesare săvârșirii infracțiunii, care să îndreptățească reținerea circumstanței 

agravante a premeditării (Tribunalul Suprem, secția penală, decizia nr. 3865 din 7 iulie 1971, 

în Culegere de decizii 1971, p. 297 citată de V. Pușcașu, Noul Cod penal adnotat, Editura 

Hamangiu, București, 2014, p. 447). 

Curtea a arătat că adoptarea unei rezoluții infracționale la un moment anterior, ceea ce 

exclude intenția repentină, poate fi însoțită sau nu de și de unele acte materiale pentru a își 
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asigura condițiile necesare săvârșirii infracțiunii, care să îndreptățească reținerea 

circumstanței agravante a premeditării. 

De altfel, în Decizia de îndrumare nr. 2/1976 a Tribunalului Suprem, s-a reținut că în 

lipsa unor elemente circumstanțiale care să justifice încadrarea faptei ca infracțiune de 

pruncucidere, activitatea mamei de a fi suprimat viața copilului nou-născut urmează să fie 

încadrată în dispozițiile art. 175 lit. c) şi d) din Cod penal. Dacă din probe rezultă că mama 

copilului a acționat cu premeditare, se va reține, ca element circumstanțial al omorului 

calificat, şi cel prevăzut la lit. a) din art. 175 Cod penal. 

 

Or, în prezenta cauză, astfel cum reiese din actul de sesizare a instanței, însușit de 

inculpata S. A. M., care a solicitat judecarea cauzei în procedură abreviată, recunoscând în 

integralitate faptele pentru care a fost trimisă în judecată, comportamentul inculpatei înainte, 

în timpul și după naștere conturează că aceasta ar fi acționat în mod conștient și deliberat, că 

ar fi prevăzut și ar fi urmărit uciderea copilului nedorit cu care era însărcinată și pe care l-a 

născut viu. 

Inculpata, audiată fiind în cursul urmăririi penale, a indicat că fiind însărcinată în luna 

a VII-a, i-ar fi venit ideea ca, la naștere, să ia zilele fătului. 

Totodată, se conturează că inculpata ar fi ascuns persoanelor apropiate (fostul soț, 

fosta soacră, vecini), existența sarcinii, și ar fi negat, în permanență, că ar fi fost însărcinată, 

chiar și atunci când unii dintre aceștia și-ar fi exprimat o astfel de bănuială.  

Inculpata, pentru a ascunde existența sarcinii, ar fi început să poarte haine largi și ar fi 

ieșit mai rar din casă. 

De asemenea, inculpata ar fi ales să nască singură, fără a fi asistată de cineva. În 

același timp, după expulzarea fătului pe cale naturală, inculpata a indicat că i-ar fi tăiat 

acestuia cordonul ombilical.  

Curtea arată că se conturează că, imediat, inculpata ar fi început punerea în aplicare a 

rezoluției infracționale preexistente, prin sufocarea copilului. 

Inculpata a declarat că, pentru a sufoca copilul, ar fi luat o căciuliță din bumbac, ar fi 

pus-o în partea superioară a corpului nou-născutului, ar fi luat un cearceaf și l-ar fi învelit 

complet (conturându-se reducerea semnificativă a posibilităților nou-născutului de respirație 

spontană autonomă în aerul atmosferic, în condițiile în care căile respiratorii ar fi fost 

acoperite atât de fesul de bumbac, cât și de cearceaf), și că l-ar fi lăsat să moară într-un 

lighean din plastic, situat în camera unde l-ar fi născut. 

Propriile declarații ale inculpatei creionează că inculpata ar fi urmărit îndeaproape și 

cu perseverență realizarea rezultatului constând în suprimarea vieții nou-născutului.  

Inculpata a precizat că ar fi lăsat fătul în lighean, iar, după o perioadă, l-ar fi mișcat, 

iar acesta mișca și plângea. L-ar fi lăsat în același loc și acoperit cu aceleași cârpe, ar fi 

dormit, în noaptea de 09/10 august, în altă cameră, cu copiii, iar, a doua zi, pe la orele 14.00-

15.00, s-ar fi uitat la făt și ar fi constatat că acesta a decedat. 

Curtea arată că se conturează că, în continuare, pentru a își ascunde fapta imputată, 

inculpata s-ar fi hotărât să ardă și să arunce cadavrul. Acoperit cu acele cârpe, l-ar fi dus în 

fața casei, ar fi pus peste el hârtii și frunze uscate și i-ar fi dat foc. După ce focul s-ar fi stins, 

ar fi constatat că fătul arsese parțial, ar fi luat o lopată, l-ar fi pus într-o găleată de plastic și l-

ar fi aruncat în toaleta din spatele casei. 

Curtea are în vedere, așadar, că se profilează că inculpata s-ar fi întemeiat pe o 

hotărâre infracțională luată cu câteva luni înainte de naștere, pe care ar fi consolidat-o în toată 

această perioadă, prin manifestări în detaliu evidențiate anterior, că ar fi acționat, chiar după 

primele respirații, asupra propriului copil, abia născut și fără vreo posibilitate de apărare în 

fața actelor de agresiune imputate inculpatei.  

Conform Deciziei nr. 35 din 22 septembrie 2008, pronunțată de Înalta Curte de Casație 

și Justiție, Secțiile Unite, în soluționarea unui recurs în interesul legii promovat de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul 
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Oficial al României, partea I, nr. 158/13 martie 2009, în ipoteza în care obiectul material al 

infracțiunii de profanare de morminte prevăzute la art. 319 din Codul penal este un cadavru, 

iar inculpatul, prin dezmembrarea ori incendierea cadavrului, urmărește ascunderea faptei de 

omor comise anterior, se vor reține în concurs real infracțiunea de omor și infracțiunea de 

profanare de morminte. 

În ceea ce privește reținerea, la încadrarea juridică a faptelor, și a dispozițiilor art. 176 

alin. 1 lit. a) Cod penal 1969, Curtea arată că, în jurisprudență, s-a indicat că pentru existența 

infracțiunii de omor deosebit de grav, săvârșit prin cruzimi, este necesar ca inculpatul să fi 

provocat uciderea victimei în mod lent, prin folosirea unor procedee ce au cauzat acesteia 

chinuri mari, care nu trebuie confundate cu suferințele inerente oricărei fapte de omor. 

Cruzimile, în săvârșirea unei activități ucigătoare, sunt acte de chinuire suplimentare a 

victimei, comise voit, conștient că astfel i se amplifică suferințele (Curtea de Apel București, 

secția a II-a penală, decizia nr. 365/A/1998, în R.D.P. nr. 4/1999, p.150 și Curtea Supremă de 

Justiție, completul de 9 judecători, decizia nr. 100/2002 în R.D.P. nr. 4/2003, p.117 citate de 

Matei, I. în Codul penal adnotat, Editura CH Beck, București, 2007 p. 626). 

Or, inculpata a indicat că ar fi acoperit căile respiratorii ale copilului abia născut și l-ar 

fi lăsat să se sufoce, decesul intervenind după o perioadă importantă de timp. Conform 

declarațiilor inculpatei, ar fi verificat starea copilului după o perioadă de mai multe ore de la 

momentul nașterii, acesta trăia și plângea. 

Față de considerentele anterior expuse, în baza dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) teza 

ultimă Cod procedură penală, Curtea a admis apelurile formulate de către Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Vaslui şi inculpată și a desființat în integralitate sentința primei instanțe. 

În baza art. 386 Cod de procedură penală, a dispus schimbarea încadrării juridice din 

infracțiunea de ucidere a nou-născutului săvârșită de către mamă, prevăzută de art. 200 alin. 1 

Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru care inculpata a fost trimisă în judecată în 

infracțiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 Cod penal 1969, art. 175 alin. 1 

lit. c) şi d) Cod penal 1969, art. 176 alin. 1 lit. a) Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod 

penal, şi infracțiunea de profanare de morminte prevăzută de art. 319 Cod penal 1969, cu 

aplicare art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal 1969. 

S-a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Vaslui, instanță competentă să 

soluționeze cauza în fond raportat la dispozițiile art. 36 alin. 1 lit. a) Cod de procedură penală 

raportat la art. 41 alin. 1 lit. a) Cod de procedură penală. 

3. Infracțiunea de nerespectare a hotărîrii judecătoreşti, prevăzută şi pedepsită de 

art. 271 alin. 2 Cod Penal din 1969 (art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal). 

Elemente constitutive 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială 

Indice alfabetic: Drept penal. Infracțiunea de nerespectare a hotărîrii judecătoreşti 

Temei de drept: art. art. 271 alin. 2 Cod Penal din 1969 (art. 287 alin. 1 lit. g Cod 

penal) 

 

Pentru existența infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti, în forma 

prevazută de art. 271 alin.2 Cod penal din 1969 (art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal), este 

necesar ca imobilul să fie deținut în baza unei hotărâri judecătoreşti, aceasta fiind condiția 

premisă pe latura obiectivă a infracțiunii, în lipsa acesteia neputându-se realiza celelalte 

elemente constitutive pe latură obiectivă şi pe latură subiectivă. 

Decizia penală nr. 246/25.03.2016 

Prin sentința penală nr. 2346 din 03.07.2015 pronunțată de Judecătoria Iaşi a fost 

condamnat inculpatul la 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a 
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hotărârilor judecătoreşti, prev. şi ped. de art. 271 alin. 2 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 

dinNoul Cod penal. 

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că la data de 09.06.2009 inculpatul 

ocupa terenul aparținând părții vătămate,teren în suprafață de 7764,46 mp teren, conform 

sentinței penale nr. 6590/29.11.2002 a Judecătoriei Iaşi şi a procesului-verbal din data de 

26.05.2004 de punere în executare a sentinței penale nr. 6590/29.11.2002 a Judecătoriei Iaşi, 

fapta ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „nerespectare a hotărârii 

judecătoreşti”,prev. şi ped. de art. 271 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 alin.1 Noul Cod 

penal. 

Sentința pronunțată de Judecătoria Iaşi a fost apelată de inculpat şi de Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Iaşi. 

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței penale apelate, în baza efectului devolutiv 

al apelului și al limitelor sale, în conformitate cu dispozițiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură 

penală, Curtea a constatat următoarele:  

Prin sentința penală nr. 2346/03.07.2015, Judecătoria Iaşi a dispus condamnarea 

inculpatului pentru infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti prev. de art. 271 alin. 

2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. 

Instanța de fond a reținut că situația de fapt care se circumscrie infracțiunii menționate 

constă în aceea că inculpatul, în data de 09.06.2009, ocupa terenul aparținând părții vătămate, 

teren în suprafață de 7764,46 mp, pe care aceasta îl deținea conform sentinței penale nr. 

6590/29.11.2002 a Judecătoriei Iaşi şi a procesului-verbal din data de 26.05.2004 de punere în 

executare a sentinței penale menționate, prin conduita sa inculpatul împiedicând partea 

vătămată să folosească acest imobil deținut în baza unei hotărâri judecătoreşti. 

Prin sentința penală nr. 6590/29.11.2002 a Judecătoriei Iaşi inculpatul a fost 

condamnat la o amendă penală de 10.000.000 lei vechi pentru săvârșirea infracțiunii de 

“tulburare de posesie”şi s-a dispus repunerea în situația anterioară săvârșirii infracțiunii în 

sensul ca inculpatul să lase părții vătămate, în liniştită posesie şi paşnică folosință, suprafața 

de 7764,46 mp teren situată în extravilanul comunei T. din județul Iaşi. Pentru punerea în 

executare a acestei hotărâri judecătorești s-a întocmit procesul-verbal din data de 26.05.2004. 

Instanța de control judiciar a remarcat faptul că, potrivit instanței de fond, 

comportamentul ilicit al inculpatului ar consta în aceea că nu s-a reuşit până în prezent a se 

efectua măsurătorile concrete, la fața locului, pentru terenul în discuție, astfel încât să fie 

posibilă aducerea la îndeplinire a dispoziției din sentința penală de condamnare pe care se 

afirmă că inculpatul nu ar fi respectat-o. 

Contrar concluziilor la care a ajuns instanța de fond, Curtea a constatat că, în ceea ce 

priveşte conținutul constitutiv al infracțiunii de nerespectare a unei hotărâri judecătoreşti, pe 

latura obiectivă lipseşte condiția premisă. 

Astfel, potrivit art. 271 alin. 2 din Codul penal din 1969, infracțiunea de nerespectare a 

hotărârii judecătoreşti, consta în: „Împiedicarea unei persoane de a folosi o locuință ori parte 

dintr-o locuință sau imobil, deținute în baza unei hotărâri judecătoreşti, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

Această infracțiune se regăseşte şi în Noul Cod penal, intrat în vigoare la data de 

01.02.2014, fiind prevăzută în art. 287 alin. 1 lit. g: „Împiedicarea unei persoane de a folosi, 

în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi 

este opozabilă hotărârea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

Aşa cum se poate constata, pentru existența infracțiunii de nerespectare a hotărârilor 

judecătoreşti, în forma menționată, este necesar ca imobilul să fie deținut în baza unei hotărâri 

judecătoreşti, aceasta fiind condiția premisă pe latura obiectivă a infracțiunii, în lipsa acesteia 

neputându-se realiza celelalte elemente constitutive pe latură obiectivă şi pe latură subiectivă. 

Or, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, hotărârea judecătorească pe 

care inculpatul nu ar fi respectat-o în cauză este sentința penală nr. 6590/29.11.2002 

pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 14.848/2001, irevocabilă, prin care inculpatul a 
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fost condamnat la pedeapsa amenzii penale de 10.000.000 lei vechi pentru săvârșirea 

infracțiunii de tulburare de posesie prev. de art. 220 Cod penal din 1969. Prin aceeaşi sentință 

s-a dispus şi repunerea în situația anterioară săvârșirii infracțiunii în sensul ca inculpatul să 

lase părții vătămate, în liniştită posesie şi paşnică folosință, suprafața de 7764,46 mp teren 

situată în extravilanul comunei Ț. din județul Iaşi. 

Sentința penală menționată nu conferă vreun drept de proprietate părții vătămate 

asupra unei suprafețe de teren pentru a se putea afirma că aceasta ar deține imobilul 

reprezentat de terenul în suprafață de 7764,46 mp, situat în extravilanul comunei Ț. din 

județul Iaşi, în baza acestei hotărâri judecătoreşti invocate. 

De altfel, nici nu poate intra în obiectul unei cauze penale stabilirea unor drepturi de 

proprietate, a posesiei asupra unor terenuri, etc. toate acestea fiind aspecte de natură civilă 

care pot fi lămurite în fața unei instanțe civile. 

În cauza de față, mai trebuie punctat că, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la 

dosar, partea vătămată (moştenitoare a numitului U.) ar deține terenul în suprafață de 7764,46 

mp, situat în extravilanul comunei Ț. din județul Iaşi, în baza titlului de proprietate nr. 

154.882/18.10.1995, emis pe numele lui U. de către Comisia județeană pentru stabilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor a județului Iaşi, nicidecum în baza unei hotărâri 

judecătoreşti constitutive de drepturi şi cu atât mai puțin în baza sentinței penale nr. 

6590/29.11.2002 pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 14.848/2001. 

Prin urmare, Curtea a constatat că sentința penală nr. 6590/29.11.2002 pronunțată de 

Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 14.848/2001, irevocabilă, nu reprezintă o hotărâre constitutivă 

de drepturi reale asupra terenului menționat anterior şi nu poate reprezenta condiția premisă 

pentru existența infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prev. de art. 271 alin. 2 

Cod penal din 1969. 

Aşadar, fapta reținută în sarcina inculpatului nu întruneşte elementele constitutive ale 

infracțiunii menționate, lipsa unei hotărâri judecătoreşti în baza căreia partea vătămată să fi 

deținut terenul în discuție conducând la inexistența unei fapte penale concrete, activitatea 

reclamată în sarcina inculpatului nefiind prevăzută de legea penală. 

Având în vedere motivul de nelegalitate reținut, Curtea a admis apelul declarat de 

inculpat și a desființat integral sentința primei instanțe. 

Procedând la rejudecarea cauzei, Curtea, în baza art. 396 alin. 5 Cod de procedură 

penală raportat la art. 16 alin. 1, lit. b) teza I din Codul penal, a dispus achitarea inculpatului 

pentru infracțiunea prev. de art. 271 alin. 2 din Codul penal din 1969, cu aplic. art. 5 din 

Codul penal. 

Față de soluția dispusă pe latura penală a cauzei, în baza art. 397 alin. 1 rap. la art. 25 

alin. 5 din Codul de procedură penală, Curtea a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată 

de către partea civilă. 

Pentru motivele dezvoltate mai sus, Curtea a respins ca nefondat apelul declarat de 

parchet împotriva aceleiaşi sentințe penale. 

 

III. Drept procesual penal. Partea generală 

4. Decesul inculpatului după soluționarea definitivă a acțiunii penale. Rezolvarea 

acțiunii civile disjunse 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Rezolvarea acțiunii civile in procesul penal.  

Temei de drept: art. 25 alin 5 Cod procedura penala 
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Dacă titularul răspunderii penale (inculpatul apelant, în speță) a decedat, rezolvarea 

acțiunii civile (respectiv analiza acesteia), nu mai poate fi realizată de instanța penală, astfel 

încât, având în vedere dispozițiile art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, se impune a fi lăsată 

nesoluționată acțiunea civilă. 

Chiar dacă, anterior, față de inculpat nu s-a dispus printr-o sentință penală o soluție 

de încetare a procesului penal şi întrucât decesul acestuia a intervenit ulterior, respectiv în 

cursul căii de atac a apelului formulat de inculpat împotriva sentinței penale prin care s-a 

soluționat doar acțiunea civilă disjunsă de latura penală – incidente în cauză, ca efecte 

juridice, sunt dispozițiile art. 25 alin. 5 Cod procedură penală. 

Decizia penală nr. 295/13.04.2016 

Prin Sentința penală nr. 104 din 22.09.2015 pronunțată de Judecătoria Hârlău, s-au 

dispus următoarele: 

„În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu 

referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., admite în parte acțiunea civilă a părții civile 

şi obligă pe inculpat, la plata către aceasta a sumei de 10.000 (zece mii) lei, reprezentând 

daune morale.” 

Pentru a se dispune astfel, Judecătoria Hârlău a avut în vedere următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău a fost trimis în judecată 

în stare de libertate inculpatul pentru săvârşirea infracțiunii de act sexual cu un minor, 

prevăzută de art. 220 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 

Cod penal. 

În fapt, s-a reținut în rechizitoriu că în perioada ianuarie-noiembrie 2013, inculpatul a 

întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată minoră cunoscând că aceasta nu împlinise 

vârsta de 15 ani, raporturi sexuale în urma cărora a rămas însărcinată. 

În timpul judecății, persoana vătămată, în prezența reprezentanților legali şi asistată de 

apărătorul ales, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 lei, 

reprezentând daune morale. 

În cursul judecății, la primul termen cu procedură completă din data de 17.02.2015, 

anterior începerii cercetării judecătoreşti, inculpatul personal a arătat că înțelege să 

recunoască în totalitate săvârşirea faptei reținute în sarcina lui prin actul de sesizare a instanței 

şi a solicitat, în temeiul dispozițiilor art. 374 C.proc.pen., ca judecarea cauzei să se facă prin 

aplicarea procedurii speciale în cazul recunoaşterii învinuirii.  

Instanța, după punerea în discuția contradictorie a cererii formulate, a admis cererea 

inculpatului şi după ascultarea acestuia, a procedat, în temeiul dispozițiilor art. 374 

C.proc.pen., la administrarea probelor în circumstanțiere şi a reținut cauza spre soluționare. 

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, pentru o mai bună administrare a actului de 

justiție şi pentru respectarea dispozițiilor procedurii penale speciale prevăzute de dispozițiile 

art. 374 alin. 4, 375 şi 377 C.proc.pen., observând că soluționarea laturii civile în ceea ce 

priveşte pe partea civilă ar fi întârziat nejustificat soluționarea laturii penale, instanța, în baza 

art. 26 alin. 1 C.proc.pen., coroborat cu art. 377 alin. 2 C.proc.pen., a dispus disjungerea 

laturii civile în ceea ce priveşte pe partea civilă de latura penală a cauzei, formându-se un 

dosar nou pe rolul Judecătoriei Hârlău şi care a fost repartizat manual acestui complet de 

judecată. 

Prin sentința penală nr. 12/30.01.2015 a Judecătoriei Hârlău în baza art. 198 alin. 1 din 

vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal, cu referire la art. 74 alin. 

1 lit. a şi c şi art. 76 alin. 1 lit. d din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., 

raportat la art. 396 alin. 10 C.proc.pen. s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 5 

(cinci) luni închisoare, pentru săvârşirea infracțiunii de act sexual cu un minor în formă 

continuată cu aplicarea art. 81 alin. 1 lit. a, b şi c din vechiul Cod penal. 

În termen legal, sentința penală prin care a fost soluționată acțiunea civilă disjunsă a 

fost apelată de inculpat. 
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La termenul de judecată din 09.12.2015 s-a dispus verificarea în D.E.P.A.B.D. şi 

citarea inculpatului pentru a-şi exprima poziția procesuală raportat la apelul declarat prin 

avocat; partea civilă fiind legal citată prin reprezentanți legali şi reprezentată de avocat din 

oficiu. 

Ulterior, la termenul de judecată din data de 30.03.2016 s-a reținut din înscrisurile 

depuse la dosar (certificat de deces, dovada de citare) şi susținerile avocatului din oficiu că 

inculpatul apelant a decedat la data de 23.10.2015. 

Curtea a evaluat asupra apelului formulat prin prisma motivelor de apel depuse de 

avocatul din oficiu dar şi raportat la dispozițiile art. 417 Cod procedură penală, constatând 

următoarele: 

Instanța de fond, prin sentința penală apelată a dispus obligarea inculpatului la plata 

către aceasta a sumei de 10.000 (zece mii) lei, reprezentând daune morale. 

Pe baza actelor administrate în cursul judecării prezentului apel se reține că inculpatul 

a decedat la data de 23.10.2015. Se mai observă că la momentul la care a intervenit decesul 

inculpatului, hotărârea judecătorească prin care a fost soluționată latura penală a cauzei – 

sentința penală nr. 12/30.01.2015 a Judecătoriei Hârlău – era rămasă definitivă, situație în care 

soluția de condamnare nu mai poate fi schimbată cu o soluție de încetare a procesului penal. 

Însă, situația faptică care justifică o soluție de încetare a procesului penal întemeiată pe 

dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, respectiv decesul inculpatului, este 

îndeplinită în speța de față şi poate fundamenta soluția în latura civilă a procesului penal, care, 

la data decesului, nu era definitivă. 

Având în vedere că titularul răspunderii penale (inculpatul apelant, în speță) a decedat, 

Curtea reține că rezolvarea acțiunii civile (respectiv analiza acesteia), nu mai poate fi realizată 

de instanța penală, astfel încât, având în vedere dispozițiile art. 25 alin. 5 Cod procedură 

penală, se impune a fi lăsată nesoluționată acțiunea civilă. 

Chiar dacă anterior, față de inculpat nu s-a dispus printr-o sentință penală o soluție de 

încetare a procesului penal şi întrucât decesul acestuia a intervenit ulterior, respectiv în cursul 

căii de atac a apelului formulat de inculpat împotriva sentinței penale prin care s-a soluționat 

doar acțiunea civilă disjunsă de latura penală – incidente în cauză, ca efecte juridice sunt 

dispozițiile art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, avându-se în vedere şi dispozițiile art. 418 

Cod procedură penală „neagravarea situației în propria cale de atac”. 

Astfel, şi partea civilă poate promova eventual o acțiune civilă la instanța civilă 

împotriva moştenitorilor inculpatului având în vedere dispozițiile art. 27 alin. 2 C.proc.pen. 

care prevăd că „persoana vătămată, care s-a constituit parte civilă în procesul penal, poate 

introduce acțiune la instanța civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanța penală a lăsat 

nesoluționată acțiunea civilă.” 

Pe cale de consecință, sunt întemeiate motivele invocate de avocatul din oficiu al 

inculpatului apelant (decedat) şi, în conformitate cu dispozițiile art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din 

Codul de procedură penală Curtea a admis apelul declarat de inculpat împotriva Sentinței 

penale nr. 104 din 22.09.2015 pronunțată de Judecătoria Hârlău, pe care o va desființa 

integral. 

În rejudecare s-a dispus, în baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen., lăsarea nesoluționată a 

acțiunii civile promovate de partea civilă. 

 

5. Intervenirea prescripției răspunderii penale, urmare a duratei prea mari a 

procesului penal. Soluția legislativă conținută în disp. art. 25 alin. 5 Cod 

procedură penală cu privire la lăsarea nesoluționată a acțiunii civile în cazul 

încetării procesului penal ar contraveni dreptului părții civile şi ar încălca 

dreptul la un proces echitabil al acesteia la procesul penal 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generala  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Rezolvarea acțiunii civile in procesul penal 
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Temei de drept: art. 25 alin. 5 Cod procedura penala, art. 6 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului 

 

Potrivit jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului, în special 

în cauzele Dinchev vs. Bulgaria, 23057/03, 22 ianuarie 2009, Tonchev c. Bulgaria, 19 

noiembrie 2009, 18527/02, Atanasova c. Bulgaria, (nr. 72001/01), hotărârea din 2 octombrie 

2008, dar şi Dragomir c. România, nr. 43045/08, hotărârea din 14 iunie 2016, 

nesoluționarea laturii civile în cazul prescripției răspunderii penale încalcă dreptul de acces 

la justiție al părții civile atunci când acest lucru se datorează în întregime încetinelii cu care 

autoritățile au lucrat cazul, indiferent de posibilitatea de a introduce sau nu o acțiune civilă 

separată. 

Decizia penală nr. 409/27.05.2016 

 Prin sentința penală nr. 420/2016 din 19.02.2016 pronunțată de Judecătoria Iaşi s-a 

stabilit pentru inculpat pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de 

neglijență în serviciu prevăzută de art. 298 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal și în 

baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 alin. 1 Cod penal s-a amânat 

aplicarea pedepsei. 

În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 19 Cod procedură penală şi art. 

1347 Cod civil, a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă și a fost obligat 

inculpatul să plătească părții civile suma de 15.586,62 lei cu titlu de daune materiale. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel în termen legal inculpatul. 

Prin motivele de apel formulate în scris şi depuse la dosar, inculpatul a arătat, în 

esență, că instanța de fond a făcut o greşită aplicare a prevederilor art. 5 Cod penal atunci 

când a stabilit legea penală mai favorabilă în speță, deoarece în cauza de față legea penală mai 

favorabilă este Codul penal din 1969 ținând cont de prevederile art. 124 referitoare la 

prescripția specială a răspunderii penale, mai exact forma textului de lege anterioară 

modificării aduse prin art. I pct. 3 din Legea nr. 63/2012, infracțiunea pentru care a fost trimis 

în judecată apelantul fiind săvârşită în data de 01.11.2008, termenul de prescripție specială 

împlinindu-se la data de 01.05.2016. 

S-a mai solicitat ca, urmare a pronunțării încetării procesului penal, în temeiul 

prevederilor art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, latura civilă să fie lăsată nesoluționată. 

Inculpatul apelant a precizat că doreşte continuarea procesului penal în conformitate 

cu prevederile art. 18 Cod procedură penală, criticând soluția instanței de fond ca netemeinică 

şi nelegală, solicitând achitarea sa deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală. 

Examinând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, în raport de criticile formulate de 

apelant, dar și din oficiu, în baza efectului devolutiv al apelului și al limitelor sale, conform 

art. 417 Cod procedură penală, Curtea a considerat că apelul este fondat. 

Pe de o parte, trebuie precizat că întrucât inculpatul apelant a invocat incidența 

prescripției răspunderii penale dar şi continuarea procesului penal în vederea dovedirii cazului 

de achitare invocat, ca soluție prioritară, Curtea a efectuat analiza ambelor aspecte, situație în 

care a reținut următoarele: 

De la momentul comiterii infracțiunii de neglijență în serviciu ce formează obiectul 

dosarului de față și până în prezent se reține că în spațiul normativ a intervenit o modificare 

legislativă de substanță prin intrarea în vigoare, la data de 01 februarie 2014, a unei noi legi 

penale generale, respectiv Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 

Urmarea acestei împrejurări care, în esență, aduce în atenție succesiunea în timp a legii 

penale, se impune analiza cu prioritate a pieselor prezentului dosar penal din perspectiva 

principiului aplicării legii penale mai favorabile, principiu pe care îl regăsim la art. 5 Cod 

penal potrivit căruia ”În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea 
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definitivă a cauzei a intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai 

favorabilă.”  

Consecința incidenței principiului legii penale mai favorabile impune realizarea de 

către instanța de judecată a unei analize comparative a celor două legi penale succesive – 

Codul penal din 1969 și Codul penal actual – pentru identificarea și determinarea legii penale 

mai favorabilă inculpatului. 

În ceea ce privește mecanismul de determinare a caracterului ”mai favorabil” al legii 

penale, Curtea a arătat că, în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, determinarea legii 

mai blânde se face prin aplicarea legii penale în ansamblul ei și nu pe instituții autonome, cu 

combinarea instituțiilor de drept din legi penale diferite întrucât în aceasta din urma situație s-

ar creat lex tertia. În același sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională a României, prin 

decizia nr. 265/06.05.2014, atunci când a examinat constituționalitatea dispozițiilor art. 5 din 

Codul penal.  

În acest context normativ, Judecătoria Iaşi a considerat că, dat fiind prejudiciul relativ 

ridicat produs prin fapta penală săvârşită, conduita de nerecunoaştere a faptei şi mai ales, lipsa 

eforturilor de acoperire a prejudiciului, nu este suficientă aplicarea pedepsei amenzii penale 

pentru realizarea scopului educative şi preventive al pedepsei, dar că amânarea aplicării 

pedepsei este mai favorabilă inculpatului, stabilind că legea penală nouă (art. 298 Cod penal) 

reprezintă legea mai favorabilă inculpatului. 

În cursul judecării cauzei în apel se impune stabilirea legii penale mai favorabile în 

raport de împrejurarea invocată de inculpatul-apelant, respectiv prescripția răspunderii penale, 

ceea ce presupune să se verifice cele două legi penale generale succesive în ansamblul lor, 

prin luarea în examinare a tuturor instituțiilor de drept penal care ar fi incidente în cauză, între 

care se află și instituția prescripției răspunderii penale.  

În examenul comparativ, de ansamblu, al celor două legi penale succesive, Curtea a 

analizat și instituția prescripției răspunderii penale. Astfel, în materia dreptului penal, 

prescripția este reglementată ca o cauză care înlătură răspunderea penală prin stingerea 

dreptului statului de a sancționa și a obligației corelative a infractorului de a suporta 

consecințele infracțiunii comise, după trecerea unui anumit interval de timp, prevăzut de lege, 

de la data comiterii faptei. Prescripția, ca instituție de drept penal substanțial, operează din 

oficiu, de plin drept. 

Pe planul dreptului procesual penal, prescripția reprezintă o condiție de procedibilitate 

deoarece intervenirea ei împiedică punerea în mişcare sau continuarea exercitării acțiunii 

penale. 

Infracțiunea de neglijență în serviciu prevăzută de art. 249 alin. 1 Cod penal din 1969 

se pedepsea cu închisoarea de la o lună la 2 ani sau amendă, iar infracțiunea de neglijență în 

serviciu prevăzută de art. 298 Cod penal actual se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 3 

ani sau cu amendă. 

Conform art. 124 Cod penal din 1969, în varianta normativă anterioară modificării 

prin art. I pct. 3 din Legea nr. 63/2012, deci în vigoare la data săvârşirii faptei imputate, 

prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de 

prescripție prevăzut la art. 122 este depăşit cu încă jumătate. 

Ulterior modificării prin art. I pct. 3 din Legea nr. 63/2012, art. 124 Cod penal din 

1969 a dobândit următorul conținut: ,,prescripția înlătură răspunderea penală oricâte 

întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut la art. 122 este depăşit cu încă o 

dată”. 

Prin Decizia nr. 1092 din 18.12.2012, Curtea Constituțională, analizând excepția de 

neconstituționalitate formulată direct de Avocatul Poporului, a constatat că prevederile art. 

124 Cod penal (n.r. după modificarea prin art. I pct. 3 din Legea nr. 63/2012) sunt 

constituționale în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor 

săvârşite sub imperiul legii vechi. 
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Curtea a constatat că împlinirea termenului de prescripție specială începe să curgă, 

indiferent de câte întreruperi ar interveni, de la data săvârşirii faptei şi se împlineşte, în acord 

cu principiul legii penale mai favorabile, la data prevăzută de aceasta.  

Prin urmare, câtă vreme prescripția specială este o cauză care înlătură răspunderea 

penală, este evident că împlinirea sa sub imperiul legii vechi este mai favorabilă decât 

împlinirea prevăzută de legea nouă, deoarece aceasta din urmă măreşte intervalul de timp ce 

poate genera neaplicarea unei pedepse. Altfel spus, termenul de prescripție specială prevăzut 

de legea veche are valențe constituționale în măsura în care ultraactivează aplicându-se 

faptelor comise sub imperiul său şi care, în acord cu principiul securității juridice, nu au fost 

judecate definitiv până la apariția legii noi. Totodată, termenul de prescripție specială 

prevăzut de legea nouă este constituțional în măsura în care se aplică numai faptelor săvârşite 

sub imperiul noii soluții legislative.  

Or, astfel cum s-a arătat anterior, fapta imputată inculpatului a fost săvârşită la data de 

01.11.2008 , termenul de prescripție specială începând să curgă din acel moment. 

Conform art. 122 alin. (1) lit. d) Cod penal din 1969, în varianta normativă anterioară 

modificării prin art. I pct. 3 din Legea nr. 63/2012, termenul de prescripție a răspunderii 

penale este de 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai 

mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani, limite care se regăsesc în cazul infracțiunii de 

neglijență în serviciu, prevăzută la art. 298 Cod penal. 

Potrivit alin. (2) al art. 122 Cod penal, termenele de prescripție a răspunderii penale 

încep să curgă de la data săvârşirii infracțiunii, iar în cazul infracțiunilor continue termenul 

curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data 

săvârşirii ultimei acțiuni sau inacțiuni. 

În cauza penală supusă prezentului examen, infracțiunea de neglijență în serviciu 

reținută în sarcina inculpatului apelant a fost săvârşită la data de 01.11.2008 termenul de 

prescripție specială începând să curgă din acel moment, astfel că ultimul termen de prescripție 

special, de 7 ani şi 6 luni, s-a împlinit în cauză la data de 30.04.2016. 

Pe de altă parte, prima instanță a procedat în mod temeinic, echitabil şi imparțial, la 

interpretarea, analizarea, şi evaluarea tuturor probelor cauzei, inclusiv din perspectiva 

susținerilor şi apărărilor inculpatului, şi la explicarea problemelor de drept, într-o manieră 

convingătoare, susceptibilă a înlătura orice dubiu cu privire la existența faptei, la comiterea 

acesteia de către inculpat şi la vinovăția acestuia. 

Sub aspectul situației de fapt, Curtea, ca instanță de apel a reevaluat probele 

administrate în cursul urmăririi penale şi al judecății, raportat la toate susținerile şi apărările 

inculpatului, iar evaluarea coroborată a acestora conturează neîndoielnic activitatea 

infracțională a inculpatului. 

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, 

Curtea a admis apelul declarat de inculpat și rejudecând cauza, în aplicarea art. 5 alin. 1 Cod 

penal, a constatat că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul-apelant este Codul penal 

din 1969 și, în consecință, a calificat în drept fapta reținută în sarcina sa ca fiind infracțiunea 

de ,,neglijență în serviciu” prev. de art. 249 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 

Cod penal. 

În baza dispozițiilor art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. 

f Cod procedură penală, cu referire la art. 122 alin. 1 lit. d și art. 124 Cod penal din 1969, a 

dispus încetarea procesului penal față de inculpat, pentru comiterea infracțiunii de ,,neglijență 

în serviciu” prev. de art. 249 alin. 1 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. 

În ceea ce priveşte aspectul laturii civile a cauzei, Curtea a constatat că, în cauză, față 

de circumstanțele particulare ale speței, date fiind condițiile procesuale anterior arătate, 

respectiv intervenirea prescripției răspunderii penale, urmare a duratei prea mari a procesului 

penal, aspect ce nu poate fi imputat părții civile, reprezentând o culpă a organelor de anchetă 

care, deşi au fost încunoştințate despre faptele penale sesizate încă din 10.06.2011, au sesizat 

instanța de judecată cu rechizitoriul prin care inculpatul a fost trimis în judecată abia la data 
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de 29.01.2015, dată fiind şi stabilirea existenței faptei, urmare a cererii inculpatului de 

continuare a procesului penal, soluția legislativă conținută în disp. art. 25 alin. 5 Cod 

procedură penală cu privire la lăsarea nesoluționată a acțiunii civile în cazul încetării 

procesului penal ar contraveni dreptului părții civile şi ar încălca dreptul la un proces echitabil 

al acesteia la procesul penal, chiar dacă ea are posibilitatea de a-şi apăra interesele printr-un 

proces civil, ulterior rămânerii definitive a hotărârii penale pronunțate în cauză. 

Astfel, potrivit jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului, în 

special în cauzele Dinchev vs. Bulgaria, 23057/03, 22 ianuarie 2009, Tonchev c. Bulgaria, 19 

noiembrie 2009, 18527/02, Atanasova c. Bulgaria, (nr. 72001/01), hotărârea din 2 octombrie 

2008, dar şi Dragomir c. România, nr. 43045/08, hotărârea din 14 iunie 2016, nesoluționarea 

laturii civile în cazul prescripției răspunderii penale încalcă dreptul de acces la justiție al părții 

civile, atunci când acest lucru se datorează în întregime încetinelii cu care autoritățile au lucrat 

cazul, indiferent de posibilitatea de a introduce sau nu o acțiune civilă separată. 

În cazuri anterioare în care acțiuni civile din cadrul proceselor penale nu au fost 

examinate din pricina încetării procesului, Curtea a examinat disponibilitatea altor căi prin 

care reclamanții puteau solicita despăgubiri. Dacă reclamanții aveau la dispoziție căi efective 

și accesibile, a considerat că dreptul de acces nu fusese încălcat (Ernst și alții c. Belgiei, 

33400/96, §§ 53-55, 15 iulie 2003; Forum Maritime S.A. c. României, 63610/00 si 38692/05, 

§§ 91-93, 4 octombrie 2007). Pe de alta parte, faptul că procesul durase un timp îndelungat nu 

privea accesul la justiție (Matos e Silva, Lda. și alții c. Portugaliei, 16 septembrie 1996, § 64; 

Buonfardieci c. Italiei (dec.), 39933/03, § 20, 18 decembrie 2007). Totuși, în alte cazuri, 

Curtea a ajuns la concluzia încălcării articolului 6 atunci când încetarea procesului penal – cu 

consecința neexaminării acțiunii civile alăturată procesului penal – era rezultatul omisiunilor 

autorităților, în special al întârzierilor excesive conducând la prescripția răspunderii penale 

(Anagnostopoulos c. Greciei, 54589/00, §§ 31 si 32, 3 aprilie 2003; Gousis c. Greciei, 

8863/03, §§ 34 si 35, 29 martie 2007). 

În cazul de față, acțiunea civilă a părții civile nu ar putea fi examinată doar din pricina 

încetării procesului penal, urmare a prescrierii răspunderii penale. Mai mult, partea civilă a 

folosit posibilitatea oferită de sistemul intern de a formula acțiune civilă și de aceea se poate 

aștepta în mod legitim ca cererea sa să fie examinată de instanțe; în plus, se constată că prin 

sentința de fond, părții civile i-a fost admisă acțiunea civilă, iar faptul că nu s-a putut stabili 

răspunderea penală a inculpatului se datorează în întregime încetinelii cu care organele de 

anchetă au instrumentat cazul. 

Din punctul de vedere al Curții, nu se poate cere părții civile să aştepte prescrierea 

răspunderii penale, la mulți ani după introducerea plângerii penale cu constituire de parte 

civila, pentru a introduce o nouă acțiune în fața instanțelor civile. De asemenea, faptul că 

partea civilă ar fi putut să opteze de la început pentru o acțiune civilă separată nu conduce la o 

soluție diferită. Preferința acordată de partea civilă actinii alăturate procesului penal nu este 

nejustificată în circumstanțele cauzei. Odată ce a optat pentru această cale, partea civilă este 

îndreptățită ca cererea sa să fie soluționată și nu are îndatorirea de a introduce o acțiune 

separată. Aşadar, prin nesoluționarea acțiunii civile, ar fi încălcat art. 6 din Convenție. 

Aceleaşi principii deduse pe cale jurisprudențială au fost valorificate şi în decizii ale 

Înaltei Curți de Casație şi Justiție (dec. pen. nr. 2245 din 3 iulie 2014, dosar nr. 493/36/2013) 

în care s-a reținut că deşi în cauză a intervenit, în calea de atac, prescripția răspunderii penale 

şi s-a pronunțat încetarea procesului penal, au fost menținute dispozițiile prin care inculpatul a 

fost obligat la plata despăgubirilor. 

Curtea nu ar putea să constate, fără a nega accesul la justiție, că, la mai mult de 7 ani şi 

6 luni de la data faptei şi după pronunțarea unei hotărâri în primă instanță privind stabilirea 

existenței faptei şi a vinovăției inculpatului, soluție a cărei legalitate a fost examinată şi 

confirmată în calea de atac, dată fiind trecerea timpului şi închiderea laturii penale a 

procedurii, în calea de atac, prin prescripție, partea civilă ar urma să se adreseze instanței 

civile. 
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În consecință, Curtea a menținut dispoziția din sentința penală apelată privitoare la 

admiterea acțiunii civile formulate de partea civilă şi la obligarea inculpatului la plata 

daunelor materiale, raportat la disp. art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 

6. Plata cheltuielilor judiciare către stat și a cheltuielilor ce reprezintă onorarii 

avocați din oficiu, în cazul încetării procesului penal prin împăcarea părților 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Cheltuielile judiciare 

Temei de drept: art. 272- art. 275 Cod procedura penala 

 

Dispoziția de obligare solidară a inculpaților și a părții civile la plata cheltuielilor 

judiciare este nelegală, deoarece art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală 

stipulează expres că, în cazul în care acțiunea penală este soluționată prin împăcarea 

părților, cheltuielile judiciare vor fi suportate de inculpat și de persoana vătămată. 

Potrivit art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare reprezentând 

onorariul avocaților din oficiu rămân în sarcina statului doar atunci când în rezolvarea 

acțiunii penale s-a dispus vreuna dintre următoarele soluții: renunțarea la urmărire penală, 

condamnarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei. 

Decizia penală nr. 66/27.01.2016 

Prin sentința pronunțată, prima instanță, în baza disp. art. 396 alin. 6 cu referire la art. 

16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală raportat la art. 159 Cod penal, a dispus încetarea 

procesului penal pornit la plângerea penală a părții vătămate – împotriva inculpaților A și B 

pentru săvârşirea infracțiunii de „furt calificat” prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 rap. la art. 229 

alin.1 lit. b,d Cod penal, cu aplicarea art.41 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal. 

În baza disp. art. 159 alin. 2 Cod penal s-a constatat stinsă acțiunea civilă. 

În baza disp. art. 275 pct.2 lit.d Cod Procedură penală au fost obligați inculpații în 

solidar cu partea civilă, prin reprezentant legal să achite cheltuielile judiciare avansate de stat. 

În baza disp. art. 272 alin.1 și 2 Cod procedură penală, sumele reprezentând onorarii 

apărători oficiu desemnați în faza urmăririi penale si în faza cercetării judecătorești pentru 

inculpați s-a constatat că au fost avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiției. 

În termen legal, împotriva sentinței penale sus-menționate, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Iaşi a exercitat calea ordinară de atac de atac a apelului. 

În motivarea apelului declarat, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a criticat 

hotărârea contestată sub aspectul legalității din perspectiva dispozițiilor referitoare la 

cheltuielile judiciare avansate de stat și a cheltuielilor ce reprezintă onorariu avocați oficiu ce 

au fost desemnați în cauză (în cursul urmăririi penale și a judecății în primă instanță).  

Procurorul a motivat că este greșită obligarea în solidar a celor doi inculpați și a părții 

civile la plata cheltuielilor judiciare ce au fost avansate de stat în condițiile în care, conform 

dispozițiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală, ar fi trebuit sa stabilească 

partea din cheltuieli care trebuie achitată de fiecare dintre părți – inculpații și partea civilă. 

A susținut procurorul că în raport cu soluția de încetare a procesului penal dispusă în 

mod greșit, cu încălcarea dispozițiilor art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, instanța 

fondului a dispus ca acele cheltuieli judiciare reprezentând onorariu avocați oficiu să rămână 

în sarcina statului. 

A solicitat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, admiterea căii de atac promovate, 

desființarea sentinței penale pronunțate și rejudecarea cauzei, ocazie în care să se corecteze 

aspectele de nelegalitate invocate.  

Examinând sentința penală apelată, pe baza tuturor lucrărilor și a materialului probator 

existent la dosarul cauzei, atât prin prisma motivelor de apel invocate, dar și din oficiu, sub 
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toate aspectele de fapt și de drept, în limitele conferite de dispozițiile art. 417 alin. (2) Cod 

procedura penală, curtea de apel a constatat următoarele: 

În fața instanței de la Judecătoria Iași s-a desfășurat judecata în primă instanță, ocazie 

în care cei doi inculpați și reprezentantul legal al părții civile, prezenți personal în fața 

instanței, mai înainte de citirea actului de sesizare, au declarat ca se împacă sub aspectul 

infracțiunii de furt calificat ce a fost dedusă judecății. 

Față de această manifestare de voință a părților, în aplicarea dispozițiilor art. 231 alin. 

(2) Cod penal, prima instanță a dispus, în latura penală, încetarea procesului penal, iar în 

latura civilă a cauzei, a constat stinsă acțiunea civilă. 

Referitor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și al 

judecății în primă instanță, prin hotărârea supusa prezentului examen s-a dispus obligarea în 

solidar a inculpaților și a părții civile - prin reprezentantul său legal - să achite cu acest titlu, 

suma totală de 200 lei.  

Dispoziția de obligare solidară a inculpaților și a părții civile la plata cheltuielilor 

judiciare este nelegală, deoarece art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală 

stipulează expres că, în cazul în care acțiunea penală este soluționata prin împăcarea părților, 

cheltuielile judiciare vor fi suportate de inculpat și de persoana vătămată. În condițiile în care 

norma procesual-penală menționată nu prevede că obligația inculpatului și a persoanei 

vătămată este una solidară, concluzia ce se desprinde este în sensul că organul judiciar va 

trebui să stabilească partea din cheltuielile judiciare pe care urmează să o plătească fiecare 

dintre părți. Cu alte cuvinte, acolo unde lege nu prevede, cel care o aplică nu poate adăuga la 

lege.  

Față de acestea, curtea a constatat întemeiată critica procurorului referitoare la maniera 

în care au fost obligați inculpații și partea civilă la plata cheltuielilor judiciare avansate de 

stat. 

Nelegalitatea constatată a fost remediată de instanța de control judiciar, ca urmare a 

admiterii apelului cu care a fost învestită. 

Cu privire la cea de a doua critică, Curtea a reținut că, potrivit art. 274 alin. (1) Cod 

procedură penală, cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocați oficiu rămân în sarcina 

statului doar atunci când în rezolvarea acțiunii penale s-a dispus vreuna dintre următoarele 

soluții: renunțarea la urmărire penală, condamnarea, amânarea aplicării pedepsei sau 

renunțarea la aplicarea pedepsei. Or, în cauza penală de față se constată că nu a fost dată 

niciuna dintre soluțiile limitativ prevăzute în art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, ci soluția 

dispusă a fost aceea de încetare a procesului penal. 

Față de această situație, s-a constatat că în speță nu are aplicabilitate norma înscrisă la 

art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare reprezentând onorariu avocați 

oficiu ce au fost desemnați pentru fiecare dintre cei doi inculpați urmând a fi incluse în 

cuantumul total al cheltuielilor avansate de stat, iar plata acestora se va face în conformitate 

cu dispozițiile art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) Cod procedură penală. Evident că aceste cheltuieli 

au fost determinate de cei doi inculpați, situație în care vor fi incluse în cuantumul 

cheltuielilor judiciare la plata cărora vor fi obligați inculpații.  

În conformitate cu dispozițiile art. 272 Cod procedură penală, s-a stabilit ca onorariile 

avocaților desemnați din oficiu să fie avansate inițial Baroului Iași din fondul special al 

Ministerului Justiției. 

 

7. Condiții de aplicare a procedurii privind înlăturarea unei omisiuni vădite 

prevăzută de art. 279 C.proc.pen. 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea 

erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite. 
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Temei de drept: art. 279 C.proc.pen. 

 

Dispozițiile art. 279 C.proc.pen. se referă la omisiunea instanței de a se pronunța 

asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, avocați, potrivit art. 272 şi 273, 

precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asiguratorii. Luarea 

unor măsuri de siguranță sau menținerea acestor măsuri presupune un act de deliberare al 

instanței de judecată, care nu poate fi suplinit pe calea unei încheieri de înlăturare a unei 

omisiuni vădite 

Decizia penală nr. 8/12.01.2016 

Prin sentința penală pronunțată la 12 mai 2015 Judecătoria Bârlad a dispus 

condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracțiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233, 

art. 234 alin. 1 lit. d, f C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen.  

La data de 26 noiembrie 2015, Judecătoria Bârlad, în temeiul dispozițiilor art. 279 

C.proc.pen. a dispus înlăturarea omisiunii vădite din dispozitivul sentinței penale în sensul că, 

după alineatul 11 din dispozitiv s-a trecut: „În baza art. 404 alin 4 lit. c C.proc.pen. menține 

măsura provizorie a obligării la tratament medical până la însănătoşire sau la obținerea unei 

ameliorări care să înlăture starea de pericol, dispusă față de inculpatul ”. 

Împotriva acestei încheieri de înlăturare a omisiunii vădite a declarat apel Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Bârlad, care a solicitat desființarea acesteia. 

În motivare se arată că dispozițiile art. 279 C.proc.pen. sunt clare şi vizează situația 

expres şi limitativ prevăzută de lege, respectiv omisiunea instanței de a se pronunța cu privire 

la sumele pretinse de martori, experți, interpreți, avocați, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu 

privire la restituirea lucrurilor sau ridicarea măsurilor asiguratorii, o măsură de siguranță 

neputând fi dispusă pe calea unei încheieri de şedință în condițiile art. 279 C.proc.pen.. 

Curtea examinând actele şi lucrările dosarului şi încheierea apelată, prin prisma 

motivelor de apel invocate şi sub toate aspectele de fapt şi de drept a constatat că apelul 

declarat de procuror este fondat pentru următoarele considerente: 

Dispozițiile art. 279 C.proc.pen. se referă la omisiunea instanței de a se pronunța 

asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, avocați, potrivit art. 272 şi 273, precum 

şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asiguratorii. 

Luarea unor măsuri de siguranță sau menținerea acestor măsuri presupune un act de 

deliberare al instanței de judecată, care nu poate fi suplinit pe calea unei încheieri de 

înlăturare a unei omisiuni vădite. 

Pe cale de consecință, Curtea a admis apelul declarat de parchet, împotriva încheierii 

de înlăturate a omisiunii vădite din 26 noiembrie 2015 pronunțată de Judecătoria Bârlad, 

încheiere ce a fost desființata integral. 

 

IV. Drept procesual penal. Partea specială 

 

8. Procedura abreviată a judecății în cazul recunoaşterii învinuirii 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Judecata în primă instanță  

Temei de drept: art. 349 alin. 2 Cod de procedură penală, art. 374 alin. 4 Cod de 

procedură penală, art. 375 Cod de procedură penală, art. 377 Cod de procedură penală, art. 

379 alin. 2 Cod de procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală 
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Insuficiența probelor ori, cel puțin aprecierea instanței în acest sens conduce la 

respingerea cererii inculpatului de judecare în procedură abreviată și la efectuarea 

cercetării judecătorești în procedura obișnuită, în care, pe lângă procuror, persoana 

vătămată și părți, care pot propune probe în vederea soluționării acțiunii penale, instanța 

poate, la rându-i, administra din oficiu probe dacă se impune pentru aflarea adevărului și 

justa soluționare a cauzei. În niciun caz însă instanța nu poate pronunța o soluție de achitare 

fără să efectueze cercetarea judecătorească. 

 

Decizia penală nr. 617/27.09.2016  

Prin sentința penală nr. 91 din 11.05.2016, Tribunalul Vaslui, în baza art. 396 alin. 5 şi 

art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală, a achitat 

inculpatul pentru infracțiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

241/2005 actualizată. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că inculpatul a fost trimis în 

judecată pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. și ped. de art. 9 alin. l lit. b din 

Legea nr. 241/2005 și prin actul de sesizare a instanței, s-a reținut în esență, în sarcina 

inculpatului, că, în calitate de administrator al S.C. X SRL, în perioada ianuarie - martie 2015, 

a vândut materiale de construcții în valoare de 19.000 lei unor persoane de pe raza comunei 

B., fără a înregistra în evidența contabilă tranzacția încheiată, aducând astfel prejudicii 

bugetului de stat. 

La termenul de judecată din 27.04.2016, instanța, în baza art. 374 alin. 4 C.proc.pen. a 

adus la cunoştință inculpatului prevederile art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, privind 

procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăției. 
Inculpatul a declarat că dorește să se judece pe baza probelor administrate în cursul 

urmăririi penale, apelând la procedura simplificată, prin recunoaşterea faptei. 
Fiind interpelat de instanță cu privire la dreptul de face declarații, inculpatul a precizat 

că nu doreşte să dea nicio declarație şi că menține cele declarate la urmărirea penală. 
S-a solicitat proba cu înscrisuri în circumstanțiere care au fost depuse la acelaşi termen 

de judecată, odată cu concluziile susținute de apărătorul ales. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi materialul probatoriu administrat la 

urmărirea penală, Tribunalul a constatat că în speța dedusă judecății, în sprijinul acuzării nu 

există nicio probă, aspect ce conduce la imposibilitatea conferirii valorii probante, nefiind 

răsturnată prezumția de nevinovăție a inculpatului.  

Infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul constă în sustragerea de la 

plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activități 

pentru care legea prevede obligația înregistrării, în scopul obținerii de venituri.  

Făcându-se verificarea doar pentru luna martie 2015, nu se poate şti însă, dacă 

inculpatul nu a înregistrat cu întârziere în evidentele contabile ale firmei sale acest fapt de 

comerț efectuat fără a-l evidenția pe loc în acte. 

Atâta timp cât inculpatul nu a înregistrat la timp doar o activitate comercială efectuată 

și pentru care legea prevede obligația înregistrării, nu se poate concluziona că a urmărit să 

obțină venituri și să se sustragă în mod fraudulos, în total sau în parte, de la îndeplinirea 

îndatoririlor fiscale. 

S- a reținut astfel de către instanță că nu este îndeplinită nici latura obiectivă a acestei 

infracțiuni de evaziune fiscală şi nici latura subiectivă a acesteia, motiv pentru care s-a dispus 

achitarea inculpatului pentru infracțiunea reținută în sarcina sa. 

Nu rezultă din nicio probă din dosarul înaintat tribunalului într-o formă destul de 

superficială, reaua-credință a inculpatului în îndeplinirea obligațiilor fiscale privind plata 

impozitului, astfel încât fapta penală reținută în sarcina acestuia nu a fost săvârşită cu 

vinovăția cerută de lege. 
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Neexistând nici latura obiectivă, nici latura subiectivă în cauză, infracțiunea de 

evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b din Legea 241/2005 nu poate fi reținută de 

instanță. 

Conchizând, raportat la întreg materialul probator administrat în cauză, se poate reține 

că inculpatul, chiar dacă nu a omis înregistrarea în contabilitate a operațiunilor comerciale 

efectuate, a întârziat în mod evident evidențierile în contabilitatea firmei sale a unei operațiuni 

efectuate.  

Cu toate acestea, acțiunea inculpatului nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală în 

forma cerută de norma incriminatoare, care trebuie să fie clară, lipsită de echivoc. 

In conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, constituie 

infracțiunea e evaziune fiscală omisiunea, în tot sau in parte, a evidențierii, in actele contrabile 

ori in alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în 

scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. 

Legea nu prevede dacă omisiunea este intenționată sau dacă reprezintă doar o 

întârziere a înregistrărilor în contabilitate, însă, pentru a putea stabili caracterul penal se arată 

în acelaşi text al legii, că trebuie să existe scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor 

fiscale. Pentru a evita sau a combate abuzurile, exact acest scop trebuie dovedit de către 

organele de anchetă. 

Astfel, s-a apreciat că nu a fost răsturnată prezumția de nevinovăție, prezumție de care 

beneficiază inculpatul.  

Tribunalul a avut în vedere poziția procesuală a inculpatului și anume recunoaşterea 

nu a vinovăției de către acesta, ci a situației de fapt reținute, precum și solicitarea de a se 

judeca potrivit procedurii simplificate, doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi 

penale. 

Contrar art. 320 ind. 1 din Codul de procedură penală din 1969 privind judecata în 

cazul recunoaşterii vinovăției, noile reglementări ale Codului de procedură penală, respectiv 

art. 396 alin.(10) din actualul cod, permit instanței să pronunțe si alte soluții în cazul 

recunoaşterii faptelor de către inculpați, nu numai condamnarea.  

În termenul legal prevăzut de art. 410 alin. 1 Cod de procedură penală, împotriva 

sentinței penale sus-menționate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui a exercitat calea 

ordinară de atac a apelului, sub aspectul nelegalității și netemeiniciei acesteia. 

În motivare, s-a arătat că infracțiunea reținută în sarcina inculpatului este dovedită 

cu materialul probator existent la dosar, administrat în cursul urmăririi penale, coroborat 

cu declarația de recunoaştere a faptei dată în fața instanței, declarație în baza căreia 

judecata s-a făcut în baza procedurii simplificate.  

Nu s-a pus niciun moment, în cursul cercetărilor, problema inexistenței vinovăției, 

inculpatul recunoscând comiterea infracțiunii din primul moment al declanşării 

cercetărilor. 

Recunoaşterea faptei de către inculpat se coroborează cu raportul de constatare 

tehnică - ştiințifică întocmit de inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Vaslui, raport dispus de procuror, în care se concluzionează că se pune în 

evidență comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 4.110 lei, constând 

în vânzarea de mărfuri, fără emiterea de documente justificative, iar probatoriul 

testimonial existent la dosar confirmă comiterea infracțiunii. 

Pe cale de consecință,s-a solicitat admiterea apelului, desființarea hotărârii criticate 

şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond, inculpatul neputând fi privat de calea 

de atac în eventualitatea unei condamnări. 

Examinând actele şi lucrările cauzei, prin prisma motivelor de apel invocate, dar şi din 

oficiu, Curtea de Apel a constatat următoarele: 

La termenul de judecată din 27 aprilie 2016, s-a constatat de judecătorul fondului că 

judecarea cauzei se poate desfășura în procedură simplificată, în condițiile recunoaşterii 
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infracțiunii de către făptuitor, fiind încuviințată cererea formulată de inculpat de judecare a 

cauzei în procedură abreviată. 

În doctrina judiciară s-a apreciat că cele declarate de inculpat sunt consemnate, de 

regulă, pe formular corespunzător declarației de inculpat, dar, nefiind o declarație cu 

valoare de mijloc de probă asupra situației de fapt, ci doar achiesarea la judecarea în 

procedură simplificată, poziția inculpatului poate fi consemnată și direct în încheierea de 

ședință, mai ales că legea nu prevede respectarea vreunei formalități pentru a deduce că 

poziția inculpatului se va consemna într-o declarație/proces-verbal/formular, cum ar fi, de 

pildă, semnarea acesteia. Firește, însă, dacă ascultarea inculpatului s-a consemnat într-un 

înscris dintre cele menționate, acesta va fi semnat de către inculpat. 

S-a mai susținut că procedura recunoașterii învinuirii nu este incompatibilă cu 

dreptul inculpatului de a fi reprezentat în procesul penal sau cu acela de a se prevala de 

dreptul la tăcere. 

Instanța de control judiciar a reținut, contrar susținerilor procurorului, că faptul că 

inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere nu este de natură a afecta, prin el însuşi, 

legalitatea soluției de încuviințare a judecării cauzei în procedură abreviată. 

Curtea de apel a arătat, în continuare, că procurorul, părțile sau persoana vătămată pot 

exercita calea de atac a apelului împotriva sentinței pronunțate în procedură abreviată și cu 

privire la legalitatea soluției de admitere a procedurii abreviate. 

Procedura abreviată a judecății în cazul recunoaşterii învinuirii are la bază o 

recunoaştere de vinovăție, fiind reglementată de dispozițiile art. 349 alin. 2 Cod de procedură 

penală, art. 374 alin. 4 Cod de procedură penală, art. 375 Cod de procedură penală, art. 377 

Cod de procedură penală, art. 379 alin. 2 Cod de procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod de 

procedură penală. 

Insuficiența probelor ori, cel puțin aprecierea instanței în acest sens conduce la 

respingerea cererii inculpatului de judecare în procedură abreviată și la efectuarea cercetării 

judecătorești în procedura obișnuită, în care, pe lângă procuror, persoana vătămată și părți, 

care pot propune probe în vederea soluționării acțiunii penale, instanța poate, la rându-i, 

administra din oficiu probe dacă se impune pentru aflarea adevărului și justa soluționare a 

cauzei. 

În niciun caz însă instanța nu poate pronunța o soluție de achitare fără să efectueze 

cercetarea judecătorească. Chiar dacă din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. 396 

alin. 10 Cod de procedură penală, se poate deduce că și o astfel de soluție este posibilă în 

cazul judecării cauzei în procedură abreviată, ea nu va depinde însă de evaluarea pe fond a 

probatoriului administrat, ci de intervenția unor cauze care împiedică exercitarea acțiunii 

penale (inculpatul a recunoscut integral fapta pentru care a fost trimis în judecată, însă acesta 

nu are calitatea specială prevăzută de lege pentru a fi autor al infracțiunii – subiect activ 

nemijlocit calificat; fapta a fost dezincriminată după trimiterea inculpatului în judecată; lipsa 

discernământului în săvârșirea faptei ori fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată 

şi pe care a recunoscut-o este o contravenție, iar nu o infracțiune etc.). 

Or, instanța de fond, deși a încuviințat solicitarea de judecare a cauzei în procedură 

abreviată, în motivare a indicat fie că în speța dedusă judecății, în sprijinul acuzării nu există 

nicio probă sau că probatoriul pe baza căruia s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului 

nu este suficient pentru a asigura răsturnarea prezumției de nevinovăție a acestuia ori că 

probatoriul administrat în faza de urmărire penală, aproape inexistent, nu este în măsură să 

răstoarne prezumția de nevinovăție a inculpatului, nefiind îndeplinite condițiile cerute de lege 

pentru ca fapta săvârşită să fie considerată infracțiune. 

Curtea de Apel a reținut că raționamentul dezvoltat în motivarea instanței de fond este 

în contradicție flagrantă cu soluția aceleași instanțe de încuviințare a solicitării inculpatului 

privind judecarea cauzei în procedură abreviată. 

Față de considerentele anterior expuse, în baza dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. b) Cod 

de procedură penală raportat la art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului şi art. 2 
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din Protocolul 7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, Curtea a admis apelul formulat 

de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, a desființat în integralitate sentința primei 

instanțe și a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Vaslui. 

În doctrina judiciară s-a arătat că se va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în 

situațiile în care a fost încălcat dreptul la un proces echitabil în primă instanță sau există vreun 

alt viciu semnificativ și substanțial care conduce la încălcarea dreptului la dublu grad de 

jurisdicție în materie penală garantat de art. 2 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenția 

europeană a drepturilor omului. 

Instanța de control judiciar a arătat și că art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, 

astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 18/2016, prevede printre cazurile în care, deși 

procesul penal se desfășoară în tot sau în parte potrivit regulilor de drept comun, inculpatul 

beneficiază totuși de efectul de drept substanțial specific procedurii abreviate față de lipsa 

unei culpe procesuale în legătură cu pierderea efectului procedural, situațiile în care instanța 

respinge cererea inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii abreviate, efectuează 

cercetarea judecătorească, iar în urma acesteia reține aceeași situație de fapt care fusese ab 

initio și recunoscută de către inculpat sau situația în care instanța respinge cererea inculpatului 

de a fi judecat potrivit procedurii abreviate, efectuează cercetarea judecătorească, iar în urma 

acesteia reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută de inculpat.  

9. Procedura abreviată a judecății în cazul recunoaşterii învinuirii  

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Judecata în primă instanță 

Temei de drept: art. 349 alin. 2 Cod de procedură penală, art. 374 alin. 4 Cod de 

procedură penală, art. 375 Cod de procedură penală, art. 377 Cod de procedură penală, art. 

379 alin. 2 Cod de procedură penală şi art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. 

 

Procedând la soluționarea cauzei în procedura simplificată, deşi inculpatul nu a 

recunoscut integral faptele, instanța de fond a pronunțat o hotărâre nelegală prin 

neefectuarea cercetării judecătoreşti obligatorii în vederea justei soluționări a cauzei. 

Decizia penală nr. 674/17.10.2016 

Judecătoria Vaslui, prin sentința penală nr. 808 din 30.06.2016, a dispus următoarele: 

„În baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. renunță la aplicarea 

pedepsei față de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de nerespectarea regimului 

armelor şi munițiilor prevăzută de art. 342 C.pen. 

În baza art. 81 C.pen. aplică inculpatului un avertisment. 

În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.proc.pen. achită 

inculpatul, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de contrabandă calificată prevăzută de art. 271 

din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al României.” 

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

În şedința publică din 02.06.2016, instanța a adus la cunoştința inculpatului 

dispozițiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală şi art. 396 alin. l Cod procedură penală, 

potrivit cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în 

cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, dacă recunoaşte în totalitate fapta reținută 

în sarcina sa, situație în care limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea 

săvârşită în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii cu o 

pătrime. 

Inculpatul a declarat că doreşte ca judecarea cauzei să aibă loc în procedura 

simplificată a recunoaşterii învinuirii în condițiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, 

declarația acestuia, luată în condițiile art. 375 Cod procedură penală, fiind ataşată la dosarul 

cauzei şi nu a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.  
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Potrivit art. 342 alin. 1 C.pen., deținerea, portul, confecționarea, precum şi orice 

operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor 

acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu 

închisoarea de la unu la 5 ani. 

În drept, fapta inculpatului de a deține un glonț în stare de funcționare, calibru 9 mm 

fără a avea autorizație de procurare a armelor/munițiilor şi nici permis de armă, constituie 

infracțiunea de nerespectare a regimului armelor şi munițiilor, faptă prevăzută de art. 342 alin. 

1 din Codul penal. 

Elementul material al infracțiunii îl constituie deținerea glonțului. 

Potrivit art. 2 pct. II.1 din lg. 295/2004, prin expresia arme şi muniții letale se înțelege 

armele şi munițiile a căror utilizare poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor 

prevăzute în categoria B din anexa – diverse arme de foc. Potrivit art. 2.1 pct. 5, muniția este 

ansamblul format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, 

proiectil, rezultând din raportul de constatare criminalistică 126130 din 16.12.2015 că în cazul 

cartuşului ridicat de la inculpate sunt întrunite elementele componente ale muniției. 

Deținerea glonțului a fost fără drept, câtă vreme inculpatul nu deține autorizație de 

procurare a armelor/munițiilor şi nici permis de armă. 

În ce priveşte elementul subiectiv, instanța a reținut că inculpatul a săvârșit 

infracțiunea cu forma de vinovăție a intenției directe, câtă vreme acesta cunoştea că deținerea 

fără drept de muniție letală constituie infracțiune. 

În consecință, instanța, în raport de împrejurarea că infracțiunea săvârşită prezintă o 

gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, 

modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit – respectiv, inculpatul 

a intrat în posesia glonțului în mod întâmplător, l-a deținut pe teritoriul României o perioadă 

relativ scurtă, în raport de persoana infractorului, necunoscut cu antecedente penale, aflat la 

primul conflict cu legea penală, cu o atitudine sinceră, de cooperare cu organele judiciare, 

precum şi de posibilitățile sale de îndreptare, a apreciat că aplicarea unei pedepse ar fi 

inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. 

În consecință, în baza art. 396 alin. 3 C.proc.pen. raportat la art. 80 C.pen. a dispus 

renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpat, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 

nerespectarea regimului armelor şi munițiilor prevăzută de art. 342 C.pen. și aplicarea unui 

avertisment. 

În ce priveşte infracțiunea de contrabandă calificată, instanța a reținut că, potrivit art. 

271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, introducerea în sau scoaterea 

din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale 

nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale 

chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o 

pedeapsă mai mare. 

Rezultă din modalitatea de incriminare că această infracțiune se săvârşeşte cu intenție, 

fie directă, fie indirectă. 

Procurorul de caz a reținut, referitor la intrarea în țară, că inculpatul a declarat că ar fi 

uitat de cartuş, pe care îl avea în bagaj, aceste susțineri nu pot fi primite întrucât rezultă din 

celelalte probe că declarația este nesinceră. Astfel, cartuşul a fost deținut de inculpat din 2010 

şi adus în țară în 2014, fără ca în acest interval inculpatul să-l fi predat organelor de poliție din 

Italia. După venirea în țară, inculpatul a păstrat acest cartuş, iar cu ocazia discuțiilor cu cei doi 

martori a arătat cartuşul şi chiar a amenințat cu acte de violență, rezultând că era pe deplin 

conştient de faptul că deține acel cartuş şi nu l-a adus întâmplător în țară. 

Instanța a avut în vedere că, deşi inculpatul a recunoscut situația de fapt aşa cum a fost 

reținută de organele de urmărire penală prin actul de sesizare, situație de fapt pe care, de 

altfel, o reține şi instanța, a declarat în cursul urmăririi penale că a uitat faptul că are cartuşul 

în bagaj. 
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A reținut instanța că nu poate fi înlăturată cu uşurință declarația acestuia, câtă vreme, 

de altfel, este singura în baza căreia s-a stabilit proveniența glonțului şi modalitatea 

introducerii în țară a glonțului, declarația sa necoroborându-se cu niciun alt mijloc de probă. 

Nu există nicio probă care să înlăture susținerea inculpatului că a uitat de acest glonț, 

neputându-se reține decât în baza unor prezumții că, atâta vreme cât îl avea din 2010 şi nu l-a 

predat organelor de poliție din Italia, folosindu-l la amenințarea martorilor, ştia de existența sa 

la trecerea frontierei. 

Instanța a apreciat că există dubii cu privire la împrejurarea că inculpatul a avut 

cunoştință despre faptul că avea glonțul în bagaje la trecerea frontierei, astfel încât este 

incident cazul prevăzut de art. 16 lit. b C.proc.pen. și, în consecință, a dispus achitarea 

inculpatului, aspectul săvârşirii infracțiunii de contrabandă calificată prevăzută de art. 271 din 

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea apelului procurorul a arătat că în mod nelegal instanța de fond, trecând 

peste declarația inculpatului de recunoaştere în totalitate a învinuirii cum fusese reținută în 

actul de sesizare, a dispus achitarea acestuia în baza art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, 

pentru infracțiunea prevăzută de art. 271 din Legea nr. 86/2006, apreciind că există dubiu cu 

privire la împrejurarea că inculpatul ar fi cunoscut că ar fi avut glonțul în bagaje la trecerea 

frontierei în anul 2014. 

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de apel invocate în cauză, 

dar şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea a apreciat ca fondat apelul 

procurorului pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 377 alin. 5 Cod procedură penală, dacă pentru stabilirea încadrării juridice, 

precum şi dacă, după schimbarea încadrării juridice este necesară administrarea altor probe, 

instanța, luând concluziile procurorului şi ale părților, dispune efectuarea cercetării 

judecătoreşti, dispozițiile art. 374 alin. 5-10 aplicându-se în mod corespunzător. 

Potrivit art. 374 alin. 8 Cod procedură penală, probele prevăzute în alineatul 7 (adică 

probele administrate în cursul urmăririi penale) pot fi administrate din oficiu de către instanță, 

dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului şi justa soluționare a cauzei. 

Deşi a dat declarație expresă de recunoaştere a faptelor reținute în sarcina sa prin actul 

de sesizare în ultimul cuvânt, în cadrul dezbaterilor, inculpatul a afirmat că nu a ştiut că 

transportă un cartuş iar avocatul său a invocat eroarea ca şi cauză de imputabilitate, solicitând 

achitarea inculpatului în baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. d 

Cod procedură penală şi art. 30 Cod penal. 

Potrivit art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, dacă în cursul deliberării instanța 

apreciază că o anumită împrejurare trebuie lămurită şi este necesară reluarea cercetării 

judecătoreşti sau a dezbaterilor, repune cauza pe rol, citând părțile. 

Art. 395 alin. 2 Cod procedură penală reglementează în mod expres situația repunerii 

cauzei pe rol pentru efectuarea cercetării judecătoreşti, dacă instanța constată că, pentru 

soluționarea acțiunii penale se impune administrarea altor probe înafara înscrisurilor 

prevăzute de art. 377 alin. 1-3 Cod procedură penală, atunci când judecata a avut loc în 

condițiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală. 

Din poziția exprimată de inculpat în cauză în fața instanței de fond rezultă neîndoielnic 

că acesta nu recunoaşte în totalitate faptele reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a 

instanței şi această atitudine coroborată cu îndoiala instanței în ce priveşte săvârşirea cu 

intenție a faptei prevăzută de art. 271 din Legea nr. 86/2006, pentru care a fost trimis în 

judecată inculpatul, trebuia să determine instanța la respingerea cererii de judecare în 

procedura simplificată şi de efectuare a cercetării judecătoreşti nemijlocite în vederea justei 

soluționări a cauzei şi stabilirea adevărului judiciar. 

Acest lucru rezultă şi din redactarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală care 

stipulează că atunci când judecata s-a desfăşurat în condițiile art. 375 alin. 1, alin. 1 indice 1 şi 
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alin. 2, când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiții a fost respinsă sau 

când cercetarea judecătorească a avut loc în condițiile art. 377 alin. 5 şi art. 395 alin. 2, iar 

instanța reține aceeaşi situație de fapt ca cea recunoscută de inculpat, în caz de condamnare 

sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei 

închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. 

Procedând la soluționarea cauzei în procedura simplificată, deşi inculpatul nu a 

recunoscut integral faptele, instanța de fond a pronunțat o hotărâre nelegală prin neefectuarea 

cercetării judecătoreşti obligatorii în vederea justei soluționări a cauzei. 

Petru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, Curtea a 

admis apelul declarat de parchet, a desființat integral sentința primei instanțe şi a trimis cauza 

spre rejudecare aceleiaşi instanțe. 

 

10. Procedura în cazul recunoașterii învinuirii. Condiții legale de admisibilitate. 

Trimiterea cauzei la prima instanță. Respectarea efectivă a dreptului la 

dublu grad de jurisdicție 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Parte specială. Judecata în primă instanță 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Procedura în cazul recunoașterii învinuirii 

Temei de drept: art. 374 - art. 375 Cod procedura penala 

 

Soluționarea cauzei în procedura simplificată, prin admiterea greşită a cererii în lipsa 

îndeplinirii condițiilor legale de admisibilitate, impunându-se trimiterea cauzei la instanța de 

fond pentru a oferi inculpatului posibilitatea de a beneficia de o procedură de judecată 

completă şi echitabilă, potrivit regulilor prevăzute de Titlul III – Capitolul I şi II Cod 

procedură penală, referitoare la judecata în fond şi pentru respectarea efectivă a dreptului la 

dublu grad de jurisdicție conform art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăților fundamentale. 

Decizia penală nr. 12/12.01.2016 

Prin sentința pronunțată, Judecătoria Bârlad a dispus condamnarea inculpatului pentru 

săvârşirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod 

procedura. penală si a infracțiunii prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 

alin. 10 Cod procedura penală, hotărâre ce a fost apelată de procuror şi criticată sub aspectul 

greşitei rețineri a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

Curtea de apel, examinând actele şi lucrările dosarului şi sentința criticată prin prisma 

motivelor de apel invocate, dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept ale cauzei, 

a constatat că apelul procurorului este fondat pentru următoarele considerente: 

Potrivit prevederile art. 374 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală, la primul termen la care 

procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, în cazurile în 

care acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepseşte cu detențiunea pe viață, 

preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă numai pe baza 

probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de parte, dacă 

recunoaşte în totalitate faptele reținute în sarcina sa, aducându-i la cunoştință dispozițiile art. 

369 alin. 10 Cod procedură penală. 

Deşi preşedintele completului de judecată a adus la cunoştința inculpatului aceste 

prevederi, la primul termen la care procedura era legal îndeplinită şi cauza se afla în stare de 

judecată, acesta nu a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în 

cauză, instanța de judecată dispunând la termenul următor, la care inculpatul nu s-a prezentat, 

administrarea probei cu martori. 

Abia la al treilea termen de judecată inculpatul a solicitat judecarea cauzei în 

procedura recunoaşterii, instanța de fond admițând greşit această cerere peste termenul 

prevăzut de lege. 
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Față de situația expusă, curtea de apel a constatat că prima instanță a soluționat cauza 

în procedura simplificată, în lipsa îndeplinirii condițiilor legale de admisibilitate. 

Pentru a oferi inculpatului posibilitatea de a beneficia de o procedură de judecată 

completă şi echitabilă, potrivit regulilor prevăzute de Titlul III – Capitolul I şi II Cod 

procedură penală, referitoare la judecata în fond şi pentru respectarea efectivă a dreptului la 

dublu grad de jurisdicție conform art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, cauza a fost trimisă la instanța de fond.  

11. Schimbarea încadrării juridice a faptei. Infracțiunea de evaziune fiscală prev. de 

art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale, după schimbarea încadrării juridice, din infracțiunea de 

sustragere de sub sechestru prev. de art. 261 alin. 1 Cod penal. Trimiterea 

cauzei spre rejudecare la instanța competentă 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea speciala.  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Schimbarea încadrării juridice a faptei. 

Temei de drept: art. 386 Cod procedura penala, 421 pct. 2 lit. b) Cod procedura 

penala. 

 

Judecătorul de cameră preliminară este obligat să își verifice competența în raport de 

încadrarea juridică dată de procuror faptelor prin rechizitoriu, neavând posibilitatea de a 

schimba încadrarea juridică. Dispozițiile art. 386 Cod procedură penală nu lasă loc niciunei 

interpretări, referindu-se expres la singura posibilitate a judecătorului de a schimba 

încadrarea juridică a faptelor, în cursul judecății. 

De aceea, după parcurgerea legală a procedurii de cameră preliminară și numai în 

cursul judecății, prima instanță putea și trebuia să pună în discuție încadrarea juridică prev. 

de art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005, să schimbe încadrarea juridică și să își decline 

competența trimițând dosarul Tribunalului Vaslui. 

Decizia penală nr. 714/28.10.2016 

Prin sentința penală nr. 773 din 29.06.2016 pronunțate de Judecătoria Vaslui, în baza 

art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b Cod pr.pen. a fost achitat 

inculpatul cu privire la săvârşirea infracțiunii de sustragere de sub sechestru, prev. de art. 261 

alin. 1 Cod penal, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală.  

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt şi de drept: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui a fost trimis în judecată în 

stare de libertate inculpatul, pentru comiterea infracțiunii de sustragere de sub sechestru, faptă 

prevăzută de art. 261 alin. 1 Cod penal.  

În esență, în cuprinsul actului de sesizare s-a reținut în sarcina inculpatului că a vândut 

un autoturism, deşi asupra autoturismului mai sus menționat fusese instituit sechestru 

asigurator prin procesul-verbal de sechestru al Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Vaslui pentru recuperarea unor debite către bugetul de stat.  

Potrivit art. 244 alin. 1 C.pen. din 1968 (legea aplicabilă la data faptelor), dar şi 

potrivit art. 261 alin. 1 Cod penal, constituie infracțiunea de sustragere de sub sechestru, 

sustragerea unui bun care este legal sechestrat.  

Instanța a reținut că pentru existența infracțiunii de sustragere de sub sechestru se cere 

ca bunul sustras să fi fost legal sechestrat. Or, se constată că în cuprinsul procesului verbal de 

instituire a sechestrului s-a consemnat în mod formal lăsarea bunului în custodia 

reprezentantului legal al societății comerciale. 

Rezultă din actele dosarului că la instituirea măsurii asigurătorii nu a fost de față nicio 

persoană din partea debitoarei, aceasta efectuându-se doar scriptic, fără aplicare de sigilii; de 
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asemenea măsura a fost instituită fără deposedare şi cu desemnare de custode – în persoana lui 

X., reprezentantul debitoarei în relația cu AJFP Vaslui - însă nici acesta din urmă nu a semnat 

procesul verbal de instituire a măsurii asigurătorii şi nici nu există dovada comunicării legale 

către custode sau către reprezentanții societății a instituirii măsurii.  

Trimiterea în judecată a inculpatului s-a întemeiat pe o succesiune de prezumții 

(determinate de existența unor cercetări penale privitoare la acelaşi bun dar având un alt 

obiect - respectiv ascunderea bunului impozabil, cercetări în cadrul cărora inculpatul a fost 

audiat în calitate de martor), pe baza cărora s-a concluzionat de către organul de urmărire 

penală că în mod indubitabil inculpatul a cunoscut despre instituirea sechestrului, motiv 

pentru care vânzarea bunului ar atrage răspunderea penală pentru infracțiunea prev. de art. 

261 alin. 1 Cod penal.  

Simplele prezumții decurgând din calitatea inculpatului de administrator de fapt sau de 

administrator special în cadrul procedurii de reorganizare sau din împrejurarea că acesta a fost 

audiat în calitate de martor şi a fost întrebat unde este autoturismul, în cadrul unei proceduri 

penale, cu privire la acelaşi bun dar în legătură cu o altă faptă (de evaziune fiscală prin 

ascunderea bunului), nu pot conduce la concluzia că în mod indubitabil inculpatul cunoştea 

faptul instituirii sechestrului fiscal cu privire la autoturismul în cauză.  

Pentru argumentele expuse, constatând că procedura instituirii sechestrului fiscal a fost 

viciată, instanța a apreciat că în cauză nu s-a făcut dovada caracterului ilicit al vânzării 

bunului mobil aparținând societății de către administratorul acesteia, acțiunea inculpatului 

constituie elementul material al reprezentând o vânzare a unui bun aparținând societății 

debitoare de către administratorul special, cu acordul administratorului judiciar.  

În lipsa informării legale cu privire la instituirea sechestrului, vânzarea bunului de 

către inculpat nu constituie acțiunea de sustragere, ce formează elementul material al 

infracțiunii deduse judecății, motiv pentru care instanța a constatat incidența cazului prevăzut 

de art. 16 lit. b Cod pr.pen., respectiv că fapta imputată inculpatului nu este prevăzută de legea 

penală, neîntrunind elementele constitutive ale infracțiunii de sustragere de sub sechestru sub 

aspectul laturii obiective.  

Împotriva acestei hotărâri Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a promovat calea 

ordinară de atac a apelului. 

Prin motivele de apel depuse în formă scrisă la dosar Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Vaslui a criticat hotărârea apelată pentru nelegalitate şi netemeinicie, în temeiul dispozițiilor 

art. 421 al. 1 pct. 2 lit. b C. proc. pen., solicitând admiterea apelului, schimbarea încadrării 

juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare în infracțiunea prevăzută 

de art. 9 al. 1 lit. g din Legea 241/2005, desființarea sentinței criticate şi rejudecarea cauzei de 

către instanța competentă, respectiv Tribunalul Vaslui. 

În susținerea apelului promovat, în esență, s-a invocat că, deşi punerea în mişcare a 

acțiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului s-a făcut pentru infracțiunea de 

sustragere de sub sechestru, prevăzută de art. 261 al. 1 C. pen., având în vedere că sechestrul 

fiscal reprezintă o reglementare specială față de cea a sechestrului civil, inclusiv încălcarea 

normelor legale care reglementează sechestrul prin sustragerea bunului de sub sechestrul legal 

aplicat conferă aplicabilitatea normei penale speciale, respectiv cea prevăzută de art. 9 al. 1 

lit. g din Legea 241/2005 sub denumirea de evaziune fiscală, având ca obiect sustragerea de 

sub sechestrul fiscal. 

În acest sens, se impune ca instanța de apel să dispună schimbarea încadrării juridice a 

faptei, în raport de noua încadrare juridică hotărârea instanței de fond urmând a fi desființată 

ca fiind emisă de o instanță necompetentă material (competența materială aparținând 

Tribunalului, potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 lit. c C. proc. pen.). 

Totodată, având în vedere că încadrarea juridică corectă a faptei este cea prevăzută de 

art. 9 al. 1 lit. g din Legea 241/2005, hotărârea instanței de fond se impune a fi desființată ca 

fiind emisă de o instanță necompetentă material. 
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Instanța, analizând sentința penală apelată, prin raportare la actele dosarului și la 

motivele de nelegalitate și netemeinicie invocate, precum și din oficiu, în conformitate cu 

dispozițiile art. 417 alin. 2 Cod procedură penală, a reținut că apelul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Vaslui este fondat, că sentința atacată este nelegală, fiind lovită de nulitate 

absolută, astfel încât nu se impune analiza temeiniciei acesteia.  

Analizând cu prioritate cauza de nulitate invocată de Parchetul de pe lângă judecătoria 

Vaslui, instanța de apel a reținut că sunt incidente dispozițiile art. 281 alin. 1 lit. b Cod 

procedură penală, sentința penală atacată fiind pronunțată de o instanță necompetentă 

material, inferioară în grad instanței competente.  

Din analiza actului de sesizare rezultă că Judecătoria Vaslui a fost învestită cu 

judecarea acțiunii penale formulate împotriva inculpatului, „reproșul” formulat de procuror 

constând în săvârșirea unei comisiuni – vânzarea unui bun asupra căruia se susține că exista 

un sechestru fiscal legal aplicat.  

Potrivit dispozițiilor art. 371 Cod procedură penală relativ la obiectul judecății: 

„Judecata se mărginește la faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare a instanței.” 

Analizând faptele care fac obiectul acuzației penale formulate împotriva inculpatului, 

instanța de apel, în acord cu apelantul procuror, a reținut că fapta imputată inculpatului nu 

poate fi analizată în afara textului legii speciale care incriminează infracțiunea de evaziune 

fiscală prin sustragerea de sub sechestru fiscal. 

Potrivit art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare la 28.02.2014 – 

data faptei ce face obiectul acuzației – și în prezent, „Constituie infracțiuni de evaziune fiscală 

și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi următoarele fapte 

săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale……. g) substituirea, 

degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate 

în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură 

penală.” 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale are caracter de 

lege specială, astfel încât ea va fi aplicabilă cu prioritate față de Codul penal care constituie 

lege generală.  

Art. 261 Cod penal va fi aplicabil ori de câte ori acuzația privește sustragerea unui bun 

legal sechestrat, dar sechestrul nu este instituit într-o procedură de drept fiscal sau penal, iar în 

cauză nu poate fi pusă problema unui scop special urmărit de făptuitor: sustragerea de la 

îndeplinirea obligațiilor fiscale. Prin urmare, art. 261 Cod penal este aplicabil ori de câte ori, 

sechestrul se aplică în baza Codului de procedură civilă, Codului Silvic și altor dispoziții 

legale, altele decât Codul de procedură penală și Codul de procedură fiscală, iar fapta nu are 

nicio legătură cu îndeplinirea obligațiilor fiscale.  

Analizând acuzațiile formulate, în limitele art. 371 Cod procedură penală, instanța de 

apel a reținut că, după parcurgerea procedurii de cameră preliminară, Judecătoria Vaslui 

trebuia să pună în discuție schimbarea încadrării juridice dată faptei pentru care inculpatul a 

fost trimis în judecată prin actul de sesizare și schimbând încadrarea juridică din infracțiunea 

de sustragere de sub sechestru prev. de art. 261 Cod penal în infracțiunea de evaziune fiscală 

prev. de art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005, să constate, în temeiul dispozițiilor art. 36 

alin. 1 lit. c ind. 1 Cod procedură penală, că în cauză competența materială de soluționare a 

cauzei revenea instanței superioare în grad – Tribunalul Vaslui. 

Conform dispozițiilor procedurale, judecătorul de cameră preliminară exercită 

exclusiv atribuțiile prevăzute de art. 54 Cod procedură penală coroborate cu disp. art. 342 Cod 

procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară este obligat să își verifice competența în 

raport de încadrarea juridică dată de procuror faptelor prin rechizitoriu, neavând posibilitatea 

de a schimba încadrarea juridică. Dispozițiile art. 386 Cod procedură penală nu lasă loc 

niciunei interpretări, referindu-se expres la singura posibilitate a judecătorului de a schimba 

încadrarea juridică a faptelor, în cursul judecății.  
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De aceea, după parcurgerea legală a procedurii de cameră preliminară și numai în 

cursul judecății, prima instanță putea și trebuia să pună în discuție încadrarea juridică prev. de 

art. 9 aliniatul 1 litera g din legea nr. 241/2005, să schimbe încadrarea juridică și să își decline 

competența trimițând dosarul Tribunalului Vaslui. 

Potrivit dispozițiilor art. 281 Cod procedură penală, nulitatea absolută decurgând din 

încălcarea competenței materiale a instanței de judecată, când judecata a fost efectuată de o 

instanță inferioară în grad celei legal competente este o nulitate necondiționată, putând fi 

cerută sau invocată din oficiu în orice stare a procesului, deci inclusiv în apel. Fiind o nulitate 

necondiționată, incidența sa nu depinde de buna sau reaua-credința a procurorului ori a 

părților și nici de posibilitatea de a fi invocată mai devreme sau mai târziu în cursul 

procesului.  

Constatarea nulității absolute a sentinței penale criticate pentru încălcarea dispozițiilor 

imperative privitoare la competența după materie atrage desființarea integrală a sentinței 

penale atacate și trimiterea cauzei la instanța competentă. Față de nelegalitatea constatată, 

instanța de apel, respectând principiile instituite prin titlul I al părții generale a Codului de 

procedură penală, nu va analiza criticile de netemeinicie ale sentinței penale atacate, urmând 

ca ele să fie avute în vedere de instanța competentă care va rejudeca prezenta cauză.  

Constatând că sentința penală atacată este lovită de nulitate absolută în conformitate 

cu dispozițiile art. 281 aliniatul 1 lit. b Cod procedură penală raportat la încadrarea juridică 

legală a faptei pentru care inculpatul este trimis în judecată, aceea de evaziune fiscală prev. de 

art. 9 aliniatul 1 lit. g din legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii 

fiscale, s-a constatat că apelul procurorului este fondat.  

În consecință, în temeiul disp. art. 421 aliniatul 1 punctul 2 litera b Cod procedură 

penală s-a admis apelul declarat de parchet , sentința primei instanțe a fost desființată integral 

în conformitate cu dispozițiile art. 281 aliniatul 1 litera b Cod procedură penală. 

Întrucât instanța de apel, admițând apelul conform disp. art. 421 aliniatul 1 punctul 2 

litera b Cod procedură penală nu rejudecă, ci trimite spre rejudecare, nu are posibilitatea de a 

schimba încadrarea juridică, astfel cum s-a solicitat de către apelant. S-a dispus rejudecarea 

cauzei de către Tribunalul Vaslui, instanță competentă să judece conform art. 36 alin. 1 lit. c 

ind. 1 Cod procedură penală, cauza privind pe inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. g din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale, după schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de 

sustragere de sub sechestru prev. de art. 261 alin. 1 Cod penal. 

Întrucât încheierea de cameră preliminară este definitivă și, oricum, nu este afectată de 

cauza de nulitate absolută, astfel cum s-a reținut mai sus, s-a constatat că ultimul act 

procedural rămas valabil este încheierea judecătorului de cameră preliminară din 19.01.2016, 

judecata urmând a fi integral desfășurată în fața instanței competente – Tribunalul Vaslui.  

 

12. Soluțiile instanței în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției. Efectele 

Deciziei Curții Constituționale a României nr. 603 din 06.10.2015, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13.11.2015 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. 1 şi art. 308 alin. 

1 C.pen. 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Proceduri speciale 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Acordul de recunoaştere a vinovăției 

Temei de drept: art. 478 - art. 488 Cod procedura penala 
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Instanța, analizând acordul, nu poate dispune achitarea inculpatului, potrivit art. 16 

alin. 1 lit. b ipoteza I Cod procedură penală – fapta nu este prevăzută de legea penală, 

deoarece o astfel de soluție este în totală contradicție cu specificul procedurii speciale care 

presupunere recunoaşterea săvârşirii unei infracțiuni şi care nu poate conduce decât la o 

soluție de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, aşa 

cum prevede expres art. 485 alin. 1 lit. a cu trimitere la art. 396 alin. 2 – alin. 4 Cod 

procedură penală 

Decizia penală nr. 47/9.01.2016 

 

Prin sentința pronunțată Judecătoria Bârlad a admis acordul de recunoaștere a 

vinovăției încheiat de parchet cu inculpatul și a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea 

infracțiunii de conflict de interese în formă continuată prevăzute de art. 301 alin. 1 C.pen. cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. - Legea nr. 286/2009. 

Împotriva sentinței penale pronunțată de Judecătoria Bârlad a formulat apel inculpatul 

ce a formulat critici vizând cuantumul pedepsei în contextul analizării acordului din 

perspectiva aplicării legii penale mai favorabile. 

În cadrul dezbaterilor asupra apelului, urmare a publicării Deciziei Curții 

Constituționale a României nr. 603/06.10.2015 în Monitorul Oficial, inculpatul a solicitat 

admiterea apelului, respingerea acordului de vinovăție şi achitarea în conformitate cu 

dispozițiile art. 396 alin. 4 cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală - fapta nu 

mai este prevăzută de legea penală întrucât infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 

301 C.pen., în varianta cu raporturi comerciale, nu mai este prevăzută ca infracțiune, situație 

în care se impune aplicarea soluției din procedura generală prevăzută de art. 396 cu trimitere 

la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedura penală. 

În cursul judecății în calea de atac a fost pronunțată Decizia nr. 603/06.10.2015 a 

Curții Constituționale a României referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 301 alin. 1 şi art. 308 alin. 1 C.pen., publicată în Monitorul Oficial nr. 

845/13.11.2015. 

Analizând cu prioritate, din oficiu, legalitatea sentinței penale apelate, în baza 

efectului devolutiv al apelului și al limitelor sale, în conformitate cu dispozițiile art. 417 şi art. 

420 Cod procedură penală, curtea de apel a constatat următoarele:  

Prin Decizia nr. 603 din 06.10.2015, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 

845 din 13.11.2015, Curtea Constituțională a stabilit că sintagma „raporturi comerciale” din 

cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. 1 C.pen. sunt neconstituționale, reținându-se, în esență, că 

spre deosebire de noțiunile de „funcționar public”, „soți”, „rudă”, „afin” şi „raporturi de 

muncă” folosite în textul care incriminează infracțiunea de conflict de interese şi care sunt 

definite prin dispoziții legale penale sau non penale în vigoare, noțiunea de „raporturi 

comerciale” nu mai este expres definită prin legislația în vigoare. 

Curtea Constituțională a arătat că: „ 20. .....dacă până la intrarea în vigoare a Codului 

civil, la 1 octombrie 2011, noțiunea de „raport comercial” avea un înțeles normativ determinat 

și determinabil prin prisma dispozițiilor Codului comercial, în prezent această noțiune nu își 

mai poate găsi aplicabilitatea, având în vedere transformările profunde și structurale operate la 

nivelul Codului civil. Întrucât Codul penal actual a intrat în vigoare la un moment ulterior 

Codului civil, acesta, atunci când se raportează la noțiuni specifice dreptului civil, trebuie să o 

facă prin utilizarea unor termeni și noțiuni proprii dreptului pozitiv și nu prin recurgerea, fără 

o motivare justă, la termeni și noțiuni autonome, atunci când situația normativă nu o impune. 

Pentru acest motiv, Curtea constată că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul 

dispozițiilor art. 301 alin.(1) din Codul penal este lipsită de claritate și previzibilitate, 

nepermițând determinarea exactă a conținutului constitutiv al infracțiunii de conflict de 

interese.  
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21. Această lipsă de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „raporturi 

comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin.(1) din Codul penal contravine 

principiului legalității incriminării, prevăzut la art.1 din Codul penal și la art.7 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și, în consecință, 

dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, care se referă la calitatea legii. 

22. Cu privire la cerințele de claritate, precizie și previzibilitate a legii, în materie 

penală, prin Decizia nr.363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.495 din 6 iulie 2015, paragrafele 24 și 25, Curtea a reținut, în privința infracțiunii 

reglementate la art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.672 din 27 iulie 2005, în ipoteza 

infracțiunilor, inclusiv a celor reglementate în domeniul fiscal, că legiuitorul trebuie să indice 

în mod clar și neechivoc obiectul material al acestora în chiar cuprinsul normei legale sau 

acesta să poată fi identificat cu ușurință prin trimiterea la un alt act normativ de rang legal cu 

care textul incriminator se află în conexiune, în vederea stabilirii existenței/inexistenței 

infracțiunii. Prin aceeași decizie s-a constatat că, dacă legiuitorul își respectă numai din punct 

de vedere formal competența constituțională de a legifera, fără ca prin conținutul normativ al 

textului incriminator să stabilească cu claritate și precizie obiectul material al infracțiunii, 

aceasta poate determina o lipsă de previzibilitate a respectivului text. Curtea Constituțională a 

constatat că prevederile criticate nu respectă exigențele constituționale referitoare la calitatea 

legii, respectiv nu întrunesc condițiile de claritate, precizie, previzibilitate și accesibilitate, 

fiind contrare dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție.  

23. Totodată, prin Decizia nr.553 din 16 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.707 din 21 septembrie 2015, paragraful 23, Curtea Constituțională a 

stabilit că standardul constituțional de protecție a libertății individuale impune ca limitarea 

acesteia să se realizeze într-un cadru normativ care, pe de o parte, să stabilească expres 

cazurile de limitare a acestei valori constituționale, iar, pe de altă parte, să prevadă într-un 

mod clar, precis și previzibil aceste cazuri. În aceste condiții, lipsa de claritate, precizie și 

previzibilitate a sintagmei „raporturi comerciale” din cuprinsul textului criticat face neclare și 

imprevizibile condițiile restrângerii libertății individuale, drept fundamental prevăzut la art.23 

din Constituție. De altfel, marja de apreciere a legiuitorului, atunci când se pune în discuție 

art.23 din Constituție, este supusă unui control strict al Curții Constituționale, fiind așadar una 

limitată.  

24. Pentru aceste considerente, Curtea constată că sintagma „raporturi comerciale” din 

cuprinsul dispozițiilor art.301 alin.(1) din Codul penal imprimă un caracter lipsit de claritate, 

precizie și previzibilitate obiectului juridic al infracțiunii de conflict de interese. Or, în aceste 

condiții, așa cum s-a arătat prin Decizia nr.363 din 7 mai 2015, destinatarul normei nu își 

poate ordona conduita în raport cu o normă de incriminare care nu respectă condițiile de 

calitate ale legii.  

25. Pentru aceste motive, Curtea constată că dispozițiile art.301 alin.(1) din Codul 

penal încalcă prevederile art.1 alin.(5) și art.23 din Constituție, referitoare la calitatea legii și, 

respectiv, la libertatea individuală.” 

Potrivit art. 147 alin.4 din Constituția României, deciziile Curții Constituționale se 

publică în Monitorul Oficial al României, iar de la data publicării, deciziile sunt general 

obligatorii și au putere numai pentru viitor. 

Ținând seama de efectele acestei decizii a Curții Constituționale, de considerentele 

care au stat la baza adoptării acesteia, curtea de apel a constatat că, începând cu data de 

13.11.2015, data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei indicate anterior, 

infracțiunea prevăzută de art. 301 alin. 1 C.pen., în modalitatea conflictului determinat de 

raporturile comerciale ale autorului faptei cu persoana cu care s-a aflat în astfel de raporturi în 

ultimii 5 ani, a fost dezincriminată, nemaifiind prevăzută de legea penală, neputându-se stabili 

obiectul juridic al infracțiunii în această modalitate de săvârşire. 
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Față de situația reținută, curtea a apreciat că în prezenta cauză va trebui să aplice cu 

întâietate principiul legalității procesului penal prevăzut de art. 2 Cod procedură penală, fără a 

mai examina motivele de apel formulate de inculpat. 

Curtea este ținută, în virtutea principiului menționat, să aplice cu prioritate dispoziția 

de dezincriminare, totală sau parțială, a unei fapte penale, indiferent dacă aceasta este 

prevăzută de un act cu putere de lege sau de o decizie a Curții Constituționale. Învestită fiind 

cu o cauză penală având ca obiect o acuzație penală adusă de procuror unui inculpat, în 

contextul intervenirii, până la pronunțarea soluției definitive, a unei cauze care împiedică 

exercitarea în continuare a acțiunii penale, dintre cele prevăzute de art. 16 Cod procedură 

penală – în speță art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală – fapta nu este prevăzută de 

legea penală, instanța de apel nu poate face abstracție de acest impediment în exercitarea 

acțiunii penale dând efect principiului fundamental al legalității incriminării, pentru că 

altfel s-ar dispune soluții de condamnare pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de lege ca 

infracțiuni la data pronunțării hotărârii penale definitive. 

Totodată, curtea de apel a avut în vedere caracterul de procedură specială a acordului 

de recunoaştere a vinovăției reglementat în dispozițiile art. 478 – art. 488 Cod procedură 

penală, care reglementează limitele în care se poate încheia un astfel de acord şi condițiile de 

încheiere a acestuia. Esențial pentru realizarea unui acord de recunoaştere a vinovăției este 

existența unei infracțiuni a cărei săvârşire inculpatul o recunoaşte, infracțiune care trebuie să 

întrunească elementele constitutive prevăzute de norma de incriminare.  

Or, atunci când fapta reclamată nu este prevăzută de legea penală, lege care trebuie să 

îndeplinească condițiile de claritate, precizie și previzibilitate, fundamentul încheierii unui 

acord de recunoaştere a vinovăției lipseşte cu desăvârşire, nefiind posibilă continuarea 

exercitării acțiunii penale împotriva persoanei acuzate. 

Curtea a constatat aşadar că, în speța de față, organul de urmărire penală, parte a 

acordului de recunoaştere a vinovăției, este singurul în măsură să reaprecieze situația juridică 

a inculpatului în dosarul de urmărire penală cu privire la infracțiunea de conflict de interese în 

formă continuată prev. de art. 301 alin.1 cu aplicarea art. 35 alin.1 și art. 5 C.pen., urmând să 

dispună în conformitate cu legea. 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 603 din 06.10.2015, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 845 din 13.11.2015, prin efectele sale, determină admiterea 

apelului declarat de inculpat, desființarea sentinței apelate, respingerea acordului de 

recunoaștere a vinovăției încheiat între parchet și inculpat cu privire la infracțiunea de conflict 

de interese în formă continuată prev. de art. 301 alin.1 cu aplicarea art. 35 alin.1 și art. 5 

C.pen., și trimiterea dosarului către parchet în vederea continuării urmăririi penale. 

Contrar susținerilor inculpatului, instanța de apel nu poate dispune achitarea acestuia, 

potrivit art. 16 alin. 1 lit. b ipoteza I Cod procedură penală – fapta nu este prevăzută de legea 

penală, deoarece o astfel de soluție este în totală contradicție cu specificul procedurii speciale 

care presupunere recunoaşterea săvârşirii unei infracțiuni şi care nu poate conduce decât la o 

soluție de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, aşa 

cum prevede expres art. 485 alin. 1 lit. a cu trimitere la art. 396 alin. 2 – alin. 4 Cod procedură 

penală. 

Spre deosebire de procedura obişnuită în care instanța de apel poate pronunța oricare 

dintre soluțiile prevăzute de art. 396 Cod procedură penală, cu respectarea principiilor care 

guvernează calea de atac ordinară a apelului, în procedura specială a acordului de recunoaşte a 

vinovăției instanța de apel este ținută de soluțiile prevăzute expres în articolele menționate în 

paragraful anterior. 

13. Soluțiile instanței în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea speciala. Proceduri speciale 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Acordul de recunoaştere a vinovăției  

Temei de drept: art. 478 - art. 488 Cod procedura penala 
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Comentariu: Este nelegală respingerea acordului de recunoaştere a vinovăției 

încheiat de parchet cu inculpata şi trimiterea dosarului procurorului în vederea continuării 

urmăririi penale, fără a se reține neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul de procedură 

penală şi fără a încadra în vreun fel în drept această soluție, în art. 485 alin. 1 lit. b Cod 

procedură penală.  

Decizia penală nr. 578/19.09.2016 

Judecătoria Răducăneni, prin sentința penală nr. 70/16.06.2016, a respins acordul de 

recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni cu 

inculpata cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 

193 alin 1 Cod penal si a trimis dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.  

Pentru a hotărî astfel,instanța de fond, analizând acordul de recunoaştere a vinovăției 

înaintat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, a constatat că în cauză sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 C.proc.pen., acordul fiind încheiat cu 

respectarea normelor ce reglementează această instituție. 

Instanța a mai reținut că, legal citată, inculpata s-a prezentat la termenul din data de 

25.05.2016 şi a precizat că menține acordul încheiat la data de 26.04.2016. 

Ulterior, la termenul din data de 01.2016, inculpata a revenit, arătând că nu mai 

menține acordul încheiat cu reprezentantul parchetului la data de 26.04.2016. 

Potrivit dispozițiilor art. 484 alin 2 Cod procedură penală „ Instanța se pronunță asupra 

acordului de recunoaştere a vinovăției prin sentință, în urma unei proceduri necontradictorii, 

în şedință publică, după ascultarea inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părții civile, 

dacă este prezentă”. 

Rezultă de aici că ar fi necesară întotdeauna, prezența personală a inculpatului, astfel 

încât instanța să constate nemijlocit existența manifestării sale de voință cu privire la 

încheierea acordului. 

Astfel, având în vedere împrejurarea că la ultimul termen de judecată inculpata a 

precizat că nu mai menține acordul încheiat cu procurorul, instanța a constatat că, în cauză, 

lipseşte consimțământul acesteia în ce priveşte acest acord. 

Pentru aceste motive, a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, jud. Iaşi cu inculpata si a trimis dosarul 

procurorului în vederea continuării urmăririi penale.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termenul prevăzut de art. 488 Cod 

procedură penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, criticând-o pentru 

nelegalitate.  

În motivarea apelului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni arată că fără 

temei legal instanța de fond a respins acordul de recunoaştere a vinovăției cu care a fost legal 

sesizată. 

Arată procurorul că, potrivit art. 485 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, instanța poate 

respinge acordul de recunoaştere a vinovăției doar dacă nu sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au 

făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord 

între procuror şi inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau 

periculozitatea infractorului. 

Procurorul solicită instanței de apel să observe că instanța de fond a respins acordul 

pentru alte motive decât cele prevăzute de lege, iar acordul dat de inculpată în cauză este 

irevocabil.  

Examinând actele şi lucrările cauzei prin prisma motivelor de apel invocate de parchet, 

dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prev. de art. 417 alin. 2 Cod 

procedură penală, Curtea a apreciat ca fondat apelul procurorului pentru următoarele 

considerente: 
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Instanța de fond a fost legal sesizată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, 

cu acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 26.04.2016, încheiat cu inculpata care a 

fost de acord în prezența avocatului desemnat din oficiu, ca pentru infracțiunea de lovire sau 

alte violențe, prev. şi ped. de art. 193 alin. 1 Cod penal comisă împotriva părții vătămate să i 

se aplice o pedeapsă de 4 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, conform art. 83 Cod 

penal, pe o durată de 2 ani de supraveghere, termen stabilit potrivit art. 84 alin. 1 Cod penal şi 

să respecte măsurile de supraveghere, prevăzute de lege, precum şi să presteze o muncă 

neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile, obligație stabilită conform art. 

85 alin. 2 lit. b Cod penal. 

La termenul de judecată fixat de instanța de fond la data de 25.05.2016, inculpata, 

prezentă în instanță, asistată de avocat desemnat din oficiu, a declarat că îşi menține acordul 

de recunoaştere a vinovăției încheiat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, 

declarația sa aflându-se la dosarul de fond. 

La acel termen de judecată, instanța a amânat cauza pentru data de 1.06.2016 în 

vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru partea vătămată minoră. 

Instanța de fond, la termenul de judecată din data de 01.06.2016 a acordat cuvântul 

părților pe sesizarea procurorului cu acordul de recunoaştere a vinovăției, ocazie cu care, 

reprezentantul legal al persoanei vătămate declară că inculpata şi-a cerut scuze şi doreşte să-şi 

retragă plângerea, iar în ultimul cuvânt, inculpata declară că solicită respingerea dosarului. 

În mod nelegal instanța de fond a apreciat că în acest context nu se poate lua act de 

acordul de recunoaştere a vinovăției încheiat între procuror şi inculpată, interpretând extensiv 

normele legale aplicabile şi apreciind că inculpata nu a mai fost de acord în fața instanței cu 

acordul de recunoaştere a vinovăției arătat mai sus. 

Instanța de fond a respins în mod nelegal acordul de recunoaştere a vinovăției încheiat 

de parchet cu inculpata şi a dispus trimiterea dosarului procurorului în vederea continuării 

urmăririi penale, fără a reține neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul de procedură 

penală şi fără a încadra în vreun fel în drept această soluție, în art. 485 alin. 1 lit. b Cod 

procedură penală.  

Dimpotrivă, instanța de fond a constatat în considerentele hotărârii, că analizând 

acordul, acesta îndeplineşte condițiile prevăzute la art. 480 - 482 C.proc.pen, fiind încheiat cu 

respectarea normelor ce reglementează această instituție. 

Şi din declarația verbală, făcută în apel de inculpată, rezultă fără putință de tăgadă că 

aceasta nu şi-a manifestat niciodată intenția de a nu mai fi de acord cu acordul de recunoaştere 

a vinovăției încheiat cu procurorul, iar declarația dată la termenul de judecată din data de 

25.05.2016 este irevocabilă, producându-şi efectele juridice, indiferent de ultimul cuvânt, 

consemnat al acesteia, în care cerea „respingerea dosarului”. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 488 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, Curtea 

a admis apelul procurorului și apreciind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 485 alin. 1 lit. 

a Cod procedură penală, a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Răducăneni cu inculpata. 

14. Soluțiile instanței în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea speciala. Proceduri speciale 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Acordul de recunoaştere a vinovăției  

Temei de drept: art. 478 - art. 488 Cod procedura penala  

 

Obligând inculpatul să nu părăsească teritoriul României, pe durata termenului de 

supraveghere, fară acordul instanței, în condițiile în care această obligație nu a fost 

negociată prin acord, prima instanță a încălcat dispozițiile art. 485 alin. 1 lit. a Cod 

procedură penală, care prevăd că instanța nu poate crea pentru inculpat o situație mai grea 

decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord.  
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În această normă de procedură penală se prevede faptul că una din soluțiile pe care le 

poate da instanța este aceea de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăției, caz în care 

dispune una dintre soluțiile prevăzute de art. 396 alin. 2-4 Cod procedură penală, care nu 

poate crea pentru inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord. 

 

Decizia penală nr. 724/31.10.2016 

Prin sentința penală pronunțată, Tribunalul Vaslui a admis acordul de recunoaştere a 

vinovăției încheiat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiție şi Casație - Direcția 

Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iaşi cu inculpatul. 

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 1 (un) an şi 

6 (şase) luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 

Cod penal, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b) Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal. 

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) C.pen. a interzis inculpatului, ca pedeapsă 

complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte 

funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 

1 (un) an de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. 

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C.pen. a interzis inculpatului, 

ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice 

alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la 

rămânerea definitivă a prezentei sentințe şi până la considerarea ca executată a pedepsei 

principale.  

În baza art. 91 C.pen., a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei aplicate 

inculpatului, pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit conform art. 92 alin. 1 

C.pen. 

În baza art. 93 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, a dispus ca inculpatul 

trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la serviciul de probațiune - Serviciul de Probațiune Neamț la datele 

fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunțe in prealabil schimbarea locuinței şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informa?ii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existență. 

În baza art. 93 al. 2 lit. d) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul 

trebuie să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.  

În baza art. 93 al. 3 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta 

o muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul D.A.C. Neamț, fie în cadrul 

Primăriei comunei B.A., jud. Neamț pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. 

În baza art. 91 al. 4 C.pen. a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod 

penal care statuează faptul că suspendarea sub supraveghere se revocă dacă pe parcursul 

termenului de supraveghere nu respectă, cu rea-credință, măsurile de supraveghere sau nu 

execută obligațiile impuse de către instanță ori stabilite de lege, precum și dacă până la 

expirarea termenului de supraveghere nu îndeplineşte integral obligațiile civile stabilite prin 

hotărâre. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Vaslui a reținut că faptul că din probele administrate 

în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existenta faptei pentru care s-a 

pus în mișcare acțiunea penală şi cu privire la vinovăția inculpatului, maximul special 

prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina acesteia este mai mic de 7 (șapte) ani 

închisoare, acordul de recunoaştere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conține 

mențiunile prev. de art. 482 C.proc.pen., iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost 

asistat de avocat. 
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Fiind ascultat, în prezența apărătorului său ales, inculpatul a declarat expres că 

recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, astfel cum a fost descrisă în cuprinsul 

acordului, că acceptă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea 

penală și își exprimă consimțământul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul 

comunității. 

La solicitarea inculpatului s-a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției și acesta a 

fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor de pedeapsă şi a modalității de executare, în 

conformitate cu dispozițiile art. 478 al. 4 C.proc.pen. 

Față de aceste considerente și apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns 

la un acord între procuror şi inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi 

îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei în baza 

art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. a admis acordul de recunoaştere a vinovăției încheiat de 

parchet cu inculpatul. 

Împotriva hotaririi pronunțate de Tribunalul Vaslui a formulat apel Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial 

Iaşi care a criticat hotărârea instanței de fond ca nelegală pentru următoarele considerente: 

Instanța l-a obligat pe inculpat să nu părăsească teritoriul României, pe durata 

termenului de supraveghere, fară acordul instanței, în condițiile în care această obligație nu a 

fost negociată prin acord, fiind astfel încălcat art 485 alin 1 lit a C.proc.pen., care prevede că 

instanța nu poate crea pentru inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la 

un acord. În această normă de procedură penală se prevede faptul că una din soluțiile pe care 

le poate da instanța este aceea de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăției, caz în 

care dispune una dintre soluțiile prevăzute de art. 396 alin. 2-4, care nu poate crea pentru 

inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord. 

Analizând cauza în care s-a pronunțat sentința penală apelată, prin prisma tuturor 

criticilor formulate, Curtea reține că apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație şi Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iaşi este fondat, 

pentru următoarele considerente: 

Prima instanță a apreciat temeinic asupra datelor cu privire la existenta faptei pentru 

care s-a pus în mișcare acțiunea penală şi cu privire la vinovăția inculpatului, asupra 

maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina acestuia (mai mic 

de 7 ani închisoare). 

De asemenea, instanța de fond a reținut în mod corect că acordul de recunoaştere a 

vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conține mențiunile prev. de art. 482 C.proc.pen., iar 

cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat. 

În fine, apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între 

procuror şi inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcțiilor de 

constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, prima instanță a admis acordul de 

recunoaştere a vinovăției. 

Însă, pe de altă parte, hotărârea apelată este criticabilă sub aspectul, corect identificat 

în motivele apelului formulat de procuror, al obligării inculpatului să nu părăsească teritoriul 

României, pe durata termenului de supraveghere, fară acordul instanței, în condițiile în care 

această obligație nu a fost negociată prin acord. 

Procedând în această modalitate, prima instanță a încălcat dispozițiile art. 485 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală, care prevăd că instanța nu poate crea pentru inculpat o situație 

mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord.  

În această normă de procedură penală se prevede faptul că una din soluțiile pe care le 

poate da instanța este aceea de admitere a acordului de recunoaştere a vinovăției, caz în care 

dispune una dintre soluțiile prevăzute de art. 396 alin. 2-4 Cod procedură penală, care nu 

poate crea pentru inculpat o situație mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord. 

În considerarea tuturor argumentelor expuse, constatând întemeiata critica formulată 

în susținerea apelului procurorului, în modalitatea arătată şi nelegalitatea sentinței penale 
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apelate, în limitele şi pentru motivele analizate, în conformitate cu dispozițiile art. 488 alin. 4 

lit. b Cod procedură penală, Curtea a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație şi Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iaşi si 

rejudecând cauza a înlăturat aplicarea față de inculpat a obligației de a nu părăsi teritoriul 

României pe durata termenului de supraveghere, fără acordul instanței. 

 

15. Nelegala citare și nelegala reprezentare a părții civile și a inculpatei persoană 

juridică, neexercitarea drepturilor procesuale a acesteia din urma, inclusiv 

dreptul la apărare. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Principiul dublului 

grad de jurisdicție 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială  

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Reprezentarea persoanei juridice 

Temei de drept: art. 491 Cod procedura penală, 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură 

penală 

 

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 491 alin. (2) și (3) Cod procedură 

penală rezultă, în mod indubitabil, că în ipoteza în care reprezentantul legal al persoanei 

juridice pusă sub acuzare, la rândul său, este învinuit pentru aceeași faptă, reprezentarea în 

procesul penal a persoanei juridice nu va putea fi făcută de către reprezentantul său legal, ci 

de un reprezentant convențional desemnat de persoana juridică ori de organul judiciar.  

Lipsa de reprezentare a persoanei juridice inculpate, lipsa de citare legală a acestei 

inculpate, imposibilitatea inculpatei (în condițiile în care nu a avut un reprezentant 

convențional) de a-și exercita în deplină plenitudine drepturile procesuale recunoscute de 

lege în favoarea sa, inclusiv dreptul la apărare, au produs vătămări ale drepturilor conferite 

de lege inculpatei în procesul penal, care nu pot fi înlăturate decât prin desființarea hotărârii 

pronunțate de instanța de fond.  

 

Decizia penală nr. 204/10.03.2016 

 

Fiind învestită cu soluționarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași și de 

inculpații A., B., C., D. și SC X SRL, împotriva sentinței penale nr. 166 din 21.09.2015 

pronunțată de Tribunalul Vaslui, în urma examinării actelor și lucrărilor dosarului și a 

sentinței penale apelată prin prisma motivului de apel referitor la nelegala citare a unor părți, 

în limitele conferite de dispozițiile art. 417 alin. (2) Cod procedura penală, Curtea a constatat 

că prin rechizitoriul dat de procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în 

judecata alături de inculpații – persoane fizice și a inculpatei persoană juridică SC X SRL, 

aceasta din urmă sub aspectul comiterii infracțiunii de „complicitate la abuz în serviciu contra 

intereselor publice”, în varianta normativă prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 

13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 248 Cod penal din 1969, 248 indice 1 

Cod penal din 1969 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969 şi art. 75 lit. a) Cod 

penal din 1969.  

Pentru primul termen de judecată stabilit la prima instanță potrivit rezoluției puse de 

președintele completului de judecată căruia cauza i-a fost repartizată aleatoriu, inculpata 

persoană juridica SC X SRL a fost citată la sediu, iar citația a fost primită de către inculpatul 

A, în calitatea sa de administrator al SC X SRL. 
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Ulterior, pe tot parcursul judecății în primă instanță desfășurată în fața Tribunalului 

Vaslui, inculpata persoană juridică a fost reprezentată de către inculpatul persoană fizica A., 

în considerarea calității acestuia de asociat unic și administrator al respectivei societății 

comerciale. Mai mult, inculpatul A este persoana care a angajat un avocat ales pentru 

inculpata SC X SRL și același avocat a acordat asistență juridică și inculpatului A.  

Cadrul legal ce reglementează reprezentarea persoanei juridice a cărei tragere la 

răspundere penală a fost demarată prin punerea în mișcare a acțiunii penale, îl constituie art. 

491 Cod procedura penală, cu denumirea marginală „Reprezentarea persoanei juridice”. 

Potrivit alineatului (1) al art. 491 Cod procedură penală „persoana juridică este 

reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale și procedurale de reprezentantul său legal”, iar 

alineatul (2) al aceluiași articol prevede că „dacă pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe 

s-a pus în mișcare acțiunea penală și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, 

aceasta își numește un mandatar pentru a o reprezenta”.  

Dispoziția legală precitată are caracter imperativ, prevăzând dreptul persoanei 

juridice de a-și numi un mandatar în ipoteza în care reprezentantul ei legal este pus sub 

acuzare pentru aceeași faptă. În situația în care persoana juridică nu dă curs normei imperative 

înscrise în art. 491 alin.(2) Cod procedură penală, mandatarul va fi numit de către organul de 

urmărire penală sau de instanța de judecată. Totodată, norma de procedură citată instituie o 

interdicție de reprezentare a persoanei juridice inculpată pentru reprezentantul legal al acesteia 

în ipoteza în care acesta din urmă este pus sub acuzare pentru aceeași faptă. 

În acest sens, alineatul (3) al art. 491 Cod procedură penală prevede că în situația în 

care persoana juridică aflată în ipoteza prevăzuta la alineatul (2) nu își numește un mandatar 

care să o reprezinte, acesta va fi desemnat de organul judiciar în fața căruia se află cauza 

dintre practicienii în insolvență, autorizați potrivit legii.  

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 491 alin. (2) și (3) Cod procedură 

penală rezultă, în mod indubitabil, că în ipoteza în care reprezentantul legal al persoanei 

juridice pusă sub acuzare, la rândul său, este învinuit pentru aceeași fapta, reprezentarea în 

procesul penal a persoanei juridice nu va putea fi făcută de către reprezentantul său legal, ci 

de un reprezentant convențional desemnat de persoana juridică ori de organul judiciar.  

În cauza supusă prezentului examen de control judiciar, potrivit relațiilor furnizate de 

Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în cadrul persoanei juridice SC X SRL , 

calitatea de asociat unic și respectiv de administrator era și este deținută de numitul A.  

  

În raport de împrejurarea că atât reprezentantul legal al persoanei juridice, numitul A., 

cât și persoana juridica SC X SRL, au fost trimiși în judecată pentru una și aceeași faptă de 

complicitate la abuz în serviciu, sub aspectul reprezentării procesuale devine aplicabilă norma 

juridică prevăzută la art. 491 alin.(2) Cod procedură penală potrivit căreia persoana juridică 

inculpată avea dreptul să își numească un mandatar (altul decât reprezentantul său legal) care 

să o reprezinte în procesul penal.  

S-a constatat că un astfel de demers nu a fost efectuat în cursul judecății în primă 

instanță, iar instanța de judecată nu a apelat și nu a făcut aplicarea dispozițiilor art. 491 

alin.(3) Cod procedură penală, în sensul de a fi desemnat pe unul dintre practicienii în 

insolvență, autorizați potrivit legii să reprezinte interesele și să exercite drepturile și obligațiile 

procesuale pentru SC X SRL.  

Dacă pentru inculpata SC X SRL desemnarea reprezentantului convențional constituie 

un drept, pentru instanța fondului desemnarea unui mandatar pentru persoana juridică 

inculpată, reprezenta o obligație ce trebuia îndeplinită încă de la momentul inițial al începerii 

judecății în primă instanță. 

În considerarea aspectelor mai sus prezentate, Curtea a reținut că pe tot parcursul 

judecății în prima instanță, inculpata persoană juridică SC X SRL nu a fost legal reprezentată, 

nu a fost legal citată și nu avut asigurată, în condițiile legii, nici asistență juridică, atâta timp 
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cât avocatul ales a fost angajat de către persoana fizică care nu avea dreptul să o reprezinte în 

procesul penal.  

Prin maniera în care s-a desfășurat judecata în fața instanței fondului în raport cu 

inculpata persoană juridică, respectiv prin reprezentarea acesteia de către persoana fizică 

căreia legea procesual penală (art. 491 alin. 2 Cod procedura penală) îi interzicea să o 

reprezinte, în opinia judecătorilor din controlul judiciar, inculpata persoană juridică a fost 

privată de exercitarea tuturor drepturilor procesuale conferite de lege, judecata în privința sa 

realizându-se în absența respectării oricărui drept recunoscut de lege în favoarea inculpatului 

în procesul penal, pornind de la dreptul inițial de a fi încunoștințat despre faptul că era 

chemată în fața instanței de judecată, prin corectă citare.  

Împrejurarea că inculpata SC X SRL a beneficiat de asistența calificată din partea unui 

avocat nu este în măsura să înlăture nelegalitatea semnalată, atâta timp cât avocatul a fost ales 

și angajat de către persoana fizică care nu putea realiza un astfel de demers, respectiv de 

inculpatul A. În condițiile date, apare evident faptul că avocatul ales al SC X SRL a 

comunicat și a primit toate datele, informațiile, elementele necesare realizării apărării de la 

inculpatul A. 

În aceeași ordine de idei, nu poate fi ignorată nici împrejurarea că unul și același 

avocat a acordat asistență juridică atât inculpatului persoană fizica ,cât și inculpatei persoană 

juridică, situație în care instanța fondului ar fi trebuit să verifice și să aprecieze dacă cei doi 

inculpați aveau sau nu interese contrare.  

Pentru argumentele anterior dezvoltate, Curtea a constatat că judecata în primă 

instanță s-a desfășurat cu încălcarea normelor de procedură penală care reglementează 

reprezentarea persoanei juridice în procesul penal, citarea inculpatului și asigurarea exercitării 

în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor procesuale ale părților, inclusiv a dreptului la 

apărare.  

Încălcarea normelor de procedură penală anterior menționate atrage, în principal, 

sancțiunea nulității relative însă, în condițiile în care prin maniera de desfășurare a judecății în 

primă instanță în raport cu inculpata SC X SRL , și anume prin reprezentarea acesteia de către 

o persoană căreia legea îi interzice să o reprezinte, persoană care i-a ales și angajat avocatul 

care i-a acordat asistență calificată, a comunicat cu apărătorul transmițând astfel apărările pe 

care dorea ca avocatul să le facă pentru SC X SRL și formularea propriu-zisa a apărărilor, 

Curtea a apreciat că au fost încălcate și dispozițiile de procedura ce reglementează asistarea 

inculpatului de către avocat atunci când asistența juridică este obligatorie. Prin aceasta din 

urmă încălcare, în conformitate cu dispozițiile art. 281 alin.(1) lit.f) Cod procedură penală, 

instanța de apel reține că sancțiunea care intervine este nulitatea absolută, nulitate care, în 

raport de momentul la care s-a produs încălcarea (în cursul judecății) poate fi invocată în orice 

stare a procesului. 

Având în vedere consecințele efectiv produse prin încălcarea dispozițiilor de 

procedură penală menționate, respectiv lipsa de reprezentare a persoanei juridice inculpate, 

lipsa de citare legală a acestei inculpate, imposibilitatea inculpatei (în condițiile în care nu a 

avut un reprezentant convențional) de a-și exercita în deplină plenitudine drepturile 

procesuale recunoscute de lege în favoarea sa, inclusiv dreptul la apărare, s-a apreciat că 

încălcarea normelor procesual penale a produs vătămări ale drepturilor conferite de lege 

inculpatei SC X SRL în procesul penal, care nu pot fi înlăturate decât prin desființarea 

hotărârii pronunțate de instanța de fond.  

Analizată din perspectiva dispozițiilor art. 6 din CEDO, Curtea reține că judecata în 

primă instanță s-a desfășurat în absența cerințelor ce decurg din caracterul echitabil al 

procesului, între care se află și obligația tribunalului de a proceda la desemnarea unui 

mandatar dintre practicienii în insolvență, autorizați potrivit legii pentru a reprezenta inculpata 

persoană juridică, de a o cita în mod legal pe acesta și de a-i crea cadrul jurisdicțional în care 

să își poată exercita în mod obiectiv și efectiv drepturile procesuale.  
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Cerința din art. 6 parag. 1 al Convenției, aceea ca o cauză să fie examinată în mod 

echitabil, trebuie înțeleasă și în sensul de a se asigura respectarea principiilor fundamentale 

ale oricărui proces, între care primul este acela de a înștiința persoana pusă sub acuzare despre 

faptul că este chemat în fața unui tribunal, asigurarea reprezentării acesteia în condițiile legii, 

precum și principiul contradictorialității şi principiul dreptului la apărare, acestea două din 

urmă asigurând egalitatea deplină a părților în proces. 

Citarea părților la procesul penal este situația premisă care permite părților din proces 

să participe în mod activ şi egal la prezentarea, argumentarea şi dovedirea drepturilor lor în 

cursul desfăşurării procesului, mai precis să discute şi să combată susținerile făcute de fiecare 

dintre ele şi să-şi exprime opinia asupra inițiativelor instanței în scopul stabilirii adevărului şi 

al pronunțării unei hotărâri legale şi temeinice. 

Procedând la o judecată fără ca inculpata să fie citată și reprezentată în condițiile legii, 

tribunalul a lipsit practic de judecata în fond pe inculpata persoană juridică, ignorând astfel 

toate garanțiile menite să asigure echitabilitatea procesului.  

Privită din perspectiva nevoii de a asigura respectarea tuturor garanțiilor ce decurg din 

dreptul la un proces echitabil înscris în art. 6 din CEDO, art. 21 alin. (3) din Constituția 

României și art. 8 din Codul de procedura penală, având în vedere și principiul dublului grad 

de jurisdicție pe care legea procesual penală îl consacra, pentru a nu priva pe inculpata 

persoană juridică de un grad de jurisdicție (situație ce ar apărea daca instanța de apel ar 

proceda la rejudecarea cauzei), Curtea a constatat ca se impune ca prezenta cauza să fie 

rejudecata de aceeași instanță, respectiv de Tribunalul Vaslui. 

Cât privește critica referitoare la nelegala citare a părții civile Statul Român, Curtea a 

constatat că este întemeiată si aceasta întrucât, potrivit actelor normative în vigoare, Statul 

Român este reprezentat în fața instanțelor judecătorești naționale doar de Ministerul 

Finanțelor Publice. În acest sens, relevante sunt dispozițiile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică modificate prin art. 89 pct. 4 din Legea nr. 71/2011 care 

prevăd că: „În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de 

Ministerul Finanțelor Publice, iar unitățile administrativ-teritoriale de către consiliile județene, 

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, 

în fiecare caz, preşedintelui consiliului județean ori primarului. Acesta poate desemna un alt 

funcționar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în fața instanței.” 

În condițiile în care în cauza dedusă prezentei judecăți s-a reținut că urmarea 

infracțiunilor comise de inculpații din dosar s-a produs o pagubă materială în dauna Statului 

Român, în temeiul dispozițiilor legale anterior citate, partea civilă Statul Român se impunea a 

fi reprezentată în fața instanței de la Tribunalul Vaslui, de Ministerul Finanțelor Publice și, 

implicit, citarea părții civile trebuia realizată prin instituția publică care are dreptul de la lege 

de a o reprezenta în fața instanțelor judecătorești.  

Față de aceste motive, Curtea a reținut că nici citarea părții civile la instanța de fond 

nu a fost realizată cu respectarea dispozițiilor legii, astfel că la rejudecare această deficiență 

va fi îndreptată de către instanța de la Tribunalul Vaslui, în sensul că partea civilă va fi citată 

prin Ministerul Finanțelor Publice.  

În considerarea tuturor argumentelor mai sus dezvoltate, în temeiul dispozițiilor art. 

421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, Curtea a admis apelurile declarate in cauză și a 

desființat sentința primei instanțe, integral, în latura penală și în latura civilă.  

Pentru motivele ce țin de nelegala citare și nelegala reprezentare a părții civile Statul 

Român și a inculpatei persoană juridică SC X SRL, neexercitarea drepturilor procesuale a 

acesteia din urma, inclusiv dreptul la apărare, cauza a fost trimisă pentru rejudecare la aceeași 

instanță, respectiv la Tribunalul Vaslui.  

 

 

16. Caracterul admisibil al cererii privind constatarea reabilitării de drept 
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Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Proceduri speciale 

Indice alfabetic: Drept procesual penal. Procedura reabilitarii. Reabilitarea de drept.  

Temei de drept: art. 527 - art. 537 Cod procedura penala 
Stabilirea în sarcina autorității care ține evidența cazierului judiciar a obligativității de a 

şterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului dacă a intervenit reabilitarea de 

drept nu poate împiedica persoana condamnată de a se adresa instanței competente în virtutea 

principiului constituțional al liberului acces la justiție şi de a cere constatarea intervenirii reabilitării 

de drept. 

Decizia penală nr. 4/20.01.2016 

Prin sentința pronunțată, Tribunalul Vaslui în baza art. 528 alin. 1 Cod de procedură 

penală, a respins ca inadmisibilă, cererea de constatare a reabilitării de drept formulată de 

petent. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că dispozițiile noului Cod de 

procedură penală exclud de la constatarea intervenirii reabilitării de drept a condamnatului 

instanța de judecată, mențiunile referitoare la condamnarea la o pedeapsă cu închisoare 

suspendată sub supraveghere aplicată sub vechiul Cod penal se vor face de autoritatea care 

ține evidența cazierului judiciar al persoanelor fizice. 

În acest caz, conform art. 2, 4 şi 7 din Legea nr. 290/2004, evidența cazierului 

persoanelor condamnate se va face de M.A.I. şi inspectoratele de poliție a județului unde 

domiciliază condamnatul. 

Cum condamnatul locuieşte în Județul Vaslui, competent a face aceste mențiuni pe 

cazierul judiciar al condamnatului este Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, care conform 

art. 9 lit. c din Legea nr. 290/2004, are obligația de a înscrie intervenirea reabilitării de drept, 

dacă sunt îndeplinite condițiile legale. 

Potrivit art. 15 alin. 1 lit. b şi art. 16 alin. 1 lit. b din Legea nr. 290/2004, mențiunea 

reabilitării de drept şi a scoaterii din cazierul judiciare al condamnării la pedeapsa închisorii, 

suspendată sub supraveghere, conform art. 86
1
 Cod penal, se va face de autoritatea care ține 

evidența cazierului judiciar. 

Condamnatul, în baza art. 32 alin. 1 și 2 din Legea nr. 290/2004 are dreptul de a 

solicita rectificarea cazierului său judiciar ca urmare a intervenirii reabilitării de drept, la 

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, iar în cazul în care este nemulțumit de soluția dată de 

această instituție publică, poate face o contestație la respingerea cererii sale de rectificare a 

cazierului judiciar, conform art. 33 din Legea nr. 290/2004, la judecătoria din raza de 

competență a localități unde îşi are domiciliul. 

Pentru aceste motive, Tribunalul Vaslui a constatat că nu este competent a constata 

reabilitarea de drept a condamnatului, ce trebuie să se adreseze în acest scop, autorității care 

ține evidența cazierului judiciar, cererea sa fiind inadmisibilă, conform art. 528 alin. 1 Noul 

Cod de procedură penală. 

Hotărârea primei instanțe de fond a fost contestată de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Vaslui ce a criticat soluția instanței de fond, fiind bazată pe o interpretare greşită a 

dispozițiilor art. 528 alin. 1 Cod procedură penală ce stabilesc doar că autoritatea care ține în 

evidență cazierul judiciar trebuie să şteargă din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată 

condamnatului şi nu faptul că aceasta este competentă să se pronunțe asupra unor texte de 

lege prevăzute de art. 150 sau 165 din Codul penal, excluzându-se astfel autoritatea instanței 

de drept penal. 

Autoritatea care ține evidența cazierului judiciar nu se poate substitui unei instanțe 

penale competente a se pronunța asupra aplicării unor instituții de drept substanțial sau 

procedural cum ar fi constatarea intervenirii reabilitării de drept, calificarea unei cereri ca 

fiind reabilitare de drept sau judecătorească, aplicarea legii mai favorabile, persoana 

competentă a solicita reabilitarea, suspendarea reabilitării, mențiunile despre reabilitare pe 

sentințe judecătoreşti etc. 
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Considerând că sub aspectul dreptului substanțial, numai o instanță penală poate să 

hotărască aplicarea legii mai favorabile persoanei condamnate în cazul unei reabilitări de 

drept, având în vedere modificările legislative recente, în speța de față legea mai favorabilă 

fiind vechiul Cod penal față de dispozițiile art. 86 indice 6, iar, sub aspectul legii procedurale 

aplicabile, sunt incidente dispozițiile art. 527 Noul Cod de procedură penală parchetul a 

solicitat admiterea contestației, desființarea în integralitate a sentinței penale atacate şi, în 

urma rejudecării cauzei, admiterea cererii persoanei condamnate de constatare a interveniții 

reabilitării de drept în baza vechiului Cod penal, ca lege mai favorabilă. 
Analizând hotărârea contestată şi actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor 

invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în limitele prevăzute 

de art. 4251 Cod procedură penală, Curtea a constatat următoarele: 

În cauză, petentul a învestit Tribunalul Vaslui cu soluționarea unei cereri prin care a 

solicitat instanței să constate intervenită reabilitarea sa de drept în ceea ce priveşte pedeapsa 

de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere conform art. 86
1
 Cod penal din 1969, 

cerere asupra căreia prima instanță s-a pronunțat prin sentința atacată, în sensul respingerii ca 

inadmisibilă. 

Cu referire la motivul invocat de contestator vizând caracterul admisibil al cererii de 

reabilitare, Curtea a constatat ca noul Cod de procedură penală adoptat prin Legea nr. 

135/2010 reglementează procedura reabilitării în cadrul capitolului V al titlului IV, denumit 

„Proceduri speciale" din partea specială a codului, capitol denumit marginal „Procedura 

reabilitării" (articolele 527 - 537), iar în art. 528 denumit marginal „reabilitarea de drept”, 

prevede următoarele: 

„(1) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 165 din Codul penal, dacă 

persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă infracțiune, autoritatea care ține evidența 

cazierului judiciar va şterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului. 

(2) La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la art. 150 din Codul penal, dacă 

persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă infracțiune, organul care a autorizai înființarea 

persoanei juridice şi organul care a înregistrat persoana juridică vor şterge din oficiu 

mențiunile privind pedeapsa aplicată persoanei juridice.” 

Prin aceste noi norme procesual-penale se instituie în sarcina autorității care ține 

evidența cazierului judiciar obligativitatea de a şterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa 

aplicată condamnatului la împlinirea termenului de reabilitare, dacă persoana condamnată nu 

a mai săvârşit o altă infracțiune. 

Această obligație a autorităților competente era consacrată legislativ şi anterior datei 

intrării în vigoare a Noului Cod de procedură penală în Legea nr. 290/2004 privind cazierul 

judiciar, republicată, care, în art. 11 alin. (1) prevede că: „în evidența cazierului judiciar 

organizată la unitățile de poliție prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la 

soluționarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidență, date privind persoanele fizice sau 

juridice față de care s-a dispus punerea în mişcare a acțiunii penale sau față de care a fost 

luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală ", iar potrivit art. 

15 alin. 1 lit. b şi f, persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au 

făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații: ”...b) 

a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; f) au fost scoase de sub urmărire, s-a 

dispus față de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare 

sau de încetare a procesului penal". 

Chiar dacă există stabilită în sarcina autorității care ține evidența cazierului judiciar 

obligativitatea de a şterge din oficiu mențiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului dacă 

a intervenit reabilitarea de drept, aceasta nu poate împiedica persoana condamnată de a se 

adresa instanței competente în virtutea principului constituțional al liberului acces la justiție - 

şi de a cere constatarea intervenirii reabilitării de drept. 

De altfel, art. 528 Cod procedură penală nu impune persoanei interesate obligația de a 

se adresa, în prealabil, autorității competente, astfel încât, în absența unei prevederi legale cu 
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caracter procedural care să oblige expres persoana condamnată de a se adresa, mai întâi, 

autorității competente să țină evidența cazierului judiciar şi abia apoi instanței, nu se poate 

susține cu temei că o cerere adresată organului jurisdicțional - precum cea dedusă judecății, de 

constatare a intervenirii reabilitării de drept - este inadmisibilă. 

Pentru aceste considerente, curtea de apel a constatat ca întemeiate motivele invocate 

de parchet referitoare la caracterul admisibil al cererii de reabilitare, iar, cu privire la fondul 

cererii de reabilitare, a reținut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru 

intervenirea reabilitării de drept a petentului. 

 

V. Legi speciale 

17. Încadrare juridică. Introducere în țară de droguri de mare risc. Deținere de 

droguri de mare risc în vederea consumului propriu fără drept 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea specială. Infracțiuni prevăzute în legi 

speciale 

Indice alfabetic: Drept penal. Introducere în țară de droguri de mare risc. Deținerea 

de droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept 

Temei de drept: art. 3 alin. 2, art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000  

 

În situația în care introducerea în țară a cantității de droguri de mare risc a constituit 

o infracțiune mijloc, întrucât infracțiunea scop a inculpatului a fost deținerea drogurilor 

introduse pentru consumul propriu, trecerea peste frontieră a drogurilor fiind făcută exclusiv 

pentru consumul propriu, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii 

prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 ce absoarbe în conținutul său fapta de 

introducere în țară de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000. 

Decizia penală nr. 166/24.02.2016 

Prin sentința penală pronunțată, Tribunalul Vaslui, în baza art. 377 alin. 4 raportat la 

art. 386 Cod procedură penală, a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor 

pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracțiunile de introducere în țară de 

droguri de mare risc prevăzută şi pedepsită de art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000 şi deținerea de 

droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 

din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, în infracțiunea de deținere de 

droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 

din Legea 143/2000. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

Infracțiunea de introducere în țară de droguri de mare risc prevăzută şi pedepsită de 

art. 3 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 a fost prevăzută şi incriminată distinct de către legiuitor 

drept formă alternativă a traficului de droguri caracterizată prin desfăşurarea unor activități de 

introducere pe teritoriul României a unor substanțe definite de art. 1 alin. 1 lit. c din acelaşi 

act normativ, alături de scoaterea din țară, importul sau exportul acestora. Astfel, constituie 

infracțiune distinctă şi este sancționată în forma de bază cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi în 

forma calificată de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi activitatea de import, export, 

introducere sau scoatere din/în țară a unor droguri de risc sau de mare risc, elementele 

constitutive ale laturii obiective fiind îndeplinite în momentul consumării acțiunilor indicate. 

Legiuitorul a înțeles să sancționeze cu pedepse mai ridicate între 3-10 ani, respectiv 

între 7-15 ani, faptele de trafic de droguri care implică un element de extraneitate referitor la 

originea sau destinația acestor substanțe interzise, spre deosebire de traficul intern de droguri 

prevăzut de art. 2 din Legea 143/2000. 
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De asemenea, infracțiunea de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu 

fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 din Legea 143/2000 presupune obligatoriu 

posesia unor substanțe interzise menționate de actul normativ în tabelele nr. II şi III exercitată 

doar asupra cantităților necesare consumului propriu, fără a implica vreo activitate distinctă de 

comercializare, oferire, punere în vânzare, livrare sau transport ale acestora.  

În speță, din probele administrate în cursul urmăririi penale şi al cercetării 

judecătoreşti s-a stabilit cu certitudine că inculpatul este consumator de droguri de mare risc, 

fiind găsite urme recente ale consumului de cocaină ca urmare a recoltării de probe biologice 

şi a analizării acestora în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Vaslui, Laboratorul 

de toxicologie medico-legală. De asemenea, inculpatul a recunoscut că a achiziționat 

cantitatea de amfetamină din Republica Moldova şi intenționa să tranziteze teritoriul 

României pentru a reveni în Italia unde locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. 

Prin urmare, nu sunt date sau indicii temeinice că inculpatul ar fi efectuat acte distincte 

de trafic de droguri de mare risc prin introducerea lor pe teritoriul României care să exceadă 

simplei dețineri de substanțe interzise pentru uzul propriu.  

În aceste condiții, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de 

introducere în țară de droguri de mare risc prevăzută şi pedepsită de art. 3 alin. 2 din Legea 

143/2000, deoarece legiuitorul a înțeles să facă o distincție de tratament sancționator față de 

pericolul social concret pe care îl prezintă traficanții de droguri care introduc sau scot din țară 

cantități semnificative de droguri în mod organizat şi consumatorii de droguri care dețin 

asupra lor cantități limitate pentru consumul propriu. 

Deşi strict formal a avut loc o activitate de introducere în țară de droguri de mare risc 

prin acțiunea inculpatului, totuşi aceasta este absorbită de latura materială a infracțiunii de 

deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu fără drept care presupune în 

mod necesar posesia unor asemenea substanțe de către consumator şi transportul lor în țară 

sau în afara acesteia. 

În funcție de cantitatea de droguri de mare risc găsite asupra inculpatului, locul în care 

acestea erau păstrate (la vedere, în portofelul cu acte sau în husa aparatului foto), atitudinea 

inculpatului şi colaborarea sa cu organele judiciare, instanța de fond a constatat că a fost 

probată destinația şi intenția cu care erau deținute substanțele interzise, respectiv pentru 

consumul propriu fără drept şi nicidecum pentru comercializare, distribuire, oferire către alte 

persoane aflate pe teritoriul României. 

Instanța de fond a apreciat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de 

deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept în forma şi modalitatea 

indicate în actul de sesizare al instanței şi recunoscută pe deplin de către inculpat prin 

declarațiile date în fața organelor judiciare. 

Astfel, au fost îndeplinite elementele constitutive ale laturii materiale constând în 

acțiunea de deținere de droguri de mare risc (amfetamină), rezultatul acțiunii a produs o 

vătămare gravă a relațiilor sociale ocrotite de legea penală cu privire la sănătatea publică şi 

protecția vieții persoanelor, iar între fapta inculpatului şi atingerea adusa acestor relații există 

o legătură certă de cauzalitate directă. 

Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea de deținere de droguri de mare risc pentru 

consum propriu fără drept a fost comisă cu intenție directă de către inculpat care a prevăzut 

rezultatul faptei sale urmărind producerea acestuia prin simpla lor posesie pentru a-şi asigura 

cantitatea necesară consumului pe parcursul deplasării pe teritoriul României, precum şi în 

Italia. 

Prin apelul promovat, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție - 

D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vaslui a invocat nelegala schimbare a încadrării juridice a 

faptei din infracțiunile de introducere în țară de droguri de mare risc prevăzută şi pedepsită de 

art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000 şi de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu 

fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 38 alin. 
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2 Cod penal, în infracțiunea de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără 

drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 din Legea 143/2000. 

S-a susținut că motivarea primei instanțe în sensul impunerii ca o condiție 

suplimentară pentru reținerea infracțiunii de introducere în țară de droguri de risc, ca scopul 

introducerii să fie acela al comercializării şi distribuirii este contrară textului infracțiunii prev. 

de art. 3 alin.2 din Legea nr. 143/2000. 

Legea română pedepseşte atât introducerea, cât şi deținerea de droguri în două articole 

distincte, comiterea acestora prin aceeaşi act determinând reținerea concursului de infracțiuni 

prev. de art. 38 alin. 2 Cod penal. Infracțiunea de introducere în țară nu este întotdeauna 

concomitentă introducerii în țară de către consumator, acesta putând ulterior intrării pe 

teritoriul României fie să procure droguri în vederea consumului propriu, fie să asigure 

transmiterea în afara țării a unei cantități de droguri în vederea consumului propriu. 

Având în vedere că în ce priveşte introducerea în țară de droguri de risc pentru consum 

propriu sau în alte scopuri, legea nu face diferențe raportat la scopul introducerii de droguri în 

țară, însuşi actul material al introducerii fiind incriminat, parchetul a apreciat ca fiind corectă 

încadrarea juridică stabilită prin actul de trimitere în judecată. 

Analizând sentința apelată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei prin 

prisma criticilor formulate, dar şi din oficiu, în raport de prevederile art. 417 alin. 2 Cod 

procedură penală, Curtea a constatat ca nefondată critica invocată de parchet sub aspectul 

evaluării juridice a activității imputate inculpatului prin prisma dispozițiilor Legii nr. 

143/2000 . 

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor de introducere în 

țară de droguri de mare risc şi deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu fără 

drept prevăzute de art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000 şi de art. 4 alin. 2 din Legea 143/2000 cu 

aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. 2 Cod penal, reținându-se în fapt, că a cumpărat droguri de 

mare risc pe care apoi le-a introdus în România din Republica Moldova, fără drept şi a deținut 

astfel de substanțe cu scopul de a le consuma, în ziua de 11.02.2015. 

În procesul de evaluare juridică a activității infracționale a inculpatului, prima instanță 

a apreciat just că dispozițiile art. 3 din Legea nr. 143/2000 se referă în exclusivitate la traficul 

internațional de droguri şi deci cantitatea de substanță interzisă găsită asupra inculpatului, în 

momentul trecerii frontierei trebuia să fie destinată comercializării pentru a-i fi aplicabile 

aceste dispoziții.  

Pe baza elementelor evidențiate de probatoriul administrat în cauză, prima instanță a 

reținut corect că deținerea drogurilor s-a realizat în vederea consumului propriu, situație în 

care infracțiunea prev. de art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000 este absorbită de art. 4 alin. 2 din 

Legea 143/2000 care incriminează deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu 

fără drept. 

Cum, în speță, introducerea în țară a cantității de droguri de mare risc a constituit o 

infracțiune mijloc, întrucât infracțiunea scop a inculpatului a fost deținerea drogurilor 

introduse pentru consumul propriu, trecerea peste frontieră a drogurilor fiind făcută exclusiv 

pentru consumul propriu, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii 

prev. de art. 4 alin. 2 din Legea 143/2000 ce absoarbe în conținutul său fapta de introducere în 

țară de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000, interpretare ce este în 

acord cu practica Înaltei Curți de Casație şi Justiție în materie. 

Pentru considerentele expuse, instanța de control judiciar a constatat că, în mod corect, 

prima instanță a procedat la schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul a 

fost trimis în judecată, din infracțiunile de introducere în țară de droguri de mare risc 

prevăzută şi pedepsită de art. 3 alin. 2 din Legea 143/2000 şi de deținere de droguri de mare 

risc pentru consum propriu fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 din Legea 

143/2000 cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. 2 Cod penal în infracțiunea de deținere de 

droguri de mare risc pentru consum propriu fără drept prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 2 

din Legea 143/2000. 
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17. Neaplicarea motivului opțional de refuz a executării mandatului european de 

arestare, prevăzute de art. 98 alin. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciară internațională cu modificări și completări, în situația în 

care faptele care motivează emiterea mandatului european de arestare nu 

constituie infracțiuni potrivit legii române. Efecte asupra executării 

mandatului european de arestare 

Cuprins pe materii: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională, 

cu modificările și completările ulterioare 

Indice alfabetic: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională. 

Mandatul european de arestare preventivă 

Temei de drept: art. 98 alin. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004 

 

Întrucât infracțiunile au fost comise pe teritoriul britanic, răspunderea penală nu este 

prescrisă, instanța de executare nu va aplica motivul opțional de refuz a executării 

mandatului european de arestare, prevăzute de art. 98 alin. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004, 

modificată, privind cooperarea judiciară internațională, conform căruia autoritatea română 

de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare în situația în care 

faptele care motivează emiterea mandatului european de arestare nu constituie infracțiuni 

potrivit legii române. 

În speță, faptele încadrate juridic de autoritatea emitentă a mandatului european de 

arestare, în infracțiunile de „nerespectarea condițiilor eliberării condiționate” şi respectiv 

„neprezentarea în fața instanței” nu sunt încriminate ca infracțiuni de legea penală română, 

independent de elementele constitutive sau de încadrare juridică a acestora, dată de 

autoritatea judiciară emitentă. 

Efectul juridic al nerespectării condiției dublei încriminări, pentru faptele 

circumscrise celor două infracțiuni numite, fără a se aplica motivul de refuz opțional al 

executării mandatului european de arestare, constă în faptul că, în situația în care se va 

pronunța o pedeapsă privativă de libertate, după predare de justiția britanică, transferul 

persoanei solicitate în România pentru executarea pedepsei va putea opera numai legat de 

condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracțiunii de viol, fără a putea fi transferată 

pentru eventuala condamnare pentru comiterea infracțiunilor de „nerespectarea condițiilor 

eliberării condiționate” respectiv „neprezentarea în fața instanței” care nu sunt prevăzute de 

legea română ca infracțiuni. 

 Sentința penală nr. 11/26.02.2016 

Fiind învestită cu soluționarea sesizării formulate de Parchetul Edinburgh (Sheriff 

Court of Lothian and Borders at Edinburgh) pentru executarea mandatului european de 

arestare emis la data de 25 februarie 2016, în dosarul cu nr. de referință EO/05/15 pe numele 

persoanei solicitate şi predarea persoanei solicitate către autoritatea judiciară emitentă – 

Parchetul Edinburgh (Sheriff Court of Lothian and Borders at Edinburgh) – Procuror-şef al 

Parchetului din Edinburgh (Sheriff of Lothian and Borders at Edinburgh, Curtea a constatat că 

Parchetul Edinburgh (Sheriff Court of Lothian and Borders at Edinburgh) – Procuror-şef al 

Parchetului din Edinburgh (Sheriff of Lothian and Borders at Edinburgh), a emis mandatul 

european de arestare la data de 25 februarie 2016, în dosarul cu nr. de referință EO/05/15, pe 

numele persoanei solicitate, prin care se solicită arestarea şi predarea persoanei solicitate în 

vederea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de viol, prevăzută şi sancționată de 

Legea infracțiunilor sexuale 2009 (Scoția) – secțiunea 1, nerespectarea condițiilor eliberării 

condiționate, prevăzută şi sancționată de Legea Procedurii penale 1995 (Scoția) secțiunea 27 
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(1)(b), şi neprezentare în fața instanței, prevăzută şi sancționată de Legea Procedurii penale 

1995 (Scoția) secțiunea 102 (A). 

Infracțiunile sunt marcate de autoritatea judiciară emitentă în categoria „viol”, aşa 

încât nu se va verifica regula dublei încriminări a faptelor, circumscrise infracțiunii de viol. 

Mandatul european de arestare se bazează pe mandatul de arestare emis de Parchetul 

din Selkirk (Sheriff court of Lothian and Borders at Selkirk) pe 23 septembrie 2014 şi 

mandatul de arest emis de Înalta Curte de Justiție din Glasgow, pe 21 august 2015, pe motivul 

neprezentării în fața instanței. 

Durata maximă a pedepsei care se poate aplica pentru infracțiunile comise este 

închisoarea pe viață, pentru infracțiunea de „viol”, 12 luni închisoare pentru infracțiunea de 

„nerespectarea condițiilor eliberării condiționate” şi 5 ani închisoare pentru infracțiunea de 

„neprezentare în fața instanței”. 

Din declarația persoanei solicitate şi examinarea dosarului rezultă că nu este incident, 

în cauză, niciun motiv de refuz a executării mandatului european de arestare. 

Condițiile de validitate şi condițiile de fond pentru emiterea şi executarea mandatului 

european de arestare sunt îndeplinite, în cauză. 

Coroborând dispozițiile legale în materia executării mandatului european de arestare, 

Curtea a reținut că toate condițiile privind predarea persoanei solicitate sunt îndeplinite, nu 

este incident niciunul dintre motivele de refuz de executare, ținând seama de toate 

împrejurările cauzei şi de necesitatea executării mandatului european de arestare, în virtutea 

principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare şi a încrederii reciproce între 

autorități judiciare pe care se fundamentează instituția mandatului european de arestare, în 

conformitate cu dispozițiile art. 107 coroborat cu art. 103 alin. 6 şi 9 din Legea nr. 302/2004, 

modificată, a admis sesizarea formulată de Parchetul Edinburgh (Sheriff Court of Lothian and 

Borders at Edinburgh) pentru executarea mandatului european de arestare emis la data de 25 

februarie 2016, în dosarul cu nr. de referință EO/05/15 pe numele persoanei solicitate. 

A constatat că persoana solicitată a consimțit la predare şi a renunțat la regula 

specialității. 

S-a dispus predarea persoanei solicitate către autoritatea judiciară emitentă – Parchetul 

Edinburgh (Sheriff Court of Lothian and Borders at Edinburgh) – Procuror-şef al Parchetului 

din Edinburgh (Sheriff of Lothian and Borders at Edinburgh), în scopul cercetării penale, 

pentru comiterea infracțiunilor de „viol” prevăzută şi sancționată de Legea infracțiunilor 

sexuale 2009 (Scoția) – secțiunea 1, „nerespectarea condițiilor eliberării condiționate” 

prevăzută şi sancționată de Legea Procedurii penale 1995 (Scoția) secțiunea 27 (1)(b) şi 

„neprezentare în fața instanței” prevăzută şi sancționată de Legea Procedurii penale 1995 

(Scoția) secțiunea 102 (A), sub condiția prev. de art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004, 

modificată. 

S-a dispus predarea persoanei solicitate autorității judiciare Parchetul Edinburgh 

(Sheriff Court of Lothian and Borders at Edinburgh) emitentă a mandatului european de 

arestare, sub condiția prevăzută de dispozițiile art. 97 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, 

modificată, conform căreia în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, 

persoana solicitată să fie transferată în România pentru executarea pedepsei, persoana 

solicitată având cetățenie română. 

In cadrul controlului exercitat asupra mandatului european de arestare, Curtea a făcut 

următoarele precizări: 

Întrucât infracțiunile au fost comise pe teritoriul britanic, răspunderea penală nu este 

prescrisă, instanța de executare nu va aplica motivul opțional de refuz a executării mandatului 

european de arestare, prevăzute de art. 98 alin. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004, modificată, 

privind cooperarea judiciară internațională, conform căruia autoritatea română de executare 

poate refuza executarea mandatului european de arestare în situația în care faptele care 

motivează emiterea mandatului european de arestare nu constituie infracțiuni potrivit legii 

române. 
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În speță, faptele încadrate juridic de autoritatea emitentă a mandatului european de 

arestare, în infracțiunile de „nerespectarea condițiilor eliberării condiționate” şi respectiv 

„neprezentarea în fața instanței” nu sunt încriminate ca infracțiuni de legea penală română, 

independent de elementele constitutive sau de încadrare juridică a acestora, dată de autoritatea 

judiciară emitentă. 

Efectul juridic al nerespectării condiției dublei încriminări, pentru faptele circumscrise 

celor două infracțiuni numite, fără a se aplica motivul de refuz opțional al executării 

mandatului european de arestare, constă în faptul că, în situația în care se va pronunța o 

pedeapsă privativă de libertate, după predare, de justiția britanică, transferul persoanei 

solicitate în România pentru executarea pedepsei va putea opera numai legat de condamnarea 

acestuia pentru săvârşirea infracțiunii de viol, fără a putea fi transferată pentru eventuala 

condamnare pentru comiterea infracțiunilor de „nerespectarea condițiilor eliberării 

condiționate” respectiv „neprezentarea în fața instanței” care nu sunt prevăzute de legea 

română ca infracțiuni. 
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Secția de contencios administrativ și fiscal 

I. Drept administrativ 

1. Cerere de suspendare a executării proceselor verbale de constatare a neregulilor 

şi de stabilire a creanțelor bugetare emise de APIA – Centrul Județean 

Vaslui. Întrunirea condițiilor de admisibilitate prevăzute de art. 15 raportat 

la art. 14 din Legea nr. 554/2004. Caz bine justificat 

Există un caz bine justificat, în înțelesul art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004, respectiv 

„împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială 

serioasă în privința legalității actului administrativ”. Aspectele care fundamentează ideea 

unei îndoieli serioase cu privire la legalitatea actului administrativ solicitat a fi suspendat 

sunt legate de aparenta nelegalitate a actelor contestate, în raport de împrejurarea că 

anterior încheierii proceselor verbale de constatare a neregulilor şi stabilirea a creanțelor 

bugetare reclamanta nu a fost informată că a existat un control, că au fost identificate de 

către inspectori anumite neconformități, nu a avut posibilitatea de a-şi exprima un punct de 

vedere cu privire la cele reținute, a face dovezi contrare (ținând cont că în fapt a fost o 

operațiune de control în teren, ex propriis sensibus a inspectorilor, iar nu pe bază de 

documente, prezența agricultorului apărând ca fiind una necesară). Toate aceste obligații 

sunt cuprinse, cu diferite formulări, în dispozițiile pct. 74 din preambulul Regulamentului 

Consiliului CE nr. 1122/2009, art. 32 alin. 2 din Regulamentul Consiliului CE nr. 1122/2009, 

art. 21 alin. 6, 11, 14 din OUG nr. 66/2011, art. 21 alin. 21 din OUG nr. 66/2011.  

Decizia nr. 535/23.05.2016 

Prin încheierea de şedință din 15.02.2016 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul 

nr. X/89/2015 a fost admisă excepția inadmisibilității cererii de suspendare a executării 

raportului de control nr. 6250/28.05.2015 şi a deciziilor de soluționare a contestației nr. 

13488/14.08.2015 şi nr. 1363/19.08.2015, a fost respinsă cererea de suspendare a executării 

actelor menționate ca inadmisibilă, a fost respinsă cererea de suspendare a executării actelor 

administrative reprezentate de deciziile nr. 29995193/13.07.2015 şi nr. 3236307/13.07.2015 şi 

procesele verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 

15015/02.10.2015, nr. 15016/02.10.2015 şi nr. 15017/02.10.2015 ca neîntemeiată. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut, în ceea ce privește excepția 

inadmisibilității cererii de suspendare a executării raportului de control nr. 6250/28.05.2015 şi 

a deciziilor de soluționare a contestației nr. 13488/14.08.2015 şi nr. 1363/19.08.2015, că, față 

de natura raportului de control de a fi act premergător emiterii unui act administrativ, precum 

și față de împrejurarea că un astfel nu este susceptibil de executare prin sine, cererea de 

suspendare a executării acestuia este inadmisibilă. Aceeași concluzie se impune și în privința 

cererii de suspendare a executării deciziilor de soluționare a contestației nr. 13488/14.08.2015 

şi nr. 1363/19.08.2015 în condițiile nici aceste acte nu sunt susceptibile de executare. Pe cale 

de consecință, instanța a apreciat drept întemeiată excepția invocată. 

Cu privire la cererea de suspendare a executării actelor administrative reprezentate de 

deciziile nr. 29995193/13.07.2015 şi nr. 3236307/13.07.2015 şi de procesele verbale de 

constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 15015/02.10.2015, nr. 

15016/02.10.2015 şi nr. 15017/02.10.2015, instanța a reținut următoarele: 

Conform prevederilor art. 15 alin.1 raportat la art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată În cazuri bine 

justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. În raport de aceste dispoziții, se pot 

deduce că pentru suspendare, trebuie îndeplinite cumulativ două condiții și anume: existența 

unui caz bine justificat și necesitatea prevenirii unei pagube iminente, condiții la care, în cazul 
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actelor contestate în prezenta cauză, se adaugă și cea referitoare la dovada plății cauțiunii în 

cuantum de până la 20% din cuantumul creanței contestate. 

În ceea ce privește dovada achitării cauțiunii, instanța a constatat că, la termenul de 

judecată din data de 08.02.2016, când instanța a reținut spre soluționare cererea de 

suspendare, reclamanta a făcut dovada achitării cauțiunii doar pentru cele trei procese verbale 

contestate, cauțiunea pentru cele două decizii fiind depuse ulterior, la data de 12.02.2016; 

întrucât sunt înscrisuri ulterioare închiderii dezbaterilor, instanța a reținut incidența 

prevederilor art. 394 alin. 3 C. proc. civ., ce stabilesc că după închiderea dezbaterilor, părțile 

nu mai pot depune nici un înscris la dosarul cauzei sub sancțiunea de a nu fi luat în seamă. 

Chiar dacă s-ar trece peste aspectul invocat anterior, instanța a reținut că invocarea 

cazului bine justificat impune existența unei îndoieli puternice asupra prezumției de legalitate 

de care se bucură un act administrativ, art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004 definind 

cazurile bine justificate acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de 

natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ. Ori, în raport 

de motivele invocate de către reclamantă pentru suspendarea executării, instanța a reținut că 

acestea nu au un corespondent în actele contestate, simpla invocare a nemotivării în fapt sau 

în drept nefiind suficiente pentru a determina suspendarea executării actelor administrative. În 

plus, față de criticile pe care reclamanta le formulează cu privire la actele administrative 

contestate, instanța a reținut că acestea presupun analiza pe fond a actelor administrative 

menționate, ceea ce instanța nu poate realiza în cadrul soluționării cererii de suspendare. 

Astfel, modalitatea de stabilire a sancțiunilor sau împrejurarea că reclamanta nu a luat 

cunoștință de control sunt aspecte care exced analizei în acest cadru procesual, cu atât mai 

mult cu cât actele administrative sunt întemeiate pe un raport de control a căruia legalitate 

urmează a fi analizată odată cu fondul cauzei. 

De asemenea, în ceea ce privește prevenirea unei pagube iminente, instanța a constatat 

că nici această condiție nu este îndeplinită, proba acesteia revenind reclamantei. În susținerea 

îndeplinirii acestei condiții, reclamanta a invocat existența unui prejudiciu de imagine și 

perturbarea activității curente, împrejurări care nu sunt susținute de nici o altă probă din dosar. 

În această situație, nici această condiție nu este îndeplinită. 

Împotriva acestei încheieri a declarat în termen recurs reclamanta SC „A.I.” SRL, 

reprezentată legal prin administrator G.F.. 

Prin cererea de recurs, recurenta-reclamantă SC „A.I.” SRL a criticat încheierea pentru 

nelegalitate, solicitând, în principal, admiterea recursului şi casarea în parte a hotărârii, 

admiterea cererii de suspendare a executării actelor administrative reprezentate de deciziile nr. 

29995193/13.07.2015 şi nr. 3236307/13.07.2015 şi de procesele verbale de constatare a 

neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 15015/02.10.2015, nr. 15016/02.10.2015 şi 

nr. 15017/02.10.2015. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat, în esență, că soluția este nelegală. Astfel, 

instanța de fond nu a analizat în concret existența cazului bine justificat, mărginindu-se la a 

arăta că nu poate analiza în cadrul acestei cereri fondul cauzei. Or, îndoielile serioase cu 

privire la legalitatea actelor contestate, prin prisma elementelor de fapt şi de drept invocate 

sunt: neconvocarea la control, nemotivarea actului administrativ, contradicțiile din raportul de 

control nr. RO/14/AC/VS/001049 privind data concretă a controlului, probarea efectuării 

operațiunilor de însămânțare a celor 43 parcele de rapiță în campania 2014 şi încorporarea 

biomasei formate în sol. 

Recurenta a invocat dispozițiile pct. 74 din preambulul Regulamentului Consiliului 

CE nr. 1122/2009, art. 32 alin. 2 din Regulamentul Consiliului CE nr. 1122/2009, art. 21 alin. 

6, 11, 14 din OUG nr. 66/2011, art. 21 alin. 21, art. 33 şi art. 17 din OUG nr. 66/2011. 

În ceea ce priveşte paguba iminentă, recurenta a învederat că şi această condiție este 

îndeplinită, cât timp a dovedit că are în derulare un proiect de investiții ”Dotarea cu utilaje 

agricole a SC „A.I.” SRL, sat Filipeşti, com. Bogdăneşti, jud. Bacău”, finanțat de FEADR 

prin PNDR – Măsura 121, conform contractului de finanțare din 30.12.2014 încheiat cu 
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AFIR, care are o valabilitate de 5 ani de la data semnării, implementarea acestuia ar fi 

perturbată prin executarea actelor administrativ fiscale contestate cât timp finanțarea 

nerambursabilă este de 60% din valoarea proiectului, respectiv 419992 euro, diferența de 40% 

fiind finanțată prin contractul de facilitate de credit nr. 3983/02.03.2015 încheiat cu ING 

BANK SA, rata lunară aferentă contractului de facilitate credit fiind de 9000 euro/lună. De 

asemenea, încasarea subvenției pentru suprafața agricolă aferentă perioadei 2014-2015 ar 

putea fi pusă în pericol, precum şi desfăşurarea activității cu partenerii comerciali, în 

condițiile în care societatea a avut încă de la înființare profit. 

S-a mai arătat că la momentul pronunțării instanței de fond, la dosar era dovada 

achitării cauțiunii pusă în vedere de instanță pentru toate actele contestate. 

În drept au fost invocate dispozițiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă. 

Recursul a fost legal timbrat. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a formulat întâmpinare, prin care a 

reiterat excepția lipsei calității sale procesuale pasive şi a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, corect fiind respinsă cererea de suspendare., nefiind îndeplinite condițiile 

cumulative prevăzute de lege. 

Intimata APIA – Centrul Județean Vaslui a depus, la rândul său, întâmpinare, prin care 

a solicitat respingerea recursului, arătând că nu există nicio îndoială serioasă cu privire la 

legalitatea actelor administrative contestate. Nici paguba iminentă nu a fost dovedită, legea 

neprezumând producerea ei. 

APIA, prin întâmpinarea depusă, a arătat că instanța de fond a admis corect excepțiile 

invocate – lipsa calității procesuale pasive şi excepția inadmisibilității. Totodată, a formulat 

apărări similare Centrului Județean Iaşi, vizând neîndeplinirea cumulativă a celor 2 condiții 

prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004. 

În recurs s-a administrat proba cu înscrisuri, depuse la dosar în copie de recurentă, prin 

avocat Costache. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea reține 

următoarele: 

Cu titlu preliminar, se constată că reclamanta-recurentă SC „A.I.” SRL a atacat cu 

recurs încheierea din 15.02.2016 a Tribunalului Vaslui strict în ceea ce priveşte soluția data 

cererii sale de suspendare a executării deciziilor nr. 29995193/13.07.2015 şi nr. 

3236307/13.07.2015 şi proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a 

creanțelor bugetare nr. 15015/02.10.2015, nr. 15016/02.10.2015 şi nr. 15017/02.10.2015, acte 

emise de APIA – Centrul Județean Vaslui, cerere respinsă ca neîntemeiată. 

De altfel, calea de atac a recursului, aşa cum s-a menționat expres şi în încheierea 

recurată, putea fi exercitată, astfel cum prevede art. 15 din legea nr. 554/2004, doar cu privire 

la soluția dată cererii de suspendare, iar nu cu privire la modul de soluționare a excepțiilor 

invocate de pârâți, cu privire la care este deschisă calea de atac a recursului doar odată cu 

fondul. 

Ca atare, Curtea nu va proceda la analiza apărărilor intimaților vizând modul de 

soluționare a excepțiilor, acestea nefăcând obiectul controlului judiciar în cauza de față. 

În ceea ce priveşte recursul declarat de SC „A.I.” SRL, Curtea reține, cu precădere, că, 

aşa cum corect a precizat şi recurenta, la data soluționării cererii de suspendare formulată 

potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004, reclamanta achitase cauțiunile puse în vedere, acest 

fine de neprimire neputând fi reținut. 

Pe fondul cererii de suspendare, apreciată de instanța de fond ca fiind neîntemeiată, 

Curtea constată contrariul, încheierea instanței de fond fiind pronunțată de instanța de 

contencios administrativ cu aplicarea greșită a normelor de drept material vizând suspendarea 

executării actelor administrativ, motivele de recurs invocate, ce se circumscriu dispozițiilor 

art. 488 pct. 8 C. proc. civ., fiind fondate. 
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Astfel, Curtea notează că potrivit dispozițiilor art. 21 alin. 19 și 20 din OUG nr. 

66/2011, procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanței bugetare este act 

administrativ și constituie, totodată, titlu de creanță. 

Cererea reclamantei - recurente SC „A.I.” SRL este întemeiata pe dispozițiile art. 15 

raportat la art. 14 din L. nr. 554/2004 coroborat cu art. 50 alin. 9 din OG nr. 66/2011, care 

prevăd că suspendarea executãrii actului administrativ unilateral poate fi solicitatã de 

reclamant, pentru motivele prevãzute la art. 14, si prin cererea adresatã instanței competente 

pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta poate dispune 

suspendarea actului administrativ atacat, pana la soluționarea definitiva a cauzei. Textul de 

lege face deci trimire la condițiile impuse de art. 14 din L. nr. 554/2004 modificată şi 

completată. 

 Legiuitorul național a fost obligat să găsească criterii pertinente pentru suspendarea 

executării actelor administrative până la clarificarea exactă a gradului de conformare a 

acestora cu normele juridice aplicabile în speță. Măsura cu caracter provizoriu anterior 

individualizată determină punerea în balanță a interesului social cu cel personal, preeminența 

unuia dintre ele fiind subsumată principiului legalității. De altfel, trebuie semnalat faptul că, la 

nivel european, există preocupări în domeniu. Cu titlu exemplificativ, amintim Recomandarea 

nr. R (89) 8 adoptată de Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei la data de 

13.09.1989, referitoare la protecția jurisdicțională provizorie în materie administrativă. 

Aceasta din urmă a apreciat că este de dorit să se asigure persoanelor o protecție 

jurisdicțională provizorie, fără a se recunoaşte, însă, eficacitatea necesară acțiunii 

administrative. 

De asemenea, Recomandarea anterior arătată a reținut faptul că autoritățile 

administrative acționează în numeroase domenii şi că activitățile lor sunt de natură să afecteze 

drepturile, libertățile şi interesele persoanelor. Mai mult, acelaşi act european a statuat că 

executarea imediată şi integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi 

atacate poate cauza persoanelor, în anumite circumstanțe, un prejudiciu ireparabil, pe care 

echitatea îl impune să fie evitat, în măsura posibilului. 

Conform Recomandării aflate în discuție, autoritatea jurisdicțională chemată să decidă 

măsuri de protecție provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanțelor şi 

intereselor prezente; asemenea măsuri pot fi acordate în special în situația 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. 

Pe de altă parte, actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate care, la rândul 

său, se bazează pe prezumția de autenticitate (actul emană de la cine se afirmă că emană) şi pe 

prezumția de veridicitate (actul exprimă ceea ce în mod real a decis autoritatea emitentă). De 

aici, rezultă principiul executării din oficiu, întrucât actul administrativ (în speță, cele emise 

de APIA) este el însuşi titlu executoriu. 

Cu alte cuvinte, a nu executa actele administrative, care sunt emise în baza legii, 

echivalează cu a nu executa legea, ceea ce este de neconceput într-o bună ordine juridică, într-

un stat de drept şi o democrație constituțională. Din acest motiv, suspendarea efectelor actelor 

administrativ reprezintă o situație de excepție, la care judecătorul de contencios administrativ 

poate să recurgă atunci când sunt îndeplinite condițiile impuse de OG nr. 66/2011 raportat la 

Legea nr. 554/2004. 

Din lecturarea art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificată, rezultă că, pentru a se 

dispune suspendarea actului administrativ, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

prezența unui caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente. 

Conform art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004, modificată prin Legea nr. 

262/2007, cazurile bine justificate presupun împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, 

care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ. 

Altfel spus, pentru a interveni suspendarea judiciară a executării unui act administrativ 

trebuie să existe un indiciu temeinic de nelegalitate. În acest context, trebuie subliniat faptul 
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că principiul legalității activității administrative presupune atât ca autoritățile administrative 

să nu eludeze dispozițiile legale, cât şi ca toate deciziile acestora să se întemeieze pe lege. El 

impune, în egală măsură, ca respectarea acestor exigențe de către autorități să fie în mod 

efectiv asigurată. 

În speța de față, Curtea constată că suntem în prezența unui caz bine justificat, în 

înțelesul art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004, respectiv „împrejurări legate de starea de fapt şi 

de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului 

administrativ”. Aspectele care fundamentează ideea unei îndoieli serioase cu privire la 

legalitatea actului administrativ solicitat a fi suspendat sunt legate de aparenta nelegalitate a 

actelor contestate, în raport de împrejurarea că anterior încheierii proceselor verbale de 

constatare a neregulilor şi stabilirea a creanțelor bugetare reclamanta nu a fost informată că a 

existat un control, că au fost identificate de către inspectori anumite neconformități, nu a avut 

posibilitatea de a-şi exprima un punct de vedere cu privire la cele reținute, a face dovezi 

contrare (ținând cont că în fapt a fost o operațiune de control în teren, ex propriis sensibus a 

inspectorilor, iar nu pe bază de documente, prezența agricultorului apărând ca fiind una 

necesară).  

Toate aceste obligații sunt cuprinse, cu diferite formulări, în dispozițiile pct. 74 din 

preambulul Regulamentului Consiliului CE nr. 1122/2009, art. 32 alin. 2 din Regulamentul 

Consiliului CE nr. 1122/2009, art. 21 alin. 6, 11, 14 din OUG nr. 66/2011, art. 21 alin. 21 din 

OUG nr. 66/2011.  

Nerespectarea acestor dispoziții legale de către Centrul Județean Vaslui al APIA 

trebuie, totodată coroborată, cu susținerile reclamantei, care nu pot fi analizate în substanță în 

cadrul procesual de față, dar care nu pot fi nici ignorate, în raport de cele sus-expuse, potrivit 

cărora reclamanta a efectuat operațiunile de însămânțare a celor 43 parcele de rapiță în 

campania 2014 şi a încorporat biomasa formată în sol. Ca atare, există o îndoială serioasă cu 

privire la faptul că la momentul controlului asupra culturilor de rapiță – cu privire la care, în 

ceea ce priveşte data concretă de efectuare, reclamanta a susținut că APIA a consemnat 

contradictoriu în cuprinsul raportului de control RO/14/AC/VS/001049 – reclamanta nu 

însămânțase parcelele cu cultură verde şi nu efectuase operațiunea de încorporare a biomasei 

în sol, aşa cum susține intimata-pârâtă APIA – Centrul Județean Vaslui. 

Cu privire la condiția prevenirii pagubei iminente, impusă de art. 14 alin. 1 din Legea 

nr. 554/2004, modificată, conform art. 2 alin. 1 lit. ş) din legea în discuție, aceasta reprezintă 

prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a 

funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public. 

Se poate aprecia că există urgență atunci când executarea actului administrativ aduce o 

atingere gravă şi imediată situației reclamantului sau intereselor pe care acesta înțelege să le 

apere, or reclamanta a invocat aspecte concrete vizând paguba, în condițiile activității sale 

curente, suma impusă prin procesele-verbale şi deciziile contestate fiind una mare (75390,57 

lei, 77960,38 lei, 73445,94 lei, 73294,2 lei, 75792,39 lei), ce poate afecta, fără niciun dubiu 

situația financiară a reclamantei-recurente, în condițiile în care aceasta are de achitat o rată de 

facilitate de credit de 9000 euro/lună, neplata acesteia perturbând implementarea unui alt 

proiect de investiții - ”Dotarea cu utilaje agricole a SC „A.I.” SRL, sat Filipeşti, com. 

Bogdăneşti, jud. Bacău”, finanțat de FEADR prin PNDR – Măsura 121. De asemenea, 

dificultățile create în îndeplinirea propriilor obligații aferente desfăşurării activității sale, 

odată cu executarea silită sunt inerente. 

Trebuie avută în vedere şi dificultatea pentru reclamanta-recurentă de a obține 

întoarcerea executării în mod prompt şi integral în situația potențială a desființării titlului de 

creanță, dată fiind şi practica C.E.D.O. care, în Hotărârea JANOSEVIC împotriva Suediei din 

23.07.2002, a reținut încălcarea dreptului de acces la instanță garantat de art. 6 din CEDO, în 

situația în care autoritățile fiscale au impus reclamantului plata de taxe şi accesorii stabilite 

retroactiv, care au fost puse în executare înainte ca o instanță competentă să se pronunțe 

asupra legalității actului administrativ fiscal. 
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Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 20 din legea nr. 

554/2004 raportat la art. 496 alin. 1, art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, admite recursul, 

casează în parte încheierea recurată şi admite cererea de suspendare formulată cu privire la 

deciziile nr. 29995193/13.07.2015 şi nr. 3236307/13.07.2015 şi procesele-verbale de 

constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare nr. 15015/02.10.2015, nr. 

15016/02.10.2015 şi nr. 15017/02.10.2015, acte emise de APIA – Centrul Județean Vaslui. 

Fiind în culpă procesuală, intimata APIA – Centrul Județean Vaslui, emitent al actelor 

a căror suspendare s-a dispus, a fost obligată, în temeiul art. 453 C.proc.civ., la plata către 

recurentă a cheltuielilor de judecată efectuate şi dovedite (taxă judiciară de timbru). 

2. Drept administrativ. Obligarea pârâtei la emiterea actului administrativ constând 

în Protocolul de predare-primire a sălilor de cinematograf din Municipiul 

Iași. Situația particulară a intervenientei, societate comercială ce are 

încheiat un contract de locațiune având ca obiect unul din cinematografe 

Prin efectul Legii nr. 303/2008 s-a produs transferul dreptului de proprietate asupra 

sălilor de cinematograf "VICTORIA", "REPUBLICA", "DACIA" si ”Tineretului" împreuna cu 

terenurile si bunurile mobile aferente din domeniul privat al statului si din administrarea 

RADEF Româniafilm în domeniul public al autorității locale, Municipiul lași. Transferul 

dreptului de proprietate asupra sălilor de cinematograf nu este condiționat de plata vreunui 

preț, pe care pârâta R.A.D.E.F ."RomaniaFilm” nici nu l-ar putea pretinde în condițiile în 

care nu este proprietara bunurilor menționate, ci doar administratorul acestora. Deși 

transferul de proprietate intervine prin efectul legii, acesta nu poate fi considerat pe deplin 

realizat şi nu produce efecte decât după îndeplinirea formalităților cerute de lege, respectiv 

încheierea protocolului de predare-primire a sălilor de cinematograf.  

 

Temei de drept: Legea nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; Decizia nr. 269 / 2010 

a Curții Constituționale 

 

Notă Prin DECIZIA nr. 1262/2017ICCJ a respins recursurile declarate de pârâta Regia 

Autonomă a Distribuției şi Exploatării Filmelor „România Film” Bucureşti şi de intervenienta 

S.C. „A.Z.” S.R.L. împotriva Sentinței civile nr.70 din 18 aprilie 2016 a Curții de Apel Iaşi – 

Secția de contencios, administrativ şi fiscal, ca nefondate 

Sentința nr. 70/18 aprilie 2016 

 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel Iaşi sub nr. X/45/2015 reclamantul 

Municipiul laşi, prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Iași a chemat în judecată pe 

pârâta Regia Autonomă a Distribuției si Exploatării Filmelor "ROMÂNIA FILM" Bucureşti 

solicitând obligarea pârâtei RADEF România Film Bucureşti la emiterea actului administrativ 

constând în Protocolul de predare-primire a sălilor de cinematograf "VICTORIA", 

"REPUBLICA", "COPOU", "DACIA" şi "Tineretului împreuna cu terenurile si bunurile 

mobile aferente din domeniul privat al statului si din administrarea RADEF " România film" 

in domeniul public al autorității locale Municipiul Iași; totodată, în baza art. II punctul 2 din 

Legea 303/2008, prin acelaşi act administrativ urmează ca bunurile mobile aflate in inventarul 

sălilor si grădinilor de spectacol să treacă in proprietatea privată a unităților administrativ 

teritoriale locale si in administrarea consiliilor locale. Reclamanta a solicitat totodată să se 

constate că transferul dreptului de proprietate asupra sălilor de cinematograf "VICTORIA", 

"REPUBLICA", "GOPOU" si "DACIA" si „ Tineretului" din domeniul privat al statului si din 
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administrarea RADEF România film în domeniul public al autorității locale, Municipiul lași, 

s-a produs prin efectul legii si a operat de drept odată cu intrarea in vigoare a Legii 303/2008 

punctul 8, cu modificările si completările ulterioare; să fie obligată pârâta RADEF la 

cuantificarea si la plata tuturor costurilor ocazionate de transferul bunurilor mobile și imobile, 

procedura ce urmează a se concretiza prin încheierea Protocolului de predare –primire; în 

conformitate cu prevederile art. 24 din Legea 554/2004 a solicitat obligarea pârâtei RADEF la 

emiterea actului administrativ reprezentat de Protocolul de predare-primire a sălilor de 

cinematograf "VICTORIA", "REPUBLICA", "COPOU", "DACIA" si " Tineretului" în 

termen legal de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce urmează sa se pronunțe 

iar în baza dispozițiilor art. 18 alin. 5 din Legea 554/2004, obligarea pârâtei la plata unor 

penalități de întârziere în valoare de 500 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere înregistrata de 

la data rămânerii definitive a hotărârii ce urmează a se pronunța si până la data încheierii 

Protocolului de predare primire; 

În motivarea acțiunii reclamanta a arătat ca prin Ordonanța de urgentă a Guvernului 

nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, s- a modificat Legea nr. 328/2006 şi s-a 

instituit posibilitatea trecerii, prin hotărâre a Guvernului, a imobilelor cu destinația de 

cinematografe din domeniul privat al statului şi din administrarea R.A.D.E.F. -„Româniafilm" 

în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităților 

publice locale. 

Ulterior a fost adoptată Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 prin care s-a 

prevăzut, în. articolul unic pct. 8, că sălile şi grădinile de spectacol cinematografic prevăzute 

în Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările si 

completările ulterioare, aflate în domeniul. privat al statului şi în administrarea R.A.D.E.F. - 

„România film". împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec (prin efectul legii 

fără a mai fi necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern) în domeniul public al unităților 

administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor 

municipiului Bucureşti după caz, si în administrarea consiliilor locale respective. 

Potrivit aceloraşi dispoziții legale, predarea imobilelor se face pe baza unui protocol 

încheiat între primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat 

de către conducerea R.A.D.E.F. - „România film" în acest scop, în termen de 6 luni de la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2008, şi aprobat de către consiliile locale respective prin 

hotărâre. 

Consideră că relevantă în prezenta cauză este DECIZIA nr. 981 / 2012 referitoare la 

admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli şi 

grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, actul normativ fiind criticat 

având in vedere că prevedea faptul că, odată cu data intrării în vigoare, nu mat pot fi încheiate 

protocoale între primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul 

mandatat de către conducerea R.A.D.E.F. - „România film", iar sălile şi grădinile de spectacol 

cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, libere de sarcini, trec din 

proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în administrarea R.A.D.E.F. 

-„România film". 

Asupra acestui aspect Curtea Constituțională s-a mai pronunțat, prin Decizia nr. 269 / 

2010 aşadar, în conformitate cu jurisprudența sa, Curtea constată că imobilele cu destinația de 

cinematografe au trecut, prin efectul Legii nr. 328/2006. modificată si completată prin Legea 

nr.303/2008, în domeniul public al unităților administrativ teritoriale şi în administrarea 

consiliilor locale, iar protocolul de predare/primire care se încheia, punctual, pentru fiecare 

imobil în parte între unitatea administrativ - teritorială si administratorul R.A.D.E.F. - 
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„Româniafilm" nu avea natura juridică a unui titlu de proprietate, fiind, aşa cum s-a statuat în 

jurisprudența Curții, modalitatea, practică de preluare a acestor imobile. 

Sălile de cinematograf "VICTORIA", "REPUBLICA", ''COPOU", "DACIA" si" 

Tineretului" sunt menționate in mod expres în Anexa 1 la OG 39/2005 la pozițiile 201. 205 . 

202. 203 şi, respectiv 204, acestea trecând de drept în domeniul public al municipiului laşi, 

împreuna cu terenurile aferente. 

Cu privire la aceste aspectele pârâta RADEF România Film a fost Notificată cu 

Adresa nr. 74395/14.08.2015, primita, in data de 18.08.2015, prin care a fost convocată in 

vederea semnării Protocolului prevăzut la art. II punctul 5 din Legea 303/2008 cu modificările 

si completările ulterioare . 

Cu Adresa nr. 4407/27.08,2015 pârâta RADEF răspunde solicitării sale si motivează 

ca, în fapt, procedura de predare - primire a activelor solicitate nu se poate finaliza având în 

vedere lipsa disponibilităților băneşti cu care se confrunta Regia. 

În drept, a invocat dispozițiile articolului 8, 10,18 și 24 din legea 554/2004 și Legea 

nr.303/2008. 

Acțiunea a fost legal timbrată. 

În probațiune reclamanta a depus:înscrisuri . 

Pârâta legal citata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii 

arătând parata Regia Autonomă a Distribuției şi Exploatării Filmelor "RomâniaFilm" este 

legal înființată în temeiul art. 5 din Legea nr. 15/1990, prin Hotărârea Guvernului României 

nr. 530/1991, modificată şi completată. 

Conform actelor normative menționate, respectiv Legea nr. 15/1990, Hotărârea 

Guvernului României nr. 530/1991, modificată şi completată si H.G. nr.322/1992, toate 

activele cinematografe şi grădini de spectacol cinematografic sunt bunuri din patrimoniul 

cinematografiei naționale aflate în proprietatea privată a statului şi cuprinse în patrimoniul 

R.A.D.E.F. "RomâniaFilm”. 

În acest context, toate activele săli şi grădini de spectacol cinematografic, si alte 

imobile transferate către regie la înființarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr.530 din 1 

august 1991, privind înființarea de regii autonome si societăți comerciale in domeniul 

cinematografiei sunt proprietatea regiei, conform dispozițiilor cuprinse la Cap III Patrimoniul, 

respectiv la articolele 5 si 6 din Regulamentul de organizare si funcționarea Regiei Autonome 

a Distribuției si Exploatării Filmelor "RomâniaFilm" - Anexa nr.III, unde se prevede: 

„Art.5 - Regia autonomă "Româniafilm" are un patrimoniu net de 919.633 mii lei, 

constituit prin însumarea patrimoniului unităților din structură, pe baza bilanțului la 30 iunie 

1991. Patrimoniul regiei va fi definitivat în termen de 30 de zile şi va fi reevaluat conform 

legii. 

Art. 6. - Regia autonomă "Româniafilm" este proprietara bunurilor din patrimoniul 

său. în exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom, 

în condițiile legii de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectivului său de 

activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora. „ 

Totodată, arată ca asupra art.II punctele 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr.303/2008, a 

fost invocata excepția de neconstituționalitate, ce a format obiectul dosarului nr.5548D/2009 

pe rolul Curții Constituțională, care prin Decizia nr.269/16.03.2010 a admis în parte excepția 

de neconstituționalitate, respectiv a declarat neconstituționalitatea art.II punctele 11 si 12 din 

legea in referința, precum si a art. II punctul 2, in măsura in care se refera la bunurile mobile, 

proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate in inventarul 

sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic. 

Dat fiind aceasta stare de fapt, s-a impus modificarea iminenta a cadrului legislativ, 

motiv pentru care, in termenul legal de 45 de zile Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National, instituție in subordinea căreia se afla regia, a promovat propuneri in vederea 

schimbării textului de lege declarat neconstituțional. 
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Urmare a demersurilor legislative susținute de către Ministerul Culturii si 

Patrimoniului National, prin Ordonanța de Urgenta nr.47/11.05.2011 privind reglementarea 

situației juridice a unor Sali si grădini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, 

publicata in Monitorul oficial nr.365/25.05.2011 s-au adus modificări Legii nr.303/2008. În 

acest sens, potrivit art. 1.(1) din actul normativ amintit s-a dispus: "Pentru sălile si grădinile 

de spectacol cinematografic, împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente, prevăzute în 

anexa nr. l, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome de 

Distribuție si Exploatare a Filmelor "RomaniaFilm", începând cu data intrării in vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgenta nu mai pot fi încheiate protocoale intre primarul unității 

administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei 

Autonome de Distribuție si Exploatare a Filmelor "RomaniaFilm", astfel cum prevăd 

dispozițiile art.II pct.5 din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia, cu modificările si completările ulterioare." 

Totodată, la art.2 din ordonanța in referința s-a prevăzut: "La data intrării in vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgenta se abrogă art.II pct. 13 din Legea nr.328/2006 pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia." 

Subliniază faptul ca activele cinematografe VICTORIA, REPUBLICA, COPOU, 

DACIA şi TINERETULUI din Municipiul Iași se află cuprinse în patrimoniul R.A.D.E.F. 

"RomâniaFilm". Astfel, nu se pune în discuție sub nici o forma trecerea acestor active in 

domeniul public al Municipiului Iași, si cu atât mai puțin a terenurilor si bunurilor mobile 

aferente. 

Ca atare, R.A.D.E.F."RomaniaFilm" nu poate fi obligata sub nici o forma la încheierea 

actului administrativ, respectiv a protocolului de predare primire a activelor cinematograf 

VICTORIA, REPUBLICA, COPOU, DACIA ;i TINERETULUI din Municipiul Iași în 

conformitate cu prevederile art.II pct.8 din Legea nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței 

de Urgenta nr.7/2008 pentru modificarea si completarea O.G. nr.39/2005 privind 

cinematografia - precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea O.G. 

nr.39/2005. 

Cu referire stricta la activul cinematograf COPOU din Iași, acesta a fost înstrăinat in 

baza titlului executoriu Sentinței comerciale nr.28609/3/2006 pronunțata in dosarul 

nr.X/3/2006 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secția a VI a Comerciala, dosar al 

cărui obiect la constituit obligația de a face in temeiul Legii nr.346/2004. 

Invocă si dispozițiile Deciziei nr.227 din 13 martie 2007 a Curții Constituționale, 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor nr.65 alin.(l) din Ordonanța 

Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al României 

nr.283 din 27 aprilie 2007, prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate si s-a constatat 

ca dispozițiile art.65 alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

sunt neconstituționale, in măsura in care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor 

cuprinse in anexa nr.l nu este statul roman, excepție ridicata de oraşul Gura Humorului in 

Dosarul nr. X/2006 al Judecătoriei Gura Humorului . 

În cazul înstrăinării oricăror imobilelor aflate în proprietatea privată a R.A.D.E.F. 

"RomaniaFilm" (inclusiv în favoarea unor autorități locale), cum se solicita si in cazul de față 

cu privire la activele cinematograf VICTORIA, REPUBLICA, COPOU, DACIA si 

TINERETULUI din Municipiul Iași se va tine cont că înstrăinarea respectivă reprezintă 

operațiune de vânzare care nu se poate face decât contracost, prin act autentic însoțit de 

factură aducătoare de venituri impozabile si care va colecta TVA. 

Respectarea dispozițiilor legale în exercitarea dreptului de proprietate vizează cu 

precădere atât respectarea prevederilor Codului Civil, care reprezintă legea comuna, cat si 

cele ale Codului Fiscal, care reprezintă legea speciala, la care se adaugă orice alte acte 

normative incidente, inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. 
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Cu referire strictă la sintagma stabilita in actul normativ mai sus amintit, ca regia isi 

exercita dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor aflate in patrimoniul sau, numai in 

condițiile legii, trebuie făcuta următoarea distincție: 

În cazul înstrăinării oricăror imobilelor aflate în proprietatea privată a RADEF 

(inclusiv în favoarea unor autorități locale) se va tine cont că înstrăinarea respectivă reprezintă 

operațiune de vânzare care nu se poate face decât contracost, prin act autentic însoțit de 

factură aducătoare de venituri impozabile si care va colecta TVA. 

În ceea ce priveşte dispozițiile Codului civil trebuie avute in vedere prevederile 

cuprinse la Titlul II Proprietatea privata din Noul Cod civil, respectiv conținutul, întinderea şi 

stingerea dreptului de proprietate privată astfel cum este definit la art. 555 . 

Referitor la respectarea dispozițiilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților 

economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările 

ulterioare, invocă art 5 conform căruia „Regia autonoma este proprietara bunurilor din 

patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda, foloseşte si 

dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, sau culege fructele, după 

caz, in vederea realizării scopului pentru care a fost constituita. Înstrăinarea bunurilor imobile 

aparținând regiei autonome sau încheierea de tranzacții in litigii cu o valoare de: peste zece 

milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort. Art. 48 Regiile autonome si 

societățile comerciale cu capital de stat vor putea practica intre ele si in raporturile cu, terții, 

preturile decurgând din acțiunea conjugata a cererii si ofertei, cu excepția situației când pe 

piața româneasca nu , exista cel puțin trei agenți economici care sa comercializeze acelaşi tip 

de bun, lucrare sau serviciu, precum si cu', excepția cazurilor in care preturile sunt 

subvenționate de stat potrivit hotărârii guvernului. In aceste din urma cazuri preturile se vor 

stabili de către guvern prin negociere cu agenții economici.  

Susține că sălile si grădinile de spectacol cinematografic nu sunt proprietatea privată a 

statului ci sunt proprietatea privată a R.A.D.E.F. "RomaniaFilm", actul de gestiune doveditor 

al dreptului de proprietate al R.A.D.E.F. "RomaniaFilm" asupra imobilelor care făceau 

obiectul art.65 alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, declarat 

neconstituțional, fiind Bilanțul încheiat de R.A.D.E.F. "RomaniaFilm" la data de 31.12.1993 

pe baza tuturor proceselor verbale de predare - primire încheiate conform H.G. nr. 530/1991 si 

H.G. nr. 315/1992. 

Consideră pârâta că predarea către autoritățile locale a sălilor si grădinilor de spectacol 

cinematografic, aflate în proprietatea privată a R.A.D.E.F. "RomaniaFilm" reprezintă o 

operațiune de vânzare pe bază de factură aducătoare de venituri impozabile pentru care se 

colectează TVA datorată bugetului consolidat al statului. 

Astfel, in cazul înstrăinării oricăror imobilelor aflate în proprietatea privată a regiei 

(inclusiv în favoarea unor autorități locale) cum este si cazul activelor cinematografe din 

Municipiul Iași, trebuie sa se tina cont că înstrăinarea respectivă reprezintă operațiune de 

vânzare care nu se poate face decât contracost, prin act autentic însoțit de factură aducătoare 

de venituri impozabile si care va colecta TVA. 

În baza celor de mai sus, rezultă că predarea către autoritățile locale a oricăror imobile 

aflate în proprietatea privata a regiei nu se poate face legal decât contracost, prin act autentic 

si prin facturare cu TVA. 

La data de 31.03.2016 a formulat în cauză cererea de intervenție accesorie în favoarea 

pârâtei Regia Autonomă a Distribuției si Exploatării Filmelor "ROMÂNIA FILM" Bucureşti 

intervenienta SC „A.Z.” SRL . 

În motivarea cererii de intervenție accesorie intervenienta arată că a încheiat cu 

societatea pârâtă contractul de locațiune nr. 100/5.08.2014, cu privire la Cinematograful 

DACIA din Iaşi, cererea sa fiind justificată în contextul de față deoarece Cinematograful 

DACIA este unul din imobilele disputate în prezentul litigiu, precum şi imobilul în care își 

desfăşoară activitatea, în baza contractului încheiat cu pârâta. Admiterea acțiunii principale ar 

prejudicia drepturile şi interesele legitime ce izvorăsc din contractul de locațiune menționat. 
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De aceea are un interes propriu atât în ce priveşte soarta imobilului, precum şi în asigurarea 

opozabilității drepturilor sale față de ambele părți în litigiu. 

Prin încheierea din 04.04.2016 a fost admisă în principiu cererea de intervenție 

accesorie în favoarea pârâtei Regia Autonomă a Distribuției si Exploatării Filmelor 

"ROMÂNIA FILM" Bucureşti formulată intervenienta SC „A.Z.” SRL. 

Analizând materialul probator administrat în cauza, în raport de susținerile părților şi 

dispozițiile legale incidente, curtea constată următoarele: 

Legea nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prevede la punctul 8 următoarele: 

"ART. II se modifică şi va avea următorul cuprins 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinițe de spectacol 

cinematografic, prevăzute în anexa nr, 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei 

Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi 

bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, 

comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în 

administrarea consiliilor locale respective. 

Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic 

trec în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale locale şi în administrarea 

consiliilor locale ale acestora, 

Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct 1, consiliile locale vor prelua de la 

Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor 

prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care 

o primesc în administrare. 

Punerea în aplicare a dispozițiilor oct 1 -4 se face pe baza unui protocol încheiat între 

primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către 

conducerea Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a. Filmelor «România-Film. în 

acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va 

fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre.” 

 În Anexa 1 la OG 39/2005 la pozițiile 201. 205 . 202. 203 şi, respectiv 204" sunt 

indicate in mod expres și sălile de cinematograf din mun. Iași "VICTORIA", "REPUBLICA", 

''COPOU", "DACIA" si" Tineretului. 

Prin urmare sălile de cinematograf "VICTORIA", "REPUBLICA", ''COPOU", 

"DACIA" si" Tineretului se aflau la data intrării în vigoare a legii nr. 303 din 3 decembrie 

2008 în domeniul privat al statului şi doar în administrarea Regiei Autonome de Distribuție şi 

Exploatare a Filmelor «România-Film, inclusiv acestea bunuri putând trece pe baza unui 

protocol încheiat între primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul 

mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor 

«România-Film în domeniul public al mun. Iași. 

Curtea mai reține că aceste dispoziții legale au făcut obiectul controlului de 

constituționalitate iar prin Decizia nr. 269 / 2010 Curtea Constituțională a arătat în 

considerente că în conformitate cu prevederile art. II pct. 1 din aceeaşi lege (Legea nr. 

328/2006) sălile şi grădinile de spectacol cinematografic au trecut din domeniul privat al 

statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale iar, în legătură cu 

natura juridică a protocolului de predare/primire a acestor imobile, astfel cum acesta este 

reglementat prin dispozițiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006, cu modificările şi 
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completările ulterioare, s-a statuat, în decizia menționată că acesta reprezintă „modalitatea 

practică prin care unitatea administrativ-teritorială preia în proprietate publică şi spre 

administrare bunurile mobile şi imobile prevăzute la pct. 1-4 din actul normativ criticat", 

adică obligația de predare a acestor imobile. 

Susținerile pârâtei că potrivit Legii nr. 15/1990, Hotărârii Guvernului României nr. 

530/1991, modificată şi completată si H.G. nr.322/1992, toate activele cinematografe şi 

grădini de spectacol cinematografic sunt bunuri din patrimoniul cinematografiei naționale 

aflate în proprietatea privată a statului şi cuprinse în patrimoniul R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” 

sunt contradictorii, un bun neputând fi în același în timp în patrimoniu și a statului și 

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm dacă nu se află în indiviziune. 

Nu pot fi primite nici susținerile pârâtei în sensul că toate activele săli şi grădini de 

spectacol cinematografic, si alte imobile transferate către regie la înființarea acesteia prin 

Hotărârea Guvernului nr.530 din 1 august 1991, privind înființarea de regii autonome si 

societăți comerciale in domeniul cinematografiei sunt proprietatea regiei, conform 

dispozițiilor cuprinse la Cap III Patrimoniul, respectiv la articolele 5 si 6 din Regulamentul de 

organizare si funcționarea Regiei Autonome a Distribuției si Exploatării Filmelor 

"RomâniaFilm" - Anexa nr.III, actul de gestiune doveditor al dreptului de proprietate al 

R.A.D.E.F. "RomaniaFilm" asupra imobilelor care făceau obiectul art.65 alin.(l) din 

Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, declarat neconstituțional, fiind 

Bilanțul încheiat de R.A.D.E.F. "RomaniaFilm" la data de 31.12.1993 pe baza tuturor 

proceselor verbale de predare - primire încheiate conform H.G. nr. 530/1991 si H.G. nr. 

315/1992. Regulamentul de organizare sau Bilanțul încheiat de R.A.D.E.F. "RomaniaFilm 

acte emanând de la aceasta nu constituie titluri de proprietate asupra sălilor de cinematograf și 

prin urmare nu pot face dovada proprietății. Mai mult chiar pârâta arată în cadrul contractului 

de locațiune nr. 100/5.08.2014 încheiat cu intervenienta SC „A.Z.” SRL că „Cinematograful 

DACIA se află în proprietatea statului și în administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm”, 

recunoscând astfel implicit că nu este proprietara lor. 

 Curtea reține că potrivit dispozițiilor legale citate anterior inclusiv sălile de spectacol 

cinematografic, din Iași aflate în prezent în domeniul privat al statului şi în administrarea 

Regiei Autonome de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu 

terenurile şi bunurile mobile aferente, pot trece în domeniul public al unităților administrativ-

teritoriale locale municipale, în cauză Iași şi în administrarea consiliului local respectiv, motiv 

pentru care urmează a constata că prin efectul legii 303/2008 s-a produs transferul dreptului 

de proprietate asupra sălilor de cinematograf "VICTORIA", "REPUBLICA", "DACIA" si 

”Tineretului" împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente din domeniul privat al 

statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” în domeniul public al autorității 

locale, Municipiul Iaşi. Singura obligație care revine consiliilor locale în acest context este 

cea de preluare de la Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-

Film» a personalului aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare precum și de a prelua activul şi pasivul aferente fiecărei 

săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare. Transferul 

dreptului de proprietate asupra sălilor de cinematograf nu este condiționat de plata vreunui 

preț, pe care pârâta R.A.D.E.F. „RomaniaFilm” nici nu l-ar putea pretinde în condițiile în care 

nu este proprietara bunurilor menționat, ci doar administratorul acestora. 

În atare condiții reținând că toate activele cinematografe şi grădini de spectacol 

cinematografic erau bunuri aflate în proprietatea privată a statului şi doar în administrarea 

R.A.D.E.F. „RomâniaFilm” rezultă că predarea către autoritățile locale a sălilor si grădinilor 

de spectacol cinematografic, aflate în proprietatea privată a R.A.D.E.F. "RomaniaFilm"nu 

reprezintă o operațiune de vânzare pe bază de factură aducătoare de venituri impozabile 

pentru care se colectează TVA datorată bugetului consolidat al statului, ci o operațiune simplă 

de predare-primire care se efectuează doar în baza unui protocolul încheiat intre primarul 

unității administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către conducerea 
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R.A.D.E.F. „R.F.”, protocol obligatoriu a fi încheiat, pentru ca bunurile în cauză să devină, în 

mod legal în proprietatea mun. Iași. Astfel, deși transferul de proprietate intervine prin efectul 

legii, acesta nu poate fi considerat pe deplin realizat în absența încheierii protocolului 

menționat.  

Prin urmare nu poate fi primită susținerea reclamantei că acest transfer a operat de 

drept odată cu intrarea în vigoare a legii 303/3008, transferul urmând să producă efecte după 

îndeplinirea formalităților cerute de lege, respectiv încheierea protocolului menționat și 

asumarea acestuia de către consiliul local prin hotărâre. 

Pârâta a susținut că prin Ordonanța de Urgenta nr.47/11.05.2011 privind 

reglementarea situației juridice a unor Sali si grădini de spectacol cinematografic, precum si a 

altor imobile, publicata in Monitorul oficial nr.365/25.05.2011 s-au adus modificări Legii 

nr.303/2008în sensul că începând cu data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta 

nu mai pot fi încheiate protocoale intre primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare si 

reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuție si Exploatare a 

Filmelor "RomaniaFilm. Apărarea pârâtei nu poate fi reținută în condițiile în care Ordonanța 

de Urgenta nr.47/11.05.2011 a fost respinsă de Legea nr. 105/2013 la data de 25 aprilie 2013. 

 Reținând în acest context refuzul nejustificat, în înțelesul dat acestei noțiuni în art. 2 

alin. 1 lit. n din Legea nr. 554/2004, al pârâtei de a încheia respectivul protocol, curtea va 

dispune obligarea pârâtei RADEF România Film Bucureşti la emiterea actului administrativ 

constând în Protocolul de predare-primire al sălilor de cinematograf "VICTORIA", 

"REPUBLICA", "DACIA" şi "Tineretului împreuna cu terenurile si bunurile mobile aferente 

din domeniul privat al statului si din administrarea RADEF "Româniafilm" in domeniul 

public al autorității locale Municipiul Iași urmând ca bunurile mobile aflate in inventarul 

sălilor si grădinilor de spectacol să treacă in proprietatea privată a unităților administrativ 

teritoriale locale si in administrarea consiliilor locale, Protocol ce se va emite în termen de 30 

de zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii. 

În ceea ce privește cererea reclamantei de a fi obligată pârâta RADEF la cuantificarea 

si la plata tuturor costurilor ocazionate de transferul bunurilor mobile și imobile, procedura ce 

urmează a se concretiza prin încheierea Protocolului de predare –primire, curtea urmează a o 

respinge în considerarea faptului că beneficiara acestui transfer este exclusiv reclamanta, fiind 

firesc ca aceasta să suporte aceste cheltuieli, cu atât mai mult cu cât nu există cadru legal de a 

obliga pârâta la asemenea cheltuieli. 

Curtea mai reține că potrivit dispozițiilor art. 18 alin 4 lit. c și art. 18 alin. 5 din Legea 

554/2004, soluția instanței de contencios administrativ de a impune uneia dintre părți 

îndeplinirea unei anumite obligați (în speță încheierea Protocolului de predare primire ) poate 

fi stabilită sub sancțiunea unei penalități aplicabile părții obligate, pentru fiecare zi de 

întârziere. Însă în situația concretă dedusă judecății curtea apreciază că o astfel de măsură nu 

se impune întrucât, dincolo de faptul că respectiva obligație este una complexă vizând mai 

multe bunuri imobile și extrem de multe bunuri mobile care din motive obiective ar putea 

suferi amânare, îndeplinirea acestei obligații presupune deopotrivă și concursul reclamantei 

având în vedere că aceasta ar trebui să suporte eventualele cheltuieli ocazionate de transferul, 

inventarierea și preluarea efectivă a bunurilor mobile și imobile. Pe cale de consecință, curtea 

va respinge cererea reclamantei vizând obligarea pârâtei la plata unor penalități de întârziere 

în valoare de 500 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere înregistrata de la data rămânerii 

definitive a hotărârii ce urmează a se pronunța si până la data încheierii Protocolului de 

predare primire. 

În ceea ce privește cinematograful COPOU din Iași, curtea constată că prin Decizia nr. 

2419/2010 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiție Dosar nr. 553/2/2009 s-a constatat 

că reclamanta îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru cumpărarea activului denumit 

Cinematograful Copou, inclusiv complexul cabinei de protecție și 2 birouri, situat în Iași, Jud. 

Iaș și a fost obligată pârâta R.A.D.E.F. R.F. București la executarea în natură a obligației, 

respectiv la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu reclamanta SC „B.S.” SRL Iași 

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000212150
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pentru activul denumit Cinematograful "Copou", inclusiv complexul cabinei de protecție și 2 

birouri, situat în Iași, 48, Jud. Iași, deținut de reclamantă în calitate de locatar, contract ce a 

fost încheiat ulterior în data de 29.12.2010 potrivit contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat sub nr.2369/2010 de notarul public. În considerentele deciziei menționate 

publicată pe propriul site, Înalta Curte a reținut că „În ipoteza supusă prezentei analize, simpla 

enumerare de la art. unic pct. 8 alin. (1) din Legea nr. 303/2008 nu reprezintă titlul de 

proprietate al comunității locale. Pentru ca bunul să devină, în mod legal, un bun domenial, 

după cum chiar art. unic pct. 8 alin. (5) din Legea nr. 303/2008 o spune, sunt necesare: 

protocolul încheiat intre primarul unității administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul 

mandatat de către conducerea R.A.D.E.F. „R.F.”; - hotărârea consiliului local, ca act 

administrativ translativ de proprietate; la care trebuie să se adauge intabularea dreptului de 

proprietate, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 potrivit căruia: ”Dreptul de 

proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie in cartea funciara pe 

baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil”, statul nefiind exonerat 

de respectarea acestei norme legale.” Prin urmare cinematograful COPOU nu se mai află în 

prezent, în posesia pârâtei, și nici în proprietatea statului, acesta fiind înstrăinat în baza unei 

hotărâri judecătorești definitive ce se bucură de autoritate de lucru judecat. 

Sub acesta aspect curtea mai reține și faptul că prin Decizia nr.269/16.03.2010 Curtea 

Constituțională a admis în parte excepția de neconstituționalitate, respectiv a declarat 

neconstituționalitatea art.II punctele 11 si 12 din legea in referința, precum si a art. II punctul 

2, in măsura in care se refera la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a 

persoanelor juridice de drept privat, aflate in inventarul sălilor si grădinilor de spectacol 

cinematografic. Reținând că și Cinematograful Copou se află în proprietatea unei persoane 

juridice de drept privat, SC „B.S.” SRL Iași, curtea constată că în privința acestuia nu mai 

poate fi obligată pârâta la încheierea protocolului menționat și nici nu poate opera transferul 

de proprietate în favoarea reclamantei, considerente în raport de care, curtea va respinge sub 

acest aspect cererea reclamantei. 

Curtea mai reține că intervenienta SC „A.Z.” SRL a încheiat cu societatea pârâtă 

contractul de locațiune nr. 100/5.08.2014, cu privire la Cinematograful DACIA din Iaşi, în 

contract chiar la art.1 stipulându-se clar că„Cinematograful DACIA se află în proprietatea 

statului și în administrarea RADEF Româniafilm”. Încheierea unui contract de locațiune nu 

are ca efect transferul dreptului de proprietate, ca în cazul contractului de vânzare-cumpărare, 

astfel că și în privința acestui cinematograf, cererea reclamantei se vădește a fi întemeiată, 

eventualele drepturi ale locatarului neputând fi analizate în acest cadru procesual. Sub acest 

aspect relevante sunt dispozițiile privind „Înstrăinarea bunului dat în locațiune prevăzute de 

art. 1811 -1813 din codul civil ce reglementează opozabilitatea contractului de locațiune față 

de dobânditor, respectiv încetarea locațiunii în caz de înstrăinare.” 

Fața de situația de fapt reținută văzând in drept si dispozițiile art. 18 din legea 

554/2004 Curtea admite în parte acțiunea formulată de reclamantul Municipiul laşi, prin 

Primar, Consiliul Local al Municipiului Iași în contradictoriu cu pârâtul Regia Autonomă a 

Distribuției si Exploatării Filmelor "ROMÂNIA FILM" Bucureşti potrivit celor arătate 

anterior. 

Având în vedere admiterea în parte a acțiunii principale, inclusiv în ceea ce privește 

cinematograful " Tineretului, Curtea respinge cererea de intervenție accesorie formulată de 

intervenienta SC „A.Z.” SRL în favoarea pârâtei Regia Autonomă a Distribuției si Exploatării 

Filmelor "ROMÂNIA FILM" Bucureşti. 

 

3. Contencios administrativ şi fiscal. Drept administrativ. Anulare hotărâri ale 

Consiliului Județean privind aprobarea eliberarii şi ulterior a numirii unei 

alte persoane in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean pentru 

nemotivare şi pentru considerentul că art.94 din Legea nr. 215/2001 prevede 
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îndeplinirea cumulativă a două condiții: solicitarea să fie făcută de 

preşedintele CJ, de 2/3 din numărul membrilor sau de prefect, pe de o parte 

şi să fie vorba de cazuri excepționale care necesită adoptarea de măsuri 

imediate în situațiile enumerate de lege, pe de altă parte. Aplicarea şi 

interpretarea a dispozițiilor art. 94 din Legea 215/2001. Motivarea actului 

administrativ 

1. Potrivit art. 94 din Legea 215/2001, legiuitorul a reglementat două tipuri de şedințe 

în care Consiliul județean îşi poate desfăşura activitatea: cele ordinare, comune, care se 

întrunesc lunar şi cele extraordinare. Acestea ultimele se întrunesc ori de câte ori este 

necesar la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului 

ori se pot întruni la solicitarea prefectului, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de 

masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si 

linistii publice. Este evident că legiuitorul a reglementat distinct situațiile de desfăşurare a 

şedințelor extraordinare în funcție de titularul de sezină, aceasta deoarece prefectul nu poate 

convoca astfel de şedințe ori de câte ori consideră el necesar, ci numai în contextul 

atribuțiilor sale limitate de Legea prefectului, în timp ce preşedintele consiliului şi un număr 

minim de consilieri locali nu pot convoca astfel de şedințe doar în cazul în care s-ar vedea 

necesară adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea 

urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si 

pentru apararea ordinii si linistii publice, ci ori de câte ori consideră necesar. Dacă 

legiuitorul ar fi dorit să limiteze cazurile de desfăşurare a şedințelor extraordinare numai la 

situațiile exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, 

limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau 

epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice, textul se putea formula mult 

simplificat şi nu ar mai fi fost necesar nici să facă distincție între titularii de sezină, şi nici nu 

ar mai fi inserat expresia ori de câte ori este necesar”, care nu ar mai avea utilitate. 

2. Motivarea actului administrativ este o cerință de transparență şi de bună 

administrare a activității instituțiilor de stat, dar aceasta nu înseamnă că lipsa motivării 

atrage în toate cazurile sancțiunea nulității actelor. Consiliul județean a luat măsurile de 

schimbare din funcție a vicepreşedintelui Consiliului județean, expunerea de motive fiind 

motivarea actului, iar rezultatul votului fiind justificarea soluției adoptate. Măsurile luate 

sunt de natură politică, nicidecum disciplinară(pentru a fi obligatorie o motivare în sensul 

art. 69 din Legea 393/2004). Expunerea de motive are valoarea unei note de fundamentare şi 

cuprinde suficiente elemente pentru a se concluziona o motivare corespunzătoare a actelor 

administrative. 

Decizia civilă nr. 123/27.01.2016 

Prin sentința nr.241/2015, Tribunalul Iaşi a admis acțiunea formulată de către 

reclamant si acțiunea conexă formulată de V.C., a admis cererea de interventie in nume 

propriu si alaturat fomulata de către V.C., a dispus anularea hotărârilor Consiliului Județean 

Iasi nr. 79/14.03.2014 si 80/14.03.2015 şi a obligat parata Consiliul Judetean Iasi la plata 

sumei de 2050 lei catre reclamantul intervenient V.C. cu titlu de cheltuieli de judecata. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că obiectul acțiunii priveşte 

anularea a două hotărâri ale Consiliului Județean Iaşi: Hotărârea Consiliului Județean Iasi 

nr.79/14.03.2014 privind privind aprobarea eliberarii din functia de vicepresedinte al 

Consiliului Judetean Iasi , a lui V.C. şi Hotărârea Consiliului Județean Iasi nr. 80/14.03.2014 

privind aprobarea numirii in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi, a domnului 

A.C.-A. 

S-a mai reținut că prin cererea formulată de un numar de 18 consilieri județeni s-a 

solicitat la data de 12.03.2014, în temeiul art. 94 alin.2 din Legea nr.215/2001, convocarea 
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şedinței extraordinare care să aibă pe ordinea de zi „eliberarea (schimbarea) din funcție a 

vicepreşedintelui C.J. Iaşi, C.V.”. In motivare au fost invocate evenimentele politice la nivel 

național şi local în vedere preîntâmpinării unui blocaj administrativ la nivel județean, 

impunându-se cu caracter de urgență corelarea configurației politice la nivel decizional cu cea 

stabilită la nivel național.  

Prin convocatorul nr. 4466/12.03.2014, a fost convocată şedința extraordinară a CJ 

Iasi, fiind invocate dispozițiile art. 94 alin 2 din Legea nr.215/2001,. textul prevede 

îndeplinirea cumulativă a două condiții: solicitarea să fie făcută de preşedintele CJ, de 2/3 din 

numărul membrilor sau de prefect, pe de o parte şi să fie vorba de cazuri excepționale care 

necesită adoptarea de măsuri imediate în situațiile enumerate de lege, pe de altă parte.  

In cazul de față, tribunalul a constatat că aceste condiții nu au fost îndeplinite 

cumulativ, motivele invocate în cerere, respectiv „evenimentele politice la nivel național şi 

local”, „corelarea configurației politice la nivel decizional cu cea stabilită la nivel național”, 

nu se încadrează în cazuri excepționale care impun măsuri urgente, astfel că au fost încălcate 

prevederile art. 94 alin.2 din Legea nr.215/2001. 

Tribunalul a considerat că citirea textului prin înțelegerea a două ipoteze de ținere a 

şedinței extraordinare, în funcție de subiectele de sezină, nu este conformă textului. Nu se 

poate reține că şedințele extraordinare se țin la cererea preşedintelui sau a cel puțin unei treimi 

din numărul membrilor consiliului, ori de câte ori este necesar, respectiv la solicitarea 

prefectului, adresată preşedintelui consiliului județean, în cazuri excepționale, adică numai 

sesizarea din partea prefectului se supune ipotezelor tezei a doua a textului („în cazuri 

excepționale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, 

precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice”). Cazurile excepționale sunt reglementate 

pentru ambele categorii de sezină în privința ținerii şedinței extraordinare, astfel că indiferent 

care dintre aceste subiecte solicită ținerea unei atare şedință, este necesară încadrarea în 

ipotezele textului.  

Enumerarea situațiilor excepționale, care necesită măsuri urgente (imediate), este 

limitativă, nici o altă situație nu se va încadra în text. Prin urmare, alegerea vicepreşedintelui 

Consiliului județean, nu se poate decide într-o şedință extraordinară dacă nu se circumscrie 

situațiilor necesare pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităților, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi 

liniştii publice. 

Analizând actele şi lucrările cauzei, raportat la motivele de recurs invocate şi 

dispozițiile legale incidente, Curtea reține următoarele: 

..Pe fondul cererii de recurs, Curtea constată că recurentul a criticat sentința primei 

instanțe întrucât judecătorul fondului a considerat că măsurile de eliberare din funcție a 

vicepreşedintelui Consiliului Județean C.V. şi respectiv de alegere în aceeaşi funcție a 

recurentului au contravenit dispozițiilor art. 94 din Legea 215/2001 şi sunt nemotivate. 

Potrivit art. 94 din Legea 215/2001, Consiliul judetean se intruneste in sedinta 

ordinara in fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului judetean. Consiliul judetean se 

poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui 

sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, 

adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de 

masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si 

linistii publice. Convocarea consiliului judetean se face in scris, prin intermediul secretarului 

general al judetului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile 

inaintea celor extraordinare. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor judetului convocarea consiliului judetean se face de indata. 

Față de acest text de lege, Curtea observă că legiuitorul a reglementat două tipuri de 

şedințe în care Consiliul județean îşi poate desfăşura activitatea: cele ordinare, comune, care 
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se întrunesc lunar şi cele extraordinare. Acestea ultimele se întrunesc ori de câte ori este 

necesar la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului 

ori se pot întruni la solicitarea prefectului, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de 

masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmarilor calamitatilor, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si 

linistii publice. Aşa cum este formulat textul de lege, prin aşezarea situațiilor în care se pot 

convoca aceste şedințe, este evident că legiuitorul a reglementat distinct situațiile de 

desfăşurare a şedințelor extraordinare în funcție de titularul de sezină, aceasta deoarece 

prefectul nu poate convoca astfel de şedințe ori de câte ori consideră el necesar, ci numai în 

contextul atribuțiilor sale limitate de Legea prefectului, în timp ce preşedintele consiliului şi 

un număr minim de consilieri locali nu pot convoca astfel de şedințe doar în cazul în care s-ar 

vedea necesară adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea 

urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si 

pentru apararea ordinii si linistii publice, aşa cum propune prima instanță, ci ori de câte ori 

consideră necesar. Interpretarea gramaticală şi teleologică corectă este aceea că şedințele 

extraordinare se desfăşoară la convocarea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul 

membrilor consiliului ori de câte ori este necesar, fără alte limitări decât cele legate de 

cvorum. Dacă legiuitorul ar fi dorit să limiteze cazurile de desfăşurare a şedințelor 

extraordinare numai la situațiile exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate 

pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice, textul se 

putea formula mult simplificat şi nu ar mai fi fost necesar nici să facă distincție între titularii 

de sezină, şi nici nu ar mai fi inserat expresia ori de câte ori este necesar”, care nu ar mai avea 

utilitate.  

Reține, aşadar, Curtea că prima instanță a făcut o greşită interpretare a textelor de lege, 

considerând că nu au existat situațiile excepționale care să permită luarea măsurilor de 

revocare din funcție a viceprimarului şi alegerea unei alte persoane în această poziție. În 

speță, convocarea s-a făcut de numărul corespunzător de consilieri județeni, nu de prefect. 

De asemenea, hotărârile supuse analizei sunt suficient motivate, nefiind incident nici 

un motiv de nulitate. Motivarea actului administrativ este o cerință de transparență şi de bună 

administrare a activității instituțiilor de stat, dar aceasta nu înseamnă că lipsa motivării atrage 

în toate cazurile sancțiunea nulității actelor. Dacă o motivare corespunzătoare, rezonabilă, este 

cerută acelor acte administrative care soluționează contestații administrative, petiții, aplicarea 

de sancțiuni disciplinare etc, pentru respectarea dreptului la apărare al beneficiarilor şi terților 

afectați şi pentru exercitarea controlului judecătoresc, o motivare sumară este cerută acelor 

acte administrative emise de instituțiile publice în exercitarea atribuțiilor lor. În cazul de față, 

consiliul județean a luat măsurile de schimbare din funcție a vicepreşedintelui Consiliului 

județean, expunerea de motive fiind motivarea actului, iar rezultatul votului fiind justificarea 

soluției adoptate. Măsurile luate sunt de natură politică, nicidecum disciplinară (pentru a fi 

obligatorie o motivare în sensul art. 69 din Legea 393/2004). Expunerea de motive (despre 

care se face mențiune chiar în hotărâri că face parte din acestea) se află la dosar, face parte din 

documentația actelor contestate, are valoarea unei note de fundamentare şi cuprinde suficiente 

elemente pentru a se concluziona o motivare corespunzătoare a actelor administrative. 

Curtea observă că nu există nici un alt motiv de nulitate a actelor contestate. 

Reclamanții intimați au considerat că hotărârile sunt lovite de nulitate întrucât şedința a fost 

prezidată de preşedinte ales ad hoc, nu de vicepreşedintele desemnat în baza art. 107 din 

Legea 215/2001, în caz de absență a preşedintelui Consiliului Județean. 

Potrivit art. 96 din lege, şedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, 

in lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat in conditiile art. 107. (2) In cazul in care, din 

motive intemeiate, lipseste si vicepresedintele desemnat in conditiile art. 107, sedinta va fi 

condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean, ales cu votul majoritatii 

consilierilor judeteni prezenti. În speță, parte din şedință a fost condusă chiar de preşedintele 
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consiliului județean, care, în semn de protest pentru punctele de discuție ce urmau pe ordinea 

de zi, a părăsit şedința, împreună cu un grup de consilieri, nerealizând desemnarea cerută de 

art. 107. Prin urmare, în acest context, corect s-a procedat, în lipsa preşedintelui consiliului 

județean şi a vicepreşedintelui desemnat, la conducerea şedinței de celălalt vicepreşedinte. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 488 pct.8 CPC, Curtea admite recursul 

declarat de către recurentul A.C.-A. împotriva sentinței nr. 241/23.02.2015 a Tribunalului 

Iaşi, sentință pe care o casează; în rejudecare va respinge acțiunea formulată de către 

reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iaşi şi acțiunea formulată de C.V. în 

contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Iaşi şi A.C.-A., respinge cererea de intervenție 

formulată de către C.V. în nume propriu şi în interes alăturat, în contradictoriu cu Consiliul 

Județean Iaşi şi A.C.-A. şi obligă reclamanții Unitatea Administrativ Teritorială Județul Iaşi şi 

C.V. să plătească pârâtului A.C.-A.. suma de 4600 lei cheltuieli de judecată, în aplicarea art. 

453 CPC. 

 

 

II. Drept fiscal 

4. Drept fiscal. Obligația de plată a taxei pe terenurile proprietate a unității 

administrativ-teritoriale aflate în folosință 

Reclamantul-recurent a semnat în calitate de reprezentant al crescătorilor de animale 

contractul de comodat, având ca obiect terenul proprietatea unității administrativ-teritoriale 

intimate. În atare condiții, contractul fiind încheiat cu recurentul în calitate de reprezentant 

al crescătorilor de animale şi nu în nume propriu, sarcina fiscală, chiar dacă este prevăzută 

de lege şi nu era necesar să fie stipulată şi în contract, nu poate reveni recurentului, terenul 

fiind folosit de toți crescătorii de animale din zonă. 

Mențiunile din decizia Curții de Conturi nr. 53/2013 sub irelevante din perspectiva 

analizei de legalitate a deciziei de impunere nr. 76/13.01.2015, neputându-se pune semn de 

egalitate între obligația generală ce revine unității administrativ teritoriale de a încasa şi 

evidenția fiscal taxa pe terenuri concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință 

stabilită de lege şi eventuala existență concretă a obligației fiscale a unei persoane fizice față 

de bugetul local al comunei.  

 

Temei de drept: art. 256 din Legea nr. 571/2003 

Decizia nr. 836/26 Septembrie 2016  

Prin sentința nr. 1317/c.a./23.10.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 

X/99/2015 a fost respinsă cererea formulată de reclamantul M.V. in contradictoriu cu pârâta 

Comuna T., având ca obiect anularea deciziei de impunere nr. 76/13.01.2015 şi a adresei prin 

care i-a fost respinsa reclamantului contestația, a titlului executoriu 365/2015 şi a somației 

366/2015. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că pârâta Comuna T. a emis 

decizia nr. 76/13.01.2015 pe numele reclamantului, stabilindu-se un impozit pe teren de 1334 

lei pentru anul 2011, În baza contractului de comodat nr. 1/2011. Reclamantul a încheiat cu 

parata contractul de comodat sus-menționat pentru suprafața de 85,5 ha teren. 

Împotriva acestei decizii a formulat contestație reclamantul şi i s-a răspuns prin adresa 

nr. 1449/04.06.2015 că această taxă a fost legal calculată, acest răspuns apărând ca o 

respingere a contestației, deşi nu cuprinde mențiunile prevăzute de Codul de procedură 

fiscală. 
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Potrivit dispozițiilor art. 256 din Legea nr. 571/2003, orice persoană care are în 

proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând 

cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în 

continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către 

bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul 

municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului 

în care este amplasat terenul. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosință, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare 

impozitului pe teren. 

Pârâta, în baza raportului Curții de Conturi nr. 52/2013, a stabilit pentru reclamant 

impozitul datorat conform dispozițiilor legale. Raportat la dispozițiile legale menționate mai 

sus, ținând cont ca impozitul este prevăzut de lege, în mod legal a fost emisă decizia de 

impunere in sarcina reclamantului pentru perioada in care a avut in folosință gratuită terenul 

în suprafață de 85,5 ha teren, conform contractului de comodat nr. 1/11.05.2011. 

Instanța nu a primit apărările reclamantului cu privire la faptul ca nu este prevăzută 

aceasta taxa in contract, obligația sa nefiind una contractuală, ci de la lege. 

 Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamantul M.V.. 

Prin cererea de recurs, recurentul-reclamant M.V. a criticat sentința pentru 

nelegalitate, solicitând, în principal, admiterea recursului şi casarea în tot a sentinței, în sensul 

admiterii acțiunii, respectiv doar a capetelor de cerere vizând anularea deciziei de impunere 

nr. 76/13.01.2015 şi a adresei prin care i-a fost respinsa reclamantului contestația, cu privire la 

celelalte capete de cerere fiind disjunsă acțiunea. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat, ca la data de 11 mai 2008 a încheiat cu 

Comuna T. (Primăria) Contractul de Comodat pentru folosința gratuită a suprafeței de 85,50 

ha de păşune în T 34 P 51 1 (păşunea Baron), pentru perioada 11.05.2008-30.03.2012. 

Acest contract de comodat a fost încheiat în temeiul Hotărârii nr. 19 emisă de către 

Consiliul Local T.. județul Iaşi, din data de 10 mai 2011 prin care s-a hotărât să i se atribuie în 

folosință gratuită, în calitate de reprezentant al crescătorilor de animale ce utilizează această 

păşune, suprafața de 85,40 ha de păşune cu amplasamentul menționat mai sus. Alte suprafețe 

de păşune au fost atribuite şi altor crescători de animale prin contracte de comodat similare. 

Aşa cum rezultă din această hotărâre precum şi din contractul de comodat menționat 

nu s-a stabilit în sarcina sa şi nici a celorlalți crescători de animale plata nici unui fel de 

impozit pentru folosința gratuită a acestei păşuni, mai ales că aveau obligația contractuală de a 

efectua lucrări de întreținere a păşunii şi a utilităților zoopastorale. 

In temeiul acestui contract (dar şi a altora) a obținut fonduri europene cu care a 

executat mai multe lucrări de întreținere a păşunii pe această suprafață de teren, lucrări de care 

au beneficiat toți locuitorii comunei care sunt crescători de animale şi care au folosit această 

păşune pentru creşterea animalelor proprii. 

Cu toate acestea în anul 2013 s-a emis o înştiințare de plată pe numele său cu privire la 

plata impozitelor pentru folosința păşunii iar la data de 13.01.2015 a fost emisă decizia de 

impunere nr. 76 ce face obiectul prezentei contestații, precum şi somația şi titlul executoriu 

aferente acestei decizii, prin care am fost obligat la plata sumei de 2.463 lei reprezentând debit 

de 1.334 lei şi accesorii de 1.129 lei. 

Recurentul consideră că nu datorează acest impozit şi aceste penalități deoarece nu a 

fost prevăzut în contract, şi mai mult decât atât, a administrat această suprafață de păşune în 

interesul crescătorilor de animale din comună şi nu în numele sau interesul meu personal. 

Astfel, acest impozit, dacă s-ar datora, ar trebui plătit de către toate persoanele care au 

beneficiat de suprafețele de păşune atribuite în folosință gratuită. 
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Consiliul Local T. nu a hotărât niciodată obligativitatea plății taxelor şi impozitelor 

pentru aceste păşuni, iar dacă s-ar fi întâmplat acest lucru eu nu ar mai fi încheiat acest 

contract niciodată. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205 Cod procedură fiscală. 

Recursul a fost legal timbrat. 

Intimata Unitatea administrativ-teritorială comuna T., jud. Iaşi a formulat 

întâmpinare în termenul legal, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, taxa pe 

teren fiind legal stabilită, în temeiul art. 256 alin. 3 Cod fiscal. 

În recurs nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea reține 

următoarele: 

Sentința instanței de fond este nelegală, fiind pronunțată de instanța de contencios 

administrativ cu aplicarea greșită a normelor de drept material ce vizează obligația de plată a 

taxei pe terenurile aflate în folosință, taxă reglementată de art. 256 alin. 3 Cod fiscal, raportat 

la prevederile concrete ale Hotărârii Consiliului Local al comunei T. nr. 19/10.05.2011. 

Astfel, potrivit art. 256 alin. 3 Cod fiscal, pentru terenurile proprietate publică sau 

privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, 

în condiții similare impozitului pe teren. 

Or, aşa cum rezultă din Hotărârea Consiliului Local al comunei T. nr. 19/10.05.2011, 

art.1, ”se aprobă atribuirea în folosință gratuită a păşunii Baron în suprafață de 85,5 ha 

domnului M.V., domiciliat în satul Suhuleț, în calitate de reprezentant al crescătorilor de 

animale ce utilizează această păşune”. Strict în temeiul acestei hotărâri de Consiliu local a fost 

încheiat apoi contractul de comodat nr. 1/11.05.2011, valabil până la 30.03.2012. 

Rezultă aşadar, cu evidență, că reclamantul-recurent a semnat în aceeaşi calitate, de 

reprezentant al crescătorilor de animale ce utilizează păşunea Baron, contractul de comodat, 

neputând afirma pârâta-intimată că reclamantul a utilizat terenul în folos personal în perioada 

11.05.2011 – 30.03.2012, pentru a-i impune, în nume personal, sarcina fiscală arătată. Terenul 

este folosit de toți crescătorii de animale din zonă, iar recurentul nu era decât reprezentantul 

acestora, contractul de comodat nefiind încheiat în nume propriu. 

 În atare condiții, contractul fiind încheiat cu recurentul în calitate de reprezentant al 

crescătorilor de animale şi nu în nume propriu, sarcina fiscală, chiar dacă este prevăzută de 

lege şi nu era necesar să fie stipulată şi în contract, cum corect arată intimata, nu poate reveni 

recurentului. 

 Mențiunile din decizia Curții de Conturi nr. 53/2013 sub irelevante din perspectiva 

analizei de legalitate a deciziei de impunere nr. 76/13.01.2015, neputându-se pune semn de 

egalitate între obligația generală ce revine unității administrativ teritoriale de a încasa şi 

evidenția fiscal taxa pe terenuri concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință 

stabilită de lege şi eventuala existență concretă a obligației fiscale a unei persoane fizice față 

de bugetul local al comunei.  

Pentru toate aceste motive, apreciind că decizia de impunere este nelegal emisă, că 

reclamantul nu datorează taxa pe teren calculată, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 20 din 

Legea nr. 554/2004 raportat la art. 496 alin. 1, art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, admite 

recursul recurentului-reclamant, casează în tot sentința, admite acțiunea şi dispune anularea 

adresei nr. 1449/04.06.2015 şi a deciziei de impunere nr. 76/13.01.2015 emisă de pârâtă.  

Fiind în culpă procesuală, pârâta-intimată este obligată, în temeiul art. 453 C. proc. 

civ., la plata către reclamantul-recurent a cheltuielilor de judecată efectuate, în ambele faze 

procesuale, în cuantum total de 200 lei reprezentând taxe judiciare de timbru. 

 

5. Creanțe fiscale. Condiții pentru operarea compensării 
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Refuzul pârâtelor de efectuare a compensației este întemeiat, întrucât creanța 

reclamantei este una de natură civilă, decurgând din sentința civilă pronunțată în procedura 

specială a contestației la executare și nu dintr-un litigiu fiscal având ca obiect un impozit, 

taxă sau altă sumă datorată bugetului consolidat, astfel cum prevede art. 1 din OG nr. 

92/2003 coroborat cu art. 2 din Codul fiscal - Legea nr. 571/2003. 

Spre deosebire de creanța reclamantei-recurente, care este una de natură civilă, 

creanța intimatei este una de natură fiscală, decurgând din decizii de impunere. Având în 

vedere că în cauză recurenta-reclamantă are o creanță civilă pe care trebuie să o obțină de 

la pârâtul-intimat și o datorie fiscală față de Serviciul fiscal, nu este îndeplinită condiția 

naturii de creanță fiscală pentru cele două sume datorate reciproc de părți, iar compensarea 

nu poate opera. 

Decizia nr. 548/23.05.2016 

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 

Prin decizia civilă nr. 1274/A din 19 octombrie 2015 dată de Tribunalul Vaslui, a fost 

admis apelul declarat de apelanta AJFP - Vaslui, împotriva sentinței civile nr. 207 din 

11.05.2015, pronunțată de Judecătoria Bârlad, care a fost anulată, s-a admis excepția 

necompetenței materiale a Judecătoriei Bârlad şi a fost trimisă cauza spre competentă 

soluționare Tribunalului Vaslui, complet specializat contencios administrativ. 

La data de 09.11.2015 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Vaslui - complet specializat 

contencios administrativ şi fiscal, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă în 

contradictoriu cu pârâții Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași, Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Vaslui şi Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, prin care a 

solicitat obligarea pârâților la efectuarea compensării între debitul /creanță acestora în sumă 

de 1115 lei stabilită prin sentința civilă nr. 2484 din 30.10.2013 pronunțată de Judecătoria 

Bârlad în dosarul x/189/2013 şi debitul/creanța contribuabilei reclamante în sumă de 869 lei, 

după cum urmează: 465 lei stabilită prin Decizia de impunere anuală nr. 338/17.06.2014; 404 

lei stabilită prin Decizia de impunere anuală nr. 710/17.06.2014. 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentința civilă nr. 454/ca din 21.12.2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a 

respins acțiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu Direcția Regională a Finanțelor 

Publice Iaşi, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui şi Serviciul Fiscal 

Municipal Bârlad ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamanta, criticând-o pentru 

netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfățişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispozițiilor 

legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunțată fiind 

lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea sentinței 

recurate şi admiterea acțiunii aşa cum a fost formulată. 

Recurenta invocă incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 potrivit 

cărora casarea hotărârii primei instanțe se poate cere când hotărârea a fost dată cu încălcarea 

sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Recurenta susține că instanța de fond constată că suma de 1.115 lei constituie o 

creanță civilă care nu trebuie raportată nici la dispozițiile art. 1616-1617 Cod civil potrivit 

cărora: „Datoriile reciproce se sting prin compensație până la concurența celei mal mici dintre 

ele”. „Compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și 

exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate 

de bunuri fungibile de aceeaşi natură.” 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2033/2013, prin care s-a aprobat procedura 

operațională PO-29-16, nu îi este opozabil, deoarece aceasta reglementează procedura de 
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restituire a creanțelor si nu compensarea lor si nu a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit 

art. 5 Cod Fiscal . 

Consideră recurenta că prima instanța trebuia să facă aplicarea art. 117 din Codul de 

procedură fiscală potrivit căruia se restituie la cerere debitorului următoarele sume: „(f) cele 

stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe potrivit legii. (6) Dacă 

debitorul înregistrează obligații fiscale restante, sumele prevăzute la alin. (1), (2) şi (2 ind. 1) 

se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod”. 

Prin urmare, restituirea unor creanțe se poate realiza numai după efectuarea operațiilor 

de compensare, astfel că apărarea formulată de intimate prin întâmpinare şi reținută de 

instanța de fond prin sentința civilă nr. 454/2015 o consideră nelegală. 

Mai susține recurenta că sentința civila nr. 454/2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui 

nu este motivată în drept şi în fapt, raportat la temeiul juridic invocat în cererea de chemare în 

judecată și că susținerea intimaților că nu se poate efectua compensarea, ci doar restituirea 

este total greşită fiind lipsită de temei juridic din următoarele motive: 

Art. 117 Cod de procedură fiscală prevede modalitatea de restituire a sumelor stabilite 

prin hotărâri judecătoreşti(alin 1 lit. f). În acest sens ar fi trebuit să se adreseze cu o cerere 

către AJFP Vaslui în vederea restituirii sumei datorate de aceştia şi stabilită prin sentința 

civilă nr. 2484/30.10.2013, iar aceştia, conform art. 117 alin 9 (procedura de restituire a 

sumelor se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanțelor), vor putea restitui suma 

conform OMF nr. 2033/2013. 

Precizările făcute de intimați sunt cele prevăzute de art. 117 alin 1 lit. f şi alin. 9 Cod 

procedură fiscală, numai că nu se pot aplica în speța de față, deoarece aliniatul 6 din acelaşi 

articol 117 interzice acest lucru în cazul în care cel care solicită restituirea înregistrează 

datorii. Cum la momentul solicitării restituirii înregistra obligații nu puteau fi aplicate 

dispozițiile art. 117 alin 1 lit. f şi alin. 9, ci dispozițiile art. 117 alin. 1 lit. f şi alin. 6.  

Consideră recurenta că, în baza art. 116 Cod de procedură fiscală, prin compensare 

trebuiau stinse creanțele statului, în speță suma de 465 lei stabilită prin decizia de impunere 

anuală nr. 338 /17.06.2014 şi 404 lei stabilită prin decizia de impunere anuală nr. 

710/17.06.2014 cu creanțele debitorului reprezentând sume de restituit în speță 1115 lei 

stabilită prin sentința civilă nr. 2484 din 30.10.2013, deoarece ambele părți au reciproc atât 

calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, iar respectivele creanțe sunt administrate de 

aceiași autoritate publică. 

Interpretarea instanței de fond este eronată şi în neconcordanță cu voința legiuitorului 

din interpretarea prevederilor legale menționate rezultând că se poate face compensarea, 

deoarece art. 116 Cod de procedură fiscală prevede că se sting creanțele statului (impozit, 

contribuții de sănătate) cu sumele de restituit (conform art. 117 alin 1 lit. f). 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinței 

tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 

instanțe.  

4. Soluția şi considerentele instanței de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, curtea constată că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanță a respins acțiunea formulată de reclamanta, în 

contradictoriu cu Direcția Regională a Finanțelor Publice Iaşi, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui şi Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, motivele de recurs invocate de 

recurentă neputând fi primite. 

În fapt, curtea reține că prin cererea din 20 08 2014 reclamanta a solicitat pârâților 

DRGFP Iaşi, Serviciului fiscal municipal Bârlad compensarea sumei 1115 lei stabilită prin 

Sentința civilă nr. 2484 din 30.10.2013 pronunțată de Judecătoria Bârlad şi debitul 

reclamantei în sumă de 869 lei, reprezentând obligații fiscale, după cum urmează: 465 lei 
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stabilită prin Decizia de impunere anuală nr. 338 din 17.06.2014; 404 lei stabilită prin Decizia 

de impunere anuala nr. 710/17.06.2014. 

La această cerere pârâtul Serviciul fiscal municipal Bârlad i-a răspuns reclamantei la 

data de 4.11.2014 că în aplicarea OMF nr. 2033/2013 îi solicită să se adreseze serviciului 

juridic AJFP Vaslui în vederea restituirii cheltuielilor de judecată și că nu este posibilă 

compensarea solicitată, ci numai restituirea cheltuielilor de judecată. 

În cauză, curtea constată că refuzul pârâtelor de efectuarea compensației este întemeiat 

întrucât creanța reclamantei este una civilă, decurgând din sentința civilă nr. 2484/30.10.2013 

a Judecătoriei Bârlad, definitivă, prin care Serviciul Fiscal Municipal Bârlad este obligat la 

plata sumei de 1.115 lei cheltuieli de judecată către contestatoare. Obiectul dosarului în care 

s-a pronunțat sentința menționată a fost contestație la executare și nu un litigiu fiscal având ca 

obiect un impozit, taxă sau altă sumă datorată bugetului consolidat, astfel cum prevede art. 1 

din OG nr. 92/2003 coroborat cu art. 2 din Codul fiscal - Legea nr. 571/2003. 

Spre deosebire de creanța reclamantei-recurente care este una de natură civilă, creanța 

intimatei este una de natură fiscală decurgând din deciziile de impunere nr. 338/17.06.2014 şi 

nr. 710/17.06.2014, acte administrativ-fiscale, emise de pârâtul Serviciul fiscal municipal 

Bârlad, prin care sunt stabilite în sarcina reclamantei contribuții de asigurări de sănătate și 

impozit pe venit, respectiv impozit pe venit, adică obligații fiscale datorate bugetului de stat, 

regăsindu-se în enumerare art. 2 din Legea nr. 571/2003. 

Art. 116 din OG nr. 92/2003 care reglementează compensarea prevede: „(1) Prin 

compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori 

subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții şi alte sume datorate 

bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de 

restituit sau de plată de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți 

dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiția ca 

respectivele creanțe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică, inclusiv unitățile 

subordonate acesteia. 

(2) Creanțele fiscale ale debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiaşi 

buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în 

mod proporțional, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).” 

Art. 111.2 din Normele metodologice prevede: „Cererea de compensare trebuie să 

cuprindă elementele de identificare a solicitantului, precum şi suma şi natura creanțelor fiscale 

ce fac obiectul compensării.” 

Din interpretarea acestor prevederi rezultă că se poate face compensarea potrivit 

Codului de procedură fiscale numai a creanțelor fiscale; astfel numai dacă datoria, respectiv 

creanța are natură fiscală se pot aplica prevederile indicate anterior. 

In atare condiții, având în vedere că, în cauză, recurenta-reclamanta are o creanță de 

natură civilă pe care trebuie să o obțină de la pârâtul-intimat și o datorie fiscală față de 

serviciul fiscal, nu este îndeplinită condiția naturii de creanță fiscală pentru cele două sume 

datorate reciproc de părți, iar compensarea nu poate opera. 

Prin urmare, în mod just, a reținut instanța de fond că nu este aplicabil nici art. 116 din 

OG nr. 92/2003, nu sunt îndeplinite condițiile compensării, modalitatea de soluționare fiind 

restituirea creanței civile și achitarea de către reclamantă a obligației fiscale. 

Nu pot fi primite nici susținerile recurentei în sensul că sunt incidente dispozițiile art. 

1616-1617 Cod civil, întrucât acestea reprezintă norme generale inaplicabile conform 

principiului de drept lex specialis derrogat lex generalis, atâta timp cât există norme 

derogatorii în materie fiscală privind compensarea creanțelor fiscale. 

În cauză nu are relevanță nici faptul că în momentul solicitării restituirii recurenta 

înregistra obligații fiscale, compensarea neputând opera având în vedere natura juridică 

diferită a celor două creanțe. 

Față de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ. şi art. 20 din Legea 

554/2004, apreciind că soluția primei instanțe este legală şi temeinică şi că aceasta a evaluat 
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temeinic şi complet situația de fapt dedusă judecății, făcând o judicioasă aplicare a legii, 

curtea a respins recursul declarat de recurenta-reclamantă împotriva sentinței civile nr. 454/ca 

din 21.12.2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui, sentință pe care a menținut-o. 

6. Contencios administrativ şi fiscal. Drept fiscal. Stabilire a contribuției la CAS în 

baza veniturilor din activități independente, potrivit art. 257 lit b şi nu f din 

Legea 95/2006, pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea 

folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de 

închiriere sau subînchiriere. Ordinul Preşedintelui ANAF 2333/2007 

Potrivit Ordinului Preşedintelui ANAF 2333/2007, persoanele fizice care realizează 

venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte 

de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, 

califica aceste venituri in categoria veniturilor din activități independente. Ca urmare a 

încadrării obligațiilor reclamantului la art. 257 lit. b şi nu f, acesta nu beneficiază de scutirea 

de la plata contribuției pe motivul deținerii concomitente a statutului de contribuabil din 

veniturile din salarii. Ordinul 2333/2007 nu se aplică doar la stabilirea impozitului pe profit, 

cât timp art. 257 al. 2 lit. b/c în care a fost încadrat reclamantul prevede că acea cotă 

reprezentând contribuția se aplică ” b) veniturilor impozabile realizate de persoane care 

desfăşoară activități independente care se supun impozitului pe venit.” Aşadar, stabilirea 

bazei de impozitare pentru calculul contribuției CAS are în vedere natura veniturilor supuse 

impozitului pe venit, aşa cum este ea stabilită de Codul fiscal şi normele de aplicare 

subsecvente.  

Decizia civilă nr. 337/23.03.2016 

Recurentul F.S. susține că pârâta a stabilit greşit contribuția sa la CAS în baza 

veniturilor din activități independente, în baza informațiilor furnizate de ANAF, în contextul 

în care veniturile sale sunt de fapt venituri din cedarea folosinței bunurilor, iar el are 

concomitent şi calitate de salariat în perioada supusă analizei, astfel încât datorează CAS 

numai pentru veniturile din salarii. 

Reține Curtea că, din probatoriile administrate în cauză, rezultă cu certitudine că 

veniturile reclamantului trebuie considerate venituri din activități independente şi nu venituri 

din cedarea folosinței bunurilor. 

Astfel, potrivit Ordinului Preşedintelui ANAF 2333/2007, aplicabil la data realizării 

veniturilor de către reclamant, dar şi la data stabilirii obligațiilor analizate în speță, persoanele 

fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai 

mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul 

fiscal următor, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activități independente. 

Aşadar, chiar dacă reclamantul teoretic a obținut venituri din cedarea folosinței bunurilor, 

acestea s-au încadrat în venituri din activități independente potrivit Ordinului 2333/2007, 

chiar reclamantul declarând astfel veniturile la ANAF, sub semnătură proprie, potrivit 

declarațiilor de impunere anuale de la dosar, dar şi deciziilor de impunere anuală, acte de 

creanță necontestate. Cum declarațiile 220 şi 250 reprezintă titluri de creanță, emise în baza 

declarațiilor recurentului, mențiunile necontestate în procedura specială se bucură de 

prezumția de legalitate a oricărui act fiscal, astfel încât Curtea reține că în mod just pârâta a 

făcut încadrarea obligațiilor reclamantului la art. 257 lit b şi nu f, reclamantul nebeneficiind 

de scutirea de la plata contribuției pe motivul deținerii concomitente a statutului de 

contribuabil din veniturile din salarii. Curtea nu poate reține că Ordinul 2333/2007 se aplică 

doar la stabilirea impozitului pe profit, cât timp art. 257 al.2 lit b/c în care a fost încadrat 

reclamantul prevede că acea cotă reprezentând contribuția se aplică ” b) veniturilor 

impozabile realizate de persoane care desfăşoară activități independente care se supun 

impozitului pe venit.” Aşadar, stabilirea bazei de impozitare pentru calculul contribuției CAS 
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are în vedere natura veniturilor supuse impozitului pe venit, aşa cum este ea stabilită de Codul 

fiscal şi normele de aplicare subsecvente. 

Prin urmare, recursul declarat de F.S. este nefondat şi a fost respins. 

7. Drept fiscal. Tranzacții între persoane afiliate. Impozit pe dividende 

Operațiunea de vânzare-cumpărare a unui teren, preponderent agricol, situat într-o 

altă localitate decât cea în care achizitorul îşi are sediul social, bun imobil pentru care s-a 

plătit acționarului majoritar un preț considerabil, nu poate fi asimilată unei relații 

comerciale perfectată între persoane independente şi desfășurată pe o piața liberă.  

Nefiind în mod cert, o tranzacție efectuată în condițiile unei piețe libere, între 

persoane independente, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr.571/2003, 

organul fiscal a fost în drept să aplice prevederile art.11, alin.2 din Legea571/2003 aplicabila in 

anul 2008 pentru a reflecta prețul de piață al bunului vândut. 

Temei de drept: art. 7, pct. 12, art.11, alin.2 din Legea571/200 

 

Notă prin Decizia ICCJ nr. 3398/6 decembrie 2016 s-a respins recursul formulat de 

reclamanta SC HC Iaşi precum şi recursul formulat de către pârâta Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui, în nume propriu şi în numele pârâtei Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Iaşi, împotriva aceleiaşi sentințe, ca nefondat.  

 

Sentința nr. 32/ 22 februarie 2016 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. X/45/2012* în rejudecare 

reclamanta S.C. „A.” S.A. Iaşi a solicitat, în contradictoriu cu Direcția Generală a Finanțelor 

Publice a Județului Iaşi şi cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vaslui 

anularea raportului de inspecție fiscală nr.25 din 24.02.2011, a deciziei de impunere nr.3 din 

24.02.2011 şi a deciziei nr.198 din 8 februarie 2012, acte ce au fost emise de pârâta D.G.F.P. 

Vaslui, în partea ce priveşte obligațiile suplimentare de plată în sumă totală de 1.286.682 lei, 

precum şi obligarea pârâtelor, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate în 

prezenta cauză. 

În motivarea acțiunii reclamanta a arătat ca în perioada 21.06.2010 - 24.02.2011, a fost 

supusă unui control fiscal dispus de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului laşi 

început de Inspecția fiscală Iaşi și finalizat de către Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul 

D.G.F.P. Vaslui, ca urmare a delegării de competență dispusă de către D.G.C.I.F. Bucureşti.  

In baza raportului de inspecție fiscală nr.25 din 24.02.2011, D.G.F.P. Vaslui a emis 

decizia de impunere nr. 3 din 24 februarie 2011 prin care s-au stabilit în sarcina sa obligații 

fiscale suplimentare de plată în valoare totală de 1.286.682 RON. 

Împotriva deciziei de impunere, în temeiul prevederilor art. 205 din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a formulat contestație, aceasta 

fiind respinsă. Cele trei chestiuni care au făcut obiectul contestației administrative şi care sunt 

supuse controlului judecătoresc sunt: stabilirea în mod nelegal a unor obligații suplimentare, 

constând în taxa pe valoare adăugata, impozit pe profit, impozit pe dividende şi accesorii 

aferente acestora. 

În ceea ce privește Taxa pe Valoare Adăugata arată că prin decontul lunii decembrie 

2009, depus la organul fiscal la data de 25 ianuarie 2010, societatea trebuia să declare 

ajustarea (prin diminuare) de TVA deductibil în sumă de 5.762 RON. Societatea a ajustat 

TVA-ul deductibil în sumă de 5.762 RON la data de 25 aprilie 2010, prin decontul lunii 

martie 2010 Organul de inspecție a stabilit un sold TVA de plată la 31.12.2009 în sumă de 

5.762 RON pentru care a calculat dobânzi de 519 RON, până la data de 25.04.2010. Prin 

stabilirea suplimentara a taxei pe valoarea adăugată, societatea a fost obligată să plătească din 

nou, în anul 2011, aceeaşi sumă care a fost deja inclusă în decontul lunii martie 2010. Nu 

http://art.ll/
http://art.ll/
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poate fi reținut ca argument susținerea organului de soluționare conform căreia inspecția 

fiscală nu avea competența să ia în considerare decontului lunii martie 2010, pe motiv că 

ajustarea taxei s-a realizat la o dată ulterioara perioadei verificate. 

În ceea ce privește impozitul pe profit inspecția fiscală nu a admis deductibilitatea 

cheltuielii în sumă de 180.599 RON, înscrisă în factura nr. 5710524/23.06.2006 emisă de S.C. 

„E.M.” S.A. plătită de societate cu titlu de tarif de racordare privind Complexul Comercial 

"„H.C.”", considerând că această sumă reprezintă o investiție efectuată la mijlocul fix existent 

(a cărei valoare a majorat-o) în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali care conduc la 

obținerea de beneficii viitoare şi se recuperează din punct de vedere fiscal pe calea 

amortizării. Prin urmare, inspecția fiscală a stabilit o diferență suplimentară de plată la 

impozitul pe profit în sumă de 27.692 RON, dobânzi în sumă de 42.395 RON şi penalități de 

întârziere în sumă de 4.154 RON. 

S-a reținut că suma a fost achitată în scopul realizării instalației de racordare a 

Complexului Comercial "„H.C.”" din laşi la rețeaua electrică de distribuție, prin care s-a 

realizat o suplimentare a puterii maxime simultan absorbite astfel încât aceasta sa corespundă 

situației energetice actuale existente la „H.C.”. Pentru stabilirea diferenței suplimentare, 

organul de inspecție fiscală a aplicat prevederile art. 24 alin (1), alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. 

d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi dispozițiile art. 11 alin. (1) din 

aceeaşi lege. Astfel, invocând prevederile art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, s-a apreciat că prin 

achitarea tarifului de racordare pentru înlocuirea a două tablouri de distribuție de joasă 

tensiune, societatea ar fi urmărit obținerea de beneficii economice viitoare, constând în 

reducerea cheltuielilor prin achitarea unui tarif redus, aşa cum rezultă din analiza a câte două 

facturi, înainte si după efectuarea investiției, din care s-a constatat că tariful de putere achitat a 

scăzut de la 47,1059 RON/kw, respectiv 20,4804 RON/kw la 45,5864 RON/kw, respectiv 

19,8197 RON/kw. 

În primul rând, apreciază că nu poate fi reținută supoziția că tariful de racordare ar fi 

fost achitat pentru dezvoltarea consumatorului întrucât sporirea puterii instalate a fost impusă 

de furnizorul de energie electrică. Cu alte cuvinte, tariful de racordare a fost achitat pentru a 

se asigura continuitatea utilizării Centrului Comercial „H.C.”, nu pentru dezvoltarea unui 

utilizator existent. 

Cronologic, tariful de racordare a fost precedat de adresa nr. 890 din 09.05.2005, prin 

care societatea a fost atenționată cu privire la depăşirea puterii aprobate, de Avizul tehnic de 

racordare nr. 29M din 05.07.2005, de Contractul de racordare din 01.03.2006 şi de achitarea 

tarifului în trei tranşe, urmată de emiterea facturii nr. 5710524/23.06.2006. Întocmirea 

Memoriului tehnic care a stat la baza obținerii Acordului de putere a fost solicitat chiar de 

furnizorul/distribuitorul de energie electrică ca urmare a depăşirii puterii aprobate prin avizul 

de racordare 2101/3782 din 05.04.1996. A fost atenționată cu privire la depăşirea puterii 

aprobate iar potrivit contractului încheiat cu furnizorul de energie, acesta avea posibilitatea să 

întrerupă furnizarea energiei electrice - art. 29 alin. (1) lit. c) din contract. 

Ca efect al adresei nr. 890 din 09.05.2005 a fost întocmit Memoriul tehnic, a fost 

solicitat şi emis Avizul tehnic de racordare nr. 29M din 05.07.2005, valabil 12 luni, perioadă 

în care a trebuit să achite tariful de racordare reglementat prin HG nr. 867/2003 şi să încheie 

un contract în care sa fie stabilită data de racordare a puterii aprobate, iar SDFEE „E.M.” SA 

să înlocuiască, pe cheltuială proprie, două tablouri de distribuție din PT 303 şi să asigure 

alimentarea cu energie electrică conform noilor prevederi din aviz. 

În data de 23 iunie 2006, E'ON Moldova a emis factura fiscală nr. 

5710524/23.06.2006, ca urmare a achitării integrale a tarifului de racordare în sumă totala de 

180.598,74 RON, exclusiv TVA, iar societatea a înregistrat această sumă în contul 628 

"Cheltuieli cu servicii prestate de terți". 

Tariful de racordare reglementat prin HG nr. 867/2003 nu poate fi considerat o 

componentă a activului Centrul Comercial "„H.C.”", adică o investiție, deoarece a avut drept 

scop asigurarea utilizării/funcționării continue a acestuia. 
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În decizia de impunere se susține că ulterior creşterii puterii, furnizorul ar fi facturat 

tarif de putere redus față de tariful anterior, aşa încât societatea ar fi avut beneficii. In 

realitate, prin mărirea puterii nu s-au obținut beneficii mai mari prin reducerea cheltuielilor, 

deoarece începând cu data de 01 ianuarie 2006, potrivit Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la 

energia electrică livrată consumatorilor captivi, tariful de putere este stabilit anual;în 

conformitate cu Anexa 3 - Condiții specifice la "Contractul de furnizare a energiei electrice la 

marii consumatori finali, industriali si similari nr. 8000064_1 din anul 2005, luna septembrie, 

ziua 01", pentru S.C. A. S.A. tipul de tarif practicat este "binom diferențiat pe zone orare si 

durate de utilizare tip A33 joasa tensiune durata de utilizare mare'";  

In aceste condiții, tariful lunar pentru putere variază în funcție de numărul de zile 

calendaristice din lună iar, tariful de putere a fost acelaşi înainte şi după achitarea tarifului de 

racordare. Variația lunară a fost determinată de numărul zilelor calendaristice din lună. Prin 

urmare, societatea nu a obținut niciun "beneficiu economic" după cum este definit în Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, Capitolul 2, pct.7.2.3., respectiv punctul 94, alin. 2 sau 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 alin. 

(3) lit. d). 

Având in vedere aspectele sus-menționate, societatea a înregistrat corect în evidența 

contabilă tariful de racordare înscris în factura fiscală nr. 5710524 din 23.06.2006, respectând 

astfel prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea 

reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Capitolul 2, pct. 7.2.3. - 93 si 94 

alin. (1). 

Aşadar, se impune a se recunoaşte drept cheltuială, în perioada în care au fost 

efectuate, cheltuielile ulterioare aferente Centrului Comercial "„H.C.”", cheltuieli care au avut 

drept scop asigurarea utilizării/funcționării continue a acestuia. 

Reclamanta mai arată că inspecția fiscală a procedat eronat la calculul accesoriilor 

pentru perioada 22.08.2008 - 30.12.2009 întrucât avea de recuperat de la bugetul de stat suma 

de 33.230 RON achitată pe parcursul anului 2007 - conform declarației impozit profit - 

declarație rectificativa depusă în data de 22.08.2008 iar recuperarea sumelor achitate în plus 

în contul impozitului pe profit s-a realizat în data de 30.12.2009, respectiv la 25.01.2010 prin 

compensare cu alte obligații fiscale.  

În ceea ce privește impozitul pe dividende şi accesorii arată că organul de inspecție a 

fiscală a constatat modificarea bazei impozabile în cazul impozitului pe venitul din dividende, 

ca urmare a obligațiilor stabilite suplimentar, după cum urmează: impozit dividende - 624.468 

RON, dobânzi impozit dividende - 488.022 RON, penalități de întârziere impozit dividende - 

93.670 RON reținând că: 

P.C.-D. este acționar majoritar la S.C. A. S.A. cu o cotă de participare de 55,43%, 

având astfel calitatea de persoană afiliată în conformitate cu prevederile art. 7, pct. 21, lit. b) 

din Legea nr. 571/2003. 

În luna iulie 2008, între societate şi P.C.-D. a intervenit o tranzacție imobiliară în 

cadrul căreia societatea a achiziționat o suprafață de 42.000 mp teren cu prețul de 4.438.375 

RON (1.250.000 euro ), tranzacție pentru care s-a solicitat prezentarea dosarului prețurilor de 

transfer. 

S-a considerat că "dosarul prezentat de S.C. A. S.A. Iasi este incomplet, întrucât nu 

conține datele prevăzute la art. 1, Anexa nr. 1, pct. 7, lit f) din Ordinul nr. 222/2008 — 

"informații cu privire la tranzacții comparabile externe sau interne" şi prin urmare, s-a 

apreciat că tranzacțiile dintre societate şi dl P.C.-D. nu s-ar fi efectuat în termeni de piață 

liberă, aşa cum s-ar fi efectuat între persoane independente, motiv pentru care s-a procedat, în 

temeiul disp. art. 11 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 la estimarea prețului tranzacției (preț în 

RON/mp), utilizându-se valoarea medie aritmetică pentru trei tranzacții similare ) între entități 

independente, rezultând următoarele valori: pentru teren arabil situat in extravilanul comunei 
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Ciurea, județul Iaşi: (10,9 RON + 8,48 RON +18,1 RON )/3 = 37,48/3 = 12,49 RON/mp; 

pentru teren arabil situat în sat Lunca Cetățuii, județul Iaşi: (23,97 RON + 22,94 RON + 23,16 

RON )/3 = 70,07/3 = 23,36 RON/mp. 

Pentru a identifica tranzacțiile similare cu cele care au făcut obiectul estimării, organul 

de inspecție fiscală a "solicitat de la birourile notarilor publici de pe raza municipiului Iaşi 

preturile utilizate privind tranzacții similare celor care urmează a face obiectul estimării, 

efectuate de persoane independente", utilizând apoi valoarea medie aritmetică a acestora. 

Valoarea de piață a tranzacției a fost redusă de la 4.438.375 RON la 535.450 RON 

Considerând că suma plătită vânzătorului de către societate ar depăşi prețul de piață 

estimat, diferența în sumă de 3.902.925 RON a fost tratată drept dividend (4.438.375 RON - 

535.450 RON), pentru care inspecția fiscală a stabilit impozit pe dividende în sumă de 

624.468 RON (3.902.925 RON x 16%). 

Reclamanta invocă încălcarea principiului neretroactivității arătând că în ceea ce 

privește reconsiderarea evidențelor persoanei juridice române afiliată cu o persoană fizică 

română rezidentă, (adică între persoane române afiliate), constând în ajustarea prețului unei 

tranzacții, este de reținut că posibilitatea ajustării sumei venitului sau a cheltuielii pentru 

stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane române afiliate a fost introdusă prin 

pct. 1 din Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

(publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11/05/2010), cu aplicare din data de 14 

mai 2010. 

Prevederea referitoare la ajustarea preturile de transfer intre persoane romane afiliate a 

fost introdusa prin Legea nr. 76/2010 privind aprobarea OUG nr. 109/2009 pentru 

modificarea si completarea Codului fiscal. In concluzie, obligația întocmirii unui dosar al 

preturilor de transfer intre persoane rezidente afiliate se aplică începând cu data intrării în 

vigoare a Legii nr. 76/2010. înainte de aceasta dată prevederea se aplică doar pentru 

tranzacțiile dintre persoane rezidente şi persoane nerezidente afiliate.  

Aşadar, este evident că organul de inspecție fiscală, fără temei legal a solicitat 

prezentarea dosarului prețurilor de transfer şi a reconsiderat prețul tranzacției care a format 

obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 11 iulie 2008 între societate şi 

dl P.C.-D., persoane afiliate române, tranzacția fiind încheiată anterior intrării în vigoare a 

Legii nr. 76/2010, act normativ care nu poate fi aplicat retroactiv conform art. 15 alin. (2) din 

Constituția Românei.  

 Invocă și aplicarea retroactivă a prevederilor art. 7, pct. 12, din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal care nu mai era în vigoare la data aplicării, cu următorul conținut:" În 

speță, primitorul sumei considerată dividend este cealaltă parte din tranzacție, adică 

vânzătorul bunului imobil din contractul de vânzare încheiat în data de 1 iulie 2008, respectiv 

P.C.-D.. La data încheierii tranzacției, aşa cum arătam şi mai sus, primitorului i s-a calculat, 

reținut şi virat impozitul datorat pentru venitul obținut din transferul proprietății imobiliare. 

Potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile din transferul 

proprietăților imobiliare din patrimoniul personal fac parte din categoriile de venituri supuse 

impozitului pe venit. Ca atare, atunci când a impozitat suma de 3.902.925 RON, considerată 

dividend, organul de inspecție a nesocotit prevederile legale în vigoare şi aplicabile în această 

situație, ignorând astfel modificarea normei juridice, care condiționa reconsiderarea 

veniturilor primitorului de neimpunerea acestora la momentul obținerii, introdusă prin Art. I 

pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2009 . 

Cu alte cuvinte, în mod nelegal a tratat diferența de 3.902.925 RON drept dividend 

(4.438.375 RON - 535.450 RON), pentru care a stabilit impozit pe dividende în sumă de 

624.468 RON (3.902.925 RON x 16%), această sumă fiind anterior impozitată la primitor și 

nu poate fi dublu impozitat.  

Mai arată că a prezentat organului fiscal dosarul prețurilor de transfer, întocmit de 

către KPMG, una dintre cele mai prestigioase companii mondiale în domeniul serviciilor de 
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consultanță fiscală, care a opinat, printre altele, că:" (...) în concordanță cu prevederile art. 3 

din Codul fiscal aplicabil în perioada analizată, privind principiile fiscalității, contribuabilii se 

aşteaptă ca actele normative să fie "clare" şi "să nu conducă la interpretări arbitrare".  

Invocă estimarea arbitrară a prețurilor de transfer de organul de inspecție fiscală, 

valorile, aşa cum au fost estimate de inspecția fiscală, sunt cu mult inferioare prețurilor de 

piață practicate în perioada tranzacției fapt ce rezultă din adresa nr. 86/2011 emisă de Biroul 

Notarului Public Stela Bădărău.  

In drept, a invocat dispozițiile O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Legea 

571/2003 privind Codul fiscal, O.M.F.P. 1752/2005, H.G. 867/2003, Legea 554/2004. 

Acțiunea a fost legal timbrată. 

În probațiune reclamanta a depus:înscrisuri . 

Pârâta legal citata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii 

arătând următoarele: 

Referitor la impozitul pe profit susține că din analiza documentelor existente se retine 

ca Memoriu tehnic întocmit de proiectant care a stat la baza eliberării Avizului tehnic de 

racordare, "are ca obiect întocmirea bilanțului puterilor electrice in vederea obținerii acordului 

pentru sporul de putere rezultat ca urmare a instalării unor receptori de iluminat si forța cu 

ocazia modernizării Complexului Comercial - „H.C.” din loc.Iasi." 

De asemenea prin Avizul tehnic de racordare nr.29M, pct.l, alin.2, întocmit de SC 

„E.M.” SA înregistrat la data de 11,08,2005 la beneficiar, se aproba "sporirea puterii de la 

95/103,26 (kw/kva ) existent la 493/535,86 (kw/kva), prin înlocuirea celor doua tablouri de 

distribuție de joasa tensiune existenta cu tablouri de distribuție noi".Prin urmare, asa cum 

recunoaşte si agentul economic la pagina 7, pct.l din Contestația depusa, " nu se pune 

problema înlocuirii unor componente uzate aferente imobilului centrului comercial „H.C.” cu 

altele noi" caz in care ar face obiectul unor reparații conform H.G.2139/2004 Cap.3, pct.2 

ultimul aliniat. Astfel, cheltuielile înregistrate de către agentul economic in suma de 180599 

lei nu reprezintă reparații care au ca scop restabilirea stării inițiale prin înlocuirea 

componentelor uzate, ci "îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali si care conduc la obținerea 

de beneficii economice viitoare'', conform art.24, alin.3, lit.d din Legea nr.571/2003 cu 

modificările si completările ulterioare. 

Referitor la impozitul pe dividende arată că SC A. SA Iaşi, CIF 1961377 are ca asociat 

majoritar pe P.C.-D. care deține 55,43% din titlurile de participare având calitatea de persoana 

afiliata in conformitate cu prevederile art.7, pct.21, lit.b din Legea nr.571/2003. Urmare a 

tranzacțiilor efectuate in luna iulie 2008 prin care P.C.-D. vinde terenuri arabile către SC A. 

SA Iasi in valoare de 4,438,375 lei (1,250,000 euro ) organul de control a solicitat in 

conformitate cu prevederile art.79, alin.2 din O.G.92/2003 republicata si OPANAF 222/2008 

întocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer. 

Din consultarea dosarului preturilor de transfer organele de inspecție fiscala au 

constatat ca dosarul prezentat de SC A. SA Iasi este incomplet, întrucât nu conține datele 

prevăzute de art.l, Anexai, pct.7,lit.f din Ordinul nr.222 /2008 - "informații cu privire la 

tranzacții comparabile externe sau interne". Societatea care a întocmit dosarul preturilor de 

transfer "estimările efectuate de evaluator prin raportul de evaluare au fost bazate pe 

informații aferente ofertelor locale dintre persoane independente", si nu "prețurilor plătite 

altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile către persoane independente" așa 

cum prevede art.ll, alin.2, lit.a din Legea nr.57l/2003 cu modificările si completările 

ulterioare, prezenta inspecție fiscala a procedat la aplicarea art.2, Anexa 3 din Ordinul 

222/2008, respectiv la estimarea preturilor de transfer prin identificarea a trei exemple de 

tranzacții similare cu cele care au făcut obiectul estimării. 

Având in vedere lipsa datelor prin prezentarea incompleta dosarului preturilor de 

transfer, organul de inspecție fiscala a solicitat de la birourile notarilor publici de pe raza 

municipiului Iasi preturile utilizate privind tranzacții similare celor care urmează a face 

obiectul estimării, efectuate de persoane independente, fiind comunicate următoarele: 
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1- pentru teren arabil situat in extravilanul comunei Ciurea, jud.Iasi: 

-conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1202/01,07,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 10,9 lei/mp; 

conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1201/01,07,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 8,48 lei/mp; 

-conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1257/05,06,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 18,1 lei/mp; 

2- pentru teren arabil situat in sat Lunca Cetatuii, jud.Iasi: 

-conform contractului de vânzare-cumpărare nr.461/02,06,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 23,97 lei/mp; 

-conform contractului de vânzare-cumpărare nr.572/17,07,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 22,94 lei/mp; 

-conform contractului de vânzare-cumpărare nr.595/22,07,2008 autentificat de 

notar public, prețul plătit este in suma de 23,16 lei/mp. 

Având în vedere ca tranzacțiile dintre SC A. SA si P.C.-D. nu s-au efectuat in termeni 

de piața libera, s-a procedat la stabilirea valorii estimate a tranzacției (pret in lei/mp), utilizând 

valoarea medie aritmetica pentru trei tranzacții similare intre entități independente. 

In conformitate cu art.7, pct.12, din Legea nr.571/2003 cu modificările si completările 

ulterioare, pentru anul 2008 "daca suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau 

serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăşeşte prețul pieței pentru 

astfel de bunuri sau servicii, atunci diferența se tratează drept dividend" 

Astfel în conformitate cu art. 67, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modificările si 

completările ulterioare, prezenta inspecție fiscala a stabilit impozit pe dividende in suma de 

624.468 lei . 

Prin sentința 39/11 februarie 2013 Curtea de Apel Iași a respins excepția lipsei calității 

procesuale pasive a pârâtei Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iaşi, a luat act 

de renunțarea de către reclamantă la judecata cererii de anulare a actelor administrativ-fiscale 

în partea ce priveşte stabilirea obligației suplimentare de plată în sumă totală de 6.281 lei, 

reprezentând taxă pe valoare adăugată şi dobânzile aferente acesteia și a respins acțiunea 

promovată de reclamanta S.C. „A.” S.A în contradictoriu cu Direcția Generală a Finanțelor 

Publice a Județului Vaslui, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iaşi. 

Hotărârea primei instanțe a fost recurată de reclamantă. Înalta Curte de Casație si 

Justiție prin decizia nr. 4416/2014, a admis recursul formulat de recurentul S.C. „A.” S.A, 

casând sentința recurata si a dispus rejudecare cauzei de către aceleiaşi instanța. 

În considerentele deciziei Înalta Curte de Casație si Justiție arată că prima instanță în 

mod greșit nu a administrat proba cu expertiza care să dovedească valoarea de circulație a 

imobilului în cauză și că în ceea ce privește impozitul pe profit motivarea instanței de fond 

este confuză, impunându-se analiza integrală a acțiunii. 

În rejudecare s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu expertiză tehnică 

evaluatorie și în raport de aceasta supliment la raportul de expertiză contabilă administrat 

anterior. 

În rejudecare, analizând materialul probator administrat în cauza, în raport de 

îndrumările instanței de control judiciar, susținerile părților şi dispozițiile legale incidente, 

Curtea reține următoarele: 

Reclamanta a fost înființată ca societate comercială pe acțiuni în baza Legii nr.15/1990 

şi a Legii nr.31/1990, ea fiind înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J 22/438/1991, şi 

că, în anul 2011, acționar majoritar al acesteia era numitul P.C.-D., ce deținea 55,43% din 

capitalul social, participări semnificative având şi SC „M.M.&M.C.” S.R.L. Iaşi şi respectiv 

SC „M.U.” SA Iaşi.  

În 2010, SC A. SA Iaşi a făcut obiectul unei inspecții fiscale, având ca obiectiv 

verificarea ansamblului declarațiilor fiscale şi/sau operațiunilor relevante pentru inspecție 

fiscală, ocazie cu care s-a constatat o diferență în plus de 27.692 lei la impozitul pe profit, 
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considerându-se că: „cheltuielile înregistrate de către agentul economic, în sumă de 180.599 

lei, nu reprezintă reparații, care au ca scop restabilirea stării inițiale prin înlocuirea 

componentelor uzate, ci îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali şi care conduc la obținerea 

de beneficii economice viitoare”, „prin înlocuirea celor două tablouri de distribuție de joasă 

tensiune existentă cu tablouri de distribuție noi, sporindu-se puterea de la 95/103,26 (kw/kva), 

existent, la 493/535,86 (kw/kva)”. 

În ceea ce priveşte impozitul pe dividende, s-a constatat ca P.C.-D., care are calitatea 

de persoană afiliată, urmare tranzacțiilor efectuate în luna iulie 2008, „vinde terenuri arabile 

către SC A. SA Iaşi, în valoare de 4.438.375 lei (1.250.000 euro)”, „că tranzacțiile nu s-au 

efectuat în termeni de piață liberă, aşa cum s-ar fi efectuat între persoane independente”, şi că 

„suma plătită de persoana juridică depăşeşte prețul de piață estimat”, "diferența în sumă de 

3.902.925 lei fiind tratată drept dividend”, motive pentru care inspecția fiscală a stabilit un 

impozit pe dividende în suma de 624.468 lei (3.902.925 x 16%), la care s-au adăugat dobânzi 

şi penalități de întârziere rezultând ă sumă totală de 1.206.160 lei, stabilită ca obligația 

suplimentară de plată. 

În baza raportului de inspecție nr.25 din 24.02.2011, a fost emisă decizia de impunere 

nr.3 din 24 februarie 2011, pentru suma totală de 1.286.682 lei, fişa privind obligațiile fiscale 

suplimentare, precum şi decizia nr.4 din 24.02.2011 privind nemodificarea bazei de impunere. 

La data de 24 martie 2011, SC A. SA a formulat contestație împotriva deciziei de 

impunere nr.3 din 24.02.2011, apreciind că suma de 1.286.682 lei a fost stabilită nelegal de 

către inspecția fiscală, contestația vizând în mod explicit suma de 5.762 lei reprezentând taxa 

pe valoarea adăugată, suma de 27.692 lei reprezentând impozit pe profit datorat de persoane 

juridice, precum şi suma de 624.468 lei reprezentând impozit pe veniturile din dividende 

distribuite persoanelor fizice, sume la care s-au adăugat accesoriile aferente fiecăreia dintre 

aceste obligații suplimentare. 

Prin decizia nr.198 din 8 februarie 2012, D.G.F.P. Vaslui a respins contestația 

formulată de SC A. SA Iaşi, în întregul ei. 

În ceea ce privește Taxa pe Valoare Adăugata, Curtea ia act de renunțarea de către 

reclamanta SC „H.C.” (continuatoarea S.C. „A.” S.A.) prin administrator judiciar SC 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi SRL la judecata cererii de anulare a actelor 

administrativ-fiscale în partea ce priveşte stabilirea obligației suplimentare de plată în sumă 

totală de 6.281 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată şi dobânzile aferente acesteia. 

În ceea ce privește impozitul pe profit curtea consideră că nu pot fi primite susținerile 

inspecției fiscale că nu ar fi deductibile cheltuielile în sumă de 180.599 RON, înscrisă în 

factura nr. 5710524/23.06.2006 emisă de S.C. „E.M.” S.A. plătită de societate cu titlu de tarif 

de racordare privind Complexul Comercial „H.C.”, fapt ce a condus la stabilirea unei 

diferențe suplimentară de plată la impozitul pe profit în sumă de 27.692 RON  

Contrar susținerilor pârâtei, curtea consideră că această sumă nu reprezintă o investiție 

efectuată la mijlocul fix existent în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali care 

conduc la obținerea de beneficii viitoare . 

Sub acest aspect curtea reține că de fapt tariful de racordare nu a fost achitat benevol 

pentru dezvoltarea consumatorului acesta neavând intenția efectuării unei investiții, ci 

sporirea puterii instalate a fost impusă de furnizorul de energie electrică pentru a se asigura 

continuitatea utilizării Centrului Comercial "„H.C.”", și nu pentru dezvoltarea unui utilizator 

existent. Astfel tariful de racordare a fost precedat de adresa nr. 890 din 09.05.2005, prin care 

reclamanta a fost atenționată cu privire la depăşirea puterii aprobate şi că: „...în condițiile în 

care nu veți efectua demersurile necesare suplimentarii puterii maxime simultan absorbite, 

aprobate prin avizul tehnic de racordare, începând cu data de 20.05.2005, vom întrerupe 

alimentarea cu energie electrică a unității”. 

Întocmirea Memoriului tehnic care a stat la baza obținerii Acordului de putere a fost 

solicitat chiar de furnizorul/distribuitorul de energie electrică ca urmare a depăşirii puterii 

aprobate prin avizul de racordare 2101/3782 din 05.04.1996. A fost atenționată cu privire la 
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depăşirea puterii aprobate (adresa nr. 890 din 09.05.2005). iar potrivit contractului încheiat cu 

furnizorul de energie, acesta avea posibilitatea să întrerupă furnizarea energiei electrice în 

condițiile în care se constata că se depăşeşte puterea aprobată prin avizul de racordare - art. 29 

alin. (1) lit. c) din contract. 

În data de 23 iunie 2006, E'ON Moldova a emis factura fiscală nr. 

5710524/23.06.2006, ca urmare a achitării integrale a tarifului de racordare în sumă totala de 

180.598,74 RON, exclusiv TVA, iar societatea a înregistrat această sumă în contul 628 

"Cheltuieli cu servicii prestate de terți". 

Tariful de racordare reglementat prin HG nr. 867/2003 nu poate fi considerat o 

componentă a activului Centrul Comercial "„H.C.”", adică o investiție, deoarece lucrarea în 

cauză a fost impusă de furnizorul de energie electrică și a avut drept scop asigurarea 

utilizării/funcționării continue a imobilului, iar neachitarea acestuia ducea la întreruperea 

furnizării energiei electrice și nu asigura utilizarea continuă a sediului . Este adevărat că prin 

avizul tehnic de racordare nr. 29M, pct.l, alin.2, întocmit de SC „E.M.” SA înregistrat la data 

de 11,08,2005 la beneficiar, se aproba "sporirea puterii de la 95/103,26 ( kw/kva ) existent la 

493/535,86 (kw/kva), prin înlocuirea celor doua tablouri de distribuție de joasa tensiune 

existenta cu tablouri de distribuție noi" însă această operațiune a avut ca principal scop 

evitarea întreruperii furnizării energiei electrice impuse de furnizor și nu îmbunătățirea 

parametrilor tehnici inițiali si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare. 

În atare condiții, atâta timp cât tariful plătit este unic și nu se distinge între mai multe 

operațiuni (unele vizând asigurarea utilizării/funcționării continue a imobilului, altele 

modernizarea și îmbunătățirea parametrilor inițiali), cât costurile suportate au fost necesare 

pentru o funcționare normală, rezultă că suma de 180.598,74 RON reprezintă o cheltuială, 

întocmai cum este definită prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Capitolul II, pct. 7.2.3. 

pct. 94 alin. (1): (1) "Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul 

asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care 

este efectuată ". 

Este adevărat că în aceste condiții s-a constat și facturarea unui tarif de putere redus 

față de tariful anterior, însă acest lucru s-a datorat și faptului că începând cu data de 01 

ianuarie 2006, potrivit Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 49/2005, tariful de putere este stabilit anual în conformitate cu Anexa 3 

- Condiții specifice la "Contractul de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, 

industriali si similari nr. 8000064_1 din anul 2005, luna septembrie, ziua 01" , pentru S.C. A. 

S.A. tipul de tarif practicat este "binom diferențiat pe zone orare si durate de utilizare tip A33 

joasa tensiune durata de utilizare mare'"; În acest sens sunt se arată și în raportul întocmit de 

către expertul contabil concluzionându-se că: „Din compararea tarifelor practicate de E.ON 

Moldova SA, înainte de realizarea noului racord, cât şi după punerea în funcțiune a acestuia, 

nu a rezultat o scădere a tarifului, care să conducă la reducerea cheltuielilor de întreținere şi 

funcționare a Complexului Comercial „H.C.”. 

Având in vedere aspectele sus-menționate, curtea consideră că reclamanta a înregistrat 

corect în evidența contabilă tariful de racordare înscris în factura fiscală nr. 5710524 din 

23.06.2006, respectând astfel prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 

1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, 

Capitolul 2, pct. 7.2.3. - 93 si 94 alin. 1 și că se impune a se anula raportul de inspecție fiscală 

nr. 25 din 24.02.2011, a deciziei de impunere nr. 3 din 24.02.2011, şi a deciziei nr. 198 din 

8.02.2012, acte ce au fost emise de către pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Vaslui, în partea ce priveşte obligația de plată a sumei de 74.241 lei, reprezentând 

diferență impozit pe profit şi accesorii aferente în conformitate cu principiul accesorium 

sequitur principale. 

Cât priveşte cererea de anulare a actelor administrativ-fiscale contestate în partea 

referitoare la stabilirea obligației suplimentare de plată a sumei de 624.468 lei, reprezentând 
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impozit pe dividende, a sumei de 488.022 lei reprezentând dobânzi, şi a sumei de 93.670 lei 

reprezentând penalități de întârziere, aferente obligației principale, obligații totalizând 

1.206.160 lei, Curtea, reține că acționarul majoritar este numitul P.C.-D., că acesta mai deține 

71,78% din capitalul social al SC „M.U.” SA Iaşi, în timp ce soția sa (P.M.) deține integral 

capitalul SC „M.M.&M.C.” SRL, şi că cel în cauză, împreună cu cele două societăți 

comerciale menționate, controlează 89,74% din capitalul social SC A. SA Iaşi având astfel 

calitatea de persoană afiliată în conformitate cu prevederile art. 7, pct. 21, lit. b) din Legea nr. 

571/2003.  

Din această poziție, de acționar majoritar al SC A. SA Iaşi, P.C.-D. a încheiat, cu SC 

A. SA Iaşi, un contract de vânzare-cumpărare, ce a fost autentificat la data de 11 iulie 2008, 

act prin care a vândut societății pe care o controla, direct sau prin societățile afiliate, un teren 

situat în satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași, în suprafață de 42.000 m.p., teren 

pe care la rândul său acesta l-a cumpărat, în anul 2007 de la persoane cărora li se reconstituise 

dreptul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, la un preț neprecizat, contra sumei de 

1.250.000 euro, echivalentul sumei de 4.438.375 lei. 

Curtea constată că potrivit prevederilor cuprinse în O.G. nr. 92/2003, referitoare la 

„Obligația de a conduce evidența fiscală”, obligația tuturor contribuabililor care desfăşoară 

tranzacții cu persoane afiliate, ca: „În vederea stabilirii prețurilor de transfer, să întocmească 

şi să prezinte, la solicitarea organului fiscal competent la termenele stabilite de acesta, dosarul 

prețurilor de transfer”, dosar a1 cărui conținut urma să fie aprobat prin ordin al preşedintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Curtea constată că în prezenta cauză SC „KPMG România” SRL a întocmit şi a 

prezentat un raport privind prețurile de transfer pentru "tranzacțiile intra-grup efectuate de SC 

A. SA cu persoana afiliată rezidentă, în perioada 2005 -2009”, în luna februarie 2011; organul 

fiscal apreciind că respectivul dosar a fost incomplet, prin raportare la prevederile art.3 din 

Ordinul nr.222/2008, emis de A.N.A.F., în condițiile în care, potrivit prevederilor art.11 alin. l 

din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit, autoritatea fiscală competentă este 

autorizată să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic clar determinat 

sau să reîncadreze forma tranzacției, pentru a se reflecta conținutul economic real al 

respectivei tranzacții. 

Chiar dacă Codul fiscal consacră faptul că tranzacțiile între persoanele afiliate pot fi 

realizate în conformitate cu principiul prețului pieții libere, respectiv în condiții de stabilitate 

sau impuse, acest fapt nu înseamnă că o astfel de tranzacție poate să fie diferită de relațiile 

comerciale sau financiare ce se stabilesc între, persoane independente. 

Din această perspectivă, Curtea consideră că operațiunea de vânzare-cumpărare a unui 

teren, preponderent agricol, situat într-o altă localitate decât cea în care achizitorul îşi are 

sediul social, bun imobil pentru care s-a plătit un preț considerabil, nu poate fi asimilată unei 

relații comerciale perfectată între persoane independente şi desfășurată pe o piața liberă, în 

condițiile în care nici măcar redactorul raportului privind prețurile de transfer nu relevă că, în 

cazul tranzacției menționate, ar fi existat măcar una din cele „trei tipuri de motivații comune 

care stau la baza vânzătorilor sau cumpărărilor de imobile”. 

Nefiind în mod cert, o tranzacție efectuată în condițiile unei piețe libere, între persoane 

independente, în sensul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr.571/2003, Curtea 

apreciază că organul fiscal a fost în drept să considere că tranzacția pe care SC A. SA Iaşi a 

efectuat-o, în anul 2008, nu a fost perfectată în condiții de piață liberă. 

În cauză sunt astfel incidente prevederile art.11, alin.2 din Legea nr. 571/2003 

aplicabila in anul 2008 "« în cadrul unei tranzacții între persoane afiliate, autoritățile fiscale 

pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, 

pentru a reflecta prețul de piață al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacției.” 

În conformitate cu art. 7, pct. 12, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2008 "dacă suma plătită de o persoană juridică pentru 

bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăşeşte prețul 

http://art.ll/
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pieței pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci în conformitate cu art. 7, pct. 26 din Legea 

nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, "prețul de piață reprezintă suma care 

ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi 

loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială” 

Considerând că suma plătită vânzătorului de către societate ar depăşi prețul de piață 

estimat, diferența în sumă de 3.902.925 RON a fost tratată drept dividend (4.438.375 RON - 

535.450 RON), pentru care inspecția fiscală a stabilit impozit pe dividende în sumă de 

624.468 RON (3.902.925 RON x 16%). 

Reclamanta invocă încălcarea principiului neretroactivității arătând că în ceea ce 

privește reconsiderarea evidențelor persoanei juridice române afiliată cu o persoană fizică 

română rezidentă, susținere ce nu poate fi primită cu atât mai mult cu cât aceste critici s-au 

formulat și în recurs iar Înalta Curte de Casație şi Justiție a considerat că valoarea tranzacției 

trebuie stabilită prin expertiză în raport de valoarea de circulație a imobilului în cauză, și nu a 

primit susținerile reclamantei că nu ar fi posibil ajustarea pentru a reflecta prețul de piață al 

terenului vândut. 

În vederea stabilirii prețului acestei vânzări în funcție de evaluarea obiectivă a 

terenului în discuție în raport de valoarea de circulație a imobilului în cauză conform 

indicațiilor Înaltei Curți de Casație şi Justiție din decizia de casare, obligatorii pentru instanță 

conform art.315 c.pr.civ, în rejudecare s-a efectuat o expertiză tehnică judiciară. Expertul 

desemnat a aplicat Metoda de evaluare generală obținând un preț de 3 346113 ron , Metoda 

comparației prin bonitate obținând un preț de 2758 727 lei și Metoda comparației directe 

obținând un preț de 5219 530.  

Prima metodă a avut în vedere renta funciară și veniturile agricole ( recolta de porumb 

sau fân) ce s-ar putea obține, metodă apreciată de instanță ca irelevantă de instanță având în 

vedere obiectul de activitate al societății reclamante.  

A doua metodă a avut în vedere indicatori obiectivi avuți în vedere de un cumpărător 

diligent la achiziționarea unui teren cum ar fi : categoria localității, categoria de folosință a 

terenului, poziția terenului față de localitate, poziția terenului față de căile de transport rutiere, 

poziția terenului față de căile de transport rutiere cu transport în comun, caracteristicile 

geotehnice ale terenului cu dificultăți de fundare, coeficienți precum mărimea terenului 

construibil, starea terenului ce nu necesită dezafectări, coeficient privind situația juridică a 

terenului, coeficient de zonare, etc. 

A treia metodă a comparației directe utilizată de expert are în vedere exclusiv media 

aritmetică obținută din contractele de vânzare-cumpărare încheiate de același notar la care și 

acționarul majoritar a încheiat contractul, ignorând total contractele de vânzare –cumpărare 

indicate de pârâtă încheiate la diverși notari, contracte care relevau un preț de cca 6-7 ori mai 

mic fiind în mod vădit subiectivă, părtinitoare și irelevantă, urmând a fi înlăturată de instanță. 

Prin urmare, curtea va avea în vedere la evaluarea terenului Metoda comparației prin 

bonitate respectiv un preț de 2758 727 lei al terenului, considerând că acesta este cel mai 

aproape de un preț corect al pieții, criteriile utilizate de expert fiind de natură a determina 

valoarea de circulație a imobilului în cauză. Mai mult această valoare este cea mai apropiată 

de valoarea stabilită de organul fiscal care a determinat, în condiții comparabile, având în 

vedere trei tranzacții similare între entități independente ținând cont de nivelul prețurilor de 

vânzare a terenurilor agricole situate într-o localitate limitrofă Municipiului Iaşi, cu atât mai 

mult cu cât nici reclamanta nu a făcut demersuri pentru a stabili la ce preț a achiziționat P.C.-

D., în anul 2007, terenul în suprafață de 42.000 mp., situat în comuna Ciurea, județul Iaşi, 

pentru a se verifica în ce măsură acesta este comparabil cu prețul la care respectivul teren a 

fost, vândut, după numai un an, reclamantei. 

Faptul că vânzătorul ar fi plătit, în anul 2008, o sumă de bani, cu titlu de impozit pe 

venitul obținut din vânzarea terenului în suprafață de 42.000 mp., corespunzător sumei de 

4.438.375 lei, încasata de la cumpărătorul la care cel în cauză este afiliat, nu poate justifica 

aplicațiunea prevederilor O.U.G. nr.109/2009, întrucât, pe de o parte, conform prevederilor 
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art.23 din OG nr.92/2003, obligația fiscală s-a născut şi este supusă regimului fiscal de la data 

perfectării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv în anul 2008, iar pe de altă parte 

pentru că răspunderea celui care a plătit dividendul, pentru faptul de a fi distorsionat în mod 

vădit natura tranzacției, nu poate fi anulată de faptele şi actele persoanei considerată terț în 

prezentul raport fiscal, întrucât în acest mod s-ar ajunge să se legitimeze o convenție a cărei 

cauză s-a dovedit că nu a fost licită, neavând nici o semnificație, în speța de față, faptul că 

vânzătorul avea statut de persoană rezidentă.  

De altfel, nici art.79 din O.G. nr.92/2003 şi nici pct.22 din Normele metodologice 

aprobate prin H.G. nr.44/2004, în forma pe care acestea o aveau la data încheierii contractului 

ce a generat venitul supus plații impozitului pe dividende, nu făceau vreo distincție, sub 

aspect obligaționa1, între persoane afiliate, persoane rezidente sau persoane nerezidente, 

punctul de vedere al Administrației Finanțelor Publice a municipiului Iaşi, invocat de 

reclamantă, fiind infirmat de către Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală din cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrate Fiscală prin adresa 

nr.905096 din 24.01.2010 şi respectiv prin adresa nr. 863221 din 24.01.2011. 

La data efectuării tranzacțiilor, art.7, pct.12 din Legea 571/2003, valabila pentru anul 

2008, nu conținea prevederea mai sus menționata, aceasta fiind următoarea .'"Dacă suma 

plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la 

persoana juridică depăşeşte prețul pieței pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferența 

se tratează drept dividend." 

Pe cale de consecință curtea reține că în raport de prețul de 2758 727 lei al terenului 

potrivit suplimentului la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză fila 154 dosar 

„pentru diferența rezultată dintre prețul de vânzare și prețul rezultat prin Metoda comparației 

prin bonitate impozitul pe dividende rezultat este în sumă de 268.956 lei . În atare condiții se 

dovedește caracterul netemeinic al actelor fiscale contestate în ceea ce privește obligația de 

plată până la concurența sumei de 268.956 lei, reprezentând diferență impozit pe dividende, 

sumă la care se vor adăuga accesoriile aferente, respectiv dobânzi de 210.189 lei și penalități 

de întârziere de 40.343 lei .  

Fața de situația de fapt reținută văzând in drept si disp.art. 218 din O.G. nr.92/2003 

Curtea admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC „H.C.” (continuatoarea S.C. „A.” 

S.A.) prin administrator judiciar SC Management Reorganizare Lichidare Iași SRL în 

contradictoriu cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași (continuatoarea 

Direcției Generală a Finanțelor Publice a Județului Vaslui, şi respectiv a Direcției Generală a 

Finanțelor Publice a Județului Iaşi,) cu consecința anulării în parte a raportului de inspecție 

fiscală nr. 25 din 24.02.2011, a deciziei de impunere nr. 3 din 24.02.2011, şi a deciziei nr. 198 

din 8.02.2012, acte ce au fost emise de către pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Vaslui, în partea ce priveşte obligația de plată a sumei de 74.241 lei, reprezentând 

diferență impozit pe profit şi accesorii aferente, respectiv obligația de plată până la concurența 

sumei de 268.956 lei, reprezentând diferență impozit pe dividende, sumă la care se vor adăuga 

accesoriile aferente, respectiv dobânzi de 210.189 lei și penalități de întârziere de 40.343 lei .  

8. Drept fiscal. Obligația de plată a impozitului pe veniturile din dividende 

Sumele ridicate de asociatul unic al societății, nejustificate cu documente sau 

nerestituite, reprezintă sume ridicate în scopul personal al persoanei fizice, care din punct de 

vedere fiscal au același regim ca dividendele, conform prevederilor art.7 pct.12. din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal. În cauză nu are relevanță faptul că pentru distribuirea 

profitului, conform pct.248 al.5 din Reglementările contabile este necesara hotărârea 

adunării generale a acționarilor/asociaților. Organul fiscal nu a făcut altceva decât să dea 

eficiență principiului prevalentei economicului asupra juridicului al realității economice, și 

să constate că asociatul unic cel care ar fi trebuit să emită hotărârea adunării generale a 

asociaților, deși nu a emis acest act, a procedat în fapt la ridicarea de sume de bani din 

societate, încasând în fapt, chiar dacă nu și în drept, dividende. 
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Temei de drept: art. 7 pct. 12 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal 

Decizia nr. 180/8 februarie 2016  

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 

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

X/99/2014 reclamantul a chemat în judecată pe pârâtul Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Iaşi solicitând anularea Deciziei nr.7352/05.05.2014 de soluționare a 

contestației, a Deciziei de impunere nr. F-IS 719 din 25.07.2013 privind obligațiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, emisă în baza Raportului de inspecție 

fiscală nr. F-IS 625 din 25.07.2013 de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului 

laşi - Activitatea de Inspecție Fiscală, pentru suma totală de 286.172 lei reprezentând :113.971 

lei - impozit pe profit;31.616 lei - dobânzi aferente impozitului pe profit;47.781 lei - penalități 

de întârziere aferente impozitului pe profit; 68.936 lei - impozit pe veniturile din dividende 

distribuite persoanelor fizice;13.528 lei - dobânzi aferente impozitului pe veniturile din 

dividende distribuite persoanelor fizice ;10.340 lei - penalități de întârziere aferente 

impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.  

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentința civilă nr.708/26.05.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi în dosarul 

menționat s-a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta S.C. „H.B.” S.R.L în 

contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi, s-a dispus 

anularea parțiala a actelor atacate, cu privire la următoarele sume: 68.936 lei, impozit pe 

veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice; 13.528 lei, dobânzi aferente impozitului 

pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice ; 10.340 lei, penalități de întârziere 

aferente impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice. 

Pentru a se pronunța astfel instanța de fond a reținut că organul fiscal nu are 

posibilitatea de a reîncadra operațiunea de acordate „avans trezorerie", evidențiata in conturile 

461 si 4282, in dividende profit. 

Astfel, Tribunalul Iași, a stabilit că în mod eronat organul fiscal a procedat la 

reîncadrarea tranzacției privind acordarea de avansuri de trezorerie ca dividende, motivând că 

Legea privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu reglementează o periodicitate a distribuirii dividendelor. Ele au un caracter 

aleatoriu, reflectat prin lipsa sau existența profitului realizat prin activitatea statutară şi sunt 

caracterizate prin lipsa periodicității şi sunt condiționate de existența unei decizii a adunării 

generale de distribuire a dividendelor către asociați/acționari, singurul organ al societății care 

poate hotărî distribuirea profitului sub forma dividendelor către asociați. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs pârâta Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Iaşi criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

3. Motivele de recurs înfățişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispozițiilor 

legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunțată fiind 

lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea sentinței 

recurate, respingerea acțiunii formulate, menținerea Deciziei nr.7352/05.05.2014 de 

soluționare a contestației, a Deciziei de impunere nr. F-IS 719 din 25.07.2013 privind 

obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, emisă în baza Raportului 

de inspecție fiscală nr. F-IS 625 din 25.07.2013 de către Direcția Generală a Finanțelor 

Publice a Județului laşi - Activitatea de Inspecție Fiscală, ca fiind legale. 
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Recurenta invocă incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct.8 potrivit 

cărora modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea a fost dată cu 

încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Recurenta arată că în cauză au fost greșit aplicate prevederile art. 11 alin. (1) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, și art.7 pct.12 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Raportat la dispozițiile legale mai sus invocate, legiuitorul a definit dividendele ca 

fiind o distribuire în bani efectuată de persoana juridică unui participant drept consecință a 

deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, dar că se consideră dividend din 

punct de vedere fiscal si se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende si suma 

plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui 

participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul 

personal al acestuia. 

Din constatările cuprinse in Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 625 din 25.07.2013 

rezultă că intimata S.C. „H.B.” SRL a făcut plăți prin casă către asociatul unic în perioada 

2009 -2012, sumele fiind înregistrate în contul 542 "Avansuri de trezorerie", fără a justifica în 

totalitate sumele ridicate pentru a se face dovada că acestea au fost utilizate în scopul 

desfăşurării activității societății. 

Mai mult decât atât, se reține faptul că însăşi societatea reclamanta recunoaşte că 

sumele evidențiate în contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezintă avansuri de trezorerie 

nejustificate, însă, consideră că în lipsa unei dispoziții legale care să oblige societatea să 

distribuie la dividende din profitul realizat, reîncadrarea tranzacțiilor făcute de inspecția 

fiscală este fără temei legal, deoarece singura entitate care poate dispune repartizarea 

profitului pe dividende este adunarea generală a asociaților/acționarilor. 

Dispozițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare consacră principiul prevalentei economicului asupra 

juridicului al realității economice, în baza căruia autoritățile fiscale au dreptul să analizeze 

orice operațiune (tranzacție) nu numai din punct de vedere juridic, ci și din punct de vedere al 

scopului economic urmărit de contribuabil. În acest spirit, o tranzacție acceptata din punct de 

vedere juridic, poate să nu fie luată în considerare sau să fie reîncadrată din punct de vedere 

economic, în scopul aplicării legii fiscale. 

In consecința, sumele ridicate de asociatul unic al societății, nejustificate cu 

documente sau nerestituite, reprezintă sume ridicate în scopul personal al persoanei fizice, 

care din punct de vedere fiscal sunt tratate ca dividende, conform prevederilor art.7 pct.12. din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin urmare, organele de inspecție fiscala, in mod corect au stabilit, in sarcina 

intimatei-reclamante, obligația de plata a sumei de 68.936 lei reprezentând impozit pe 

veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice şi accesoriile aferente: dobânzi în sumă 

de 13.528 lei şi penalități de întârziere în sumă de 10.340 lei, în condițiile în care societatea a 

făcut plăți prin casă în favoarea asociatului unic, nefăcându-se dovada că sumele ridicate din 

casierie au fost utilizate pentru desfăşurarea activității S.C. „H.B.” SRL. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinței 

Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 

instanțe. Intimata a arătat că situația de fapt dedusa judecații este de a ști daca inspecția fiscala 

poate califica/reîncadra ca fiind dividend sumele existente in conturile contabile in care este 

înregistrat profitul atât timp cat nu exista vreo hotărâre a asociaților de repartizare a profitului 

pe dividende. 

In concret, inspecția fiscala a verificat soldul contabil al contului 121 respectiv 117 si, 

apreciind ca sumele înregistrate in contul 542 (avansuri de trezorerie) sunt peste valorile 

prevăzute in aceste conturi, a apreciat, fără vreun temei legal, ca pentru sumele înregistrate in 

conturile 117 si/sau Î21 (anul 2009) se datorează impozit pe dividende. 
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Inspecția fiscala a apreciat ca se impune, in temeiul art.11cod fiscal reîncadrarea 

fiscala a avansurilor de trezorerie in dividende atât timp cat din documentele prezentate de 

societate nu rezulta cu claritate pentru ce anume au fost acordate avansurile. 

Consideră intimata că organele fiscale, in temeiul art.11 din Codul fiscal pot dispune 

reîncadrarea unei tranzacții deja efectuate dar nu pot suplini, prin voința proprie, lipsa unui act 

ce ar fi trebuit încheiat. 

Mai precis, pentru distribuirea profitului, conform pct.248 al.5 din Reglementările 

contabile este necesara hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților, înscris despre 

care inspecția fiscala nu a făcut vorbire in Decizia de Impunere contestata. 

Pct.248 al.5 din Reglementările contabile arata expres că profitul contabil rămas după 

această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se 

întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi 

repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu 

respectarea prevederilor legale. Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil 

se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea 

profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau 

asociaților, rezerve şi alte destinații, potrivit legii 

Prin urmare, singura entitate care poate dispune repartizarea profitului pe dividende 

este adunarea generala a asociaților/ acționarilor si, in lipsa unei dispoziții legale care sa 

oblige societatea sa distribuie, pe dividende profitul realizat, reîncadrarea tranzacțiilor făcute 

de organul fiscal este fără temei legal. 

De asemenea, precizam ca, dispozițiile art. 36 al.l din codul fiscal, instituie obligația 

de a declara si retine impozitul pe dividende doar in sarcina societății care distribuie si/sau 

plăteşte dividende, or, in speță nu s-a distribuit/plătit vreun dividend in perioada de referință. 

Mai mult decât atât, aşa cum arată şi prima instanță, singura entitate care poate hotărî 

distribuirea dividendelor este adunarea generala a asociaților (art. 111 al.2 lit.a din legea 

31/1990), practica instanțelor fiind constanta, in sensul că prin hotărâre judecătoreasca nu 

poate fi suplinita lipsa unei atare hotărâri. 

Pe de alta parte, in speța nu se poate vorbi de o distribuire de sume de bani ori de plați 

pentru bunuri sau servicii făcute in favoarea participantului la persoana juridica (art.l2 cod 

fiscal) atât timp cat nu a existat o asemenea distribuire iar inspecția fiscala nu a arătat care 

sunt bunurile sau serviciile de care a beneficiat participantul, dispozițiile art.65 al.2 cod 

procedura fiscala fiind clare: organul fiscal are obligația de a motiva decizia de impunere pe 

baza de probe sau constatări proprii. 

În recurs nu s-au mai administrat alte probe. 

4. Soluția şi considerentele instanței de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea constată că recursul este fondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod greșit prima instanță a admis în parte acțiunea formulată de reclamanta S.C. 

„H.B.” SRL, motivele de recurs invocate de recurentă fiind întemeiate. 

În fapt curtea reține că în cauză este de necontestat faptul că intimata-reclamanta S.C. 

„H.B.” SRL a făcut plăți prin casă în perioada 2009 -2012, către asociatul unic sub forma de 

avans spre decontare, sumele fiind înregistrate în contul 542 "Avansuri de trezorerie", 

rămânând nejustificate, aşa cum rezultă din balanțele de verificare existente la dosarul cauzei, 

următoarele sume: 99.987 lei în anul 2009;576.550 lei în anul 2010; 1.153.791 lei în anul 

2011; 1.076.451 lei în anul 2012. 

În urma verificării, organele de inspecție fiscală au constatat că aceste sume au fost 

plătite de societate în favoarea asociatului unic, deoarece nu au fost justificate cu documente 

care să facă dovada utilizării sumelor ridicate în folosul societății, motiv pentru care aceste 

sume au fost tratate ca dividende, calculând impozit pe veniturile din dividende distribuite 

persoanelor fizice în sumă de 68.936 lei pentru profitul net raportat prin situațiile financiare 
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anuale, respectiv: 28.655 lei în anul 2009; 186.766 lei în anul 2010; 685.302 lei în anul 2011 

așa cum reiese din Decizia de impunere nr. F-IS 719 din 25.07.2013 privind obligațiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, emisă în baza Raportului de inspecție 

fiscală nr. F-IS 625 din 25.07.2013 de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului 

laşi - Activitatea de Inspecție Fiscală. 

Referitor la dobânzile în sumă de 13.528 lei şi la penalitățile de întârziere în sumă de 

10.340 lei aferente impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, se 

reține că stabilirea acestor obligații în sarcina reclamantei este o măsură accesorie în raport cu 

debitul conform principiului de drept „accesoriul urmează principalul". 

Curtea constată că în mod corect organele fiscale au reîncadrat operațiunea de 

acordate „avans trezorerie", evidențiata in conturile 461 si 4282, in dividende profit. 

În acest sens sunt dispozițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările si completările ulterioare potrivit căruia „La stabilirea sumei unui 

impozit sau a unei taxe în înțelesul prezentului cod, autoritățile fiscale pot să nu ia în 

considerare o tranzacție care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții 

pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției." Astfel aceste dispoziții consacră 

principiul prevalentei economicului asupra juridicului al realității economice, în baza căruia 

autoritățile fiscale au dreptul să analizeze orice operațiune (tranzacție) nu numai din punct de 

vedere juridic, ci și din punct de vedere al scopului economic urmărit de contribuabil. În acest 

spirit, o tranzacție acceptata din punct de vedere juridic, poate să nu fie luată în considerare 

sau să fie reîncadrată din punct de vedere economic, în scopul aplicării legii fiscale. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.7 pct.12 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

"12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui 

participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea 

persoană juridică, [...] 

Se consideră dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiaşi regim fiscal ca 

veniturile din dividende: [...]  

-suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea 

unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în 

folosul personal al acestuia." 

Raportat la dispozițiile legale mai sus invocate, legiuitorul a definit dividendele ca 

fiind o distribuire în bani efectuată de persoana juridică unui participant drept consecință a 

deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, dar că se consideră dividend din 

punct de vedere fiscal, chiar în absenta unei adunări AGA si se supune aceluiaşi regim fiscal 

ca veniturile din dividende si suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile 

furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către 

persoana juridică în folosul personal al acestuia. 

Din constatările cuprinse in Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 625 din 25.07.2013 

rezultă că intimata S.C. „H.B.” SRL jud. IAŞI a făcut plăți prin casă către asociatul unic în 

perioada 2009 -2012, sumele fiind înregistrate în contul 542 "Avansuri de trezorerie", fără a 

justifica în totalitate sumele ridicate pentru a se face dovada că acestea au fost utilizate în 

scopul desfăşurării activității societății. 

In consecința, sumele ridicate de asociatul unic al societății, nejustificate cu 

documente sau nerestituite, reprezintă sume ridicate în scopul personal al persoanei fizice, 

care din punct de vedere fiscal au același regim ca dividendele, conform prevederilor art.7 

pct.12. din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin urmare, organele de inspecție fiscala, in mod corect au stabilit, in sarcina 

intimatei-reclamante, obligația de plata a sumei de 68.936 lei reprezentând impozit pe 

veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice şi accesoriile aferente: dobânzi în sumă 

de 13.528 lei şi penalități de întârziere în sumă de 10.340 lei, în condițiile în care societatea a 
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făcut plăți prin casă în favoarea asociatului unic, nefăcându-se dovada că sumele ridicate din 

casierie au fost utilizate pentru desfăşurarea activității S.C. „H.B.” SRL 

În cauză nu are relevanță faptul că pentru distribuirea profitului, conform pct.248 al.5 

din Reglementările contabile este necesara hotărârea adunării generale a 

acționarilor/asociaților. Organul fiscal nu a făcut altceva decât să dea eficiență principiului 

prevalentei economicului asupra juridicului al realității economice, și să constate că asociatul 

unic cel care ar fi trebuit să emită hotărârea adunării generale a asociaților, deși nu a emis 

acest act, a procedat în fapt la ridicarea de sume de bani din societate, încasând în fapt, chiar 

dacă nu și în drept, dividende. 

Nu pot fi primite susținerile intimatei în sensul că in lipsa unei dispoziții legale care sa 

oblige societatea sa distribuie, pe dividende profitul realizat, reîncadrarea tranzacțiilor făcute 

de organul fiscal este fără temei legal, organul fiscal procedând corect, având ca temei legal 

art. 11 alin. (1) și art.7 pct.12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Față de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.pr.civ. şi art. 20 din Legea nr. 

554/2004, apreciind că soluția primei instanțe nu este legală şi temeinică, Curtea admite 

recursul declarat de recurenta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi împotriva 

sentinței civile nr. 708/26.05.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi, sentință pe care o casează în 

parte cu consecința respingerii în tot a acțiunii formulate de reclamanta S.C. „H.B.” S.R.L în 

contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi.  

 

9. Drept procesual fiscal. Decizie de atragere a răspunderii solidare în temeiul art. 

art. 25 şi 29 din OG 92/2003: criticile referitoare la calitatea sau capacitatea 

debitorului la momentul constituirii debitului îşi au locul doar în cadrul 

contestației împotriva titlului de creanță; debitul din titlul de creanță - 

procesul verbal de constatare a neregulilor emis în baza OUG 66/2011 există 

în patrimoniul defunctului chiar dacă procesul verbal s-a încheiat ulterior 

decesului; PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de 

afectațiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu întreg 

patrimoniul său 

Potrivit art. 25 al.2 lit a din acest act normativ, în cazul in care obligatia de plata nu a 

fost indeplinita de debitor, debitori devin, in conditiile legii, mostenitorii care au acceptat 

succesiunea contribuabilului debitor. De asemenea, potrivit art. 29, drepturile si obligatiile 

din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun. 

Potrivit art. 774 şi 777 Cod civil, coerezii participă la plata datoriilor şi sarcinilor 

succesiunii fiecare în proporție cu ce ia. 

Ceea ce se impune a fi verificat, sub aspectul aplicării dispozițiilor de drept material, 

sunt condițiile atragerii răspunderii în materie în persoana moştenitorilor, anume: să existe 

un debitor fiscal, obligația să nu fie îndeplinită, moştenitorul să fi acceptat moştenirea.  

Orice critici referitoare la calitatea sau capacitatea debitorului la momentul 

constituirii debitului îşi au locul doar în cadrul contestației împotriva procesului verbal 

respectiv, exercitabilă în condițiile art. 46, 51 din OUG 66/2011, în contestația împotriva 

deciziei de stabilire a răspunderii acest înscris având valoarea unui titlu executoriu, act 

administrativ fiscal care se bucură de prezumțiile de legalitate. Nu se poate susține că datoria 

nu ar fi existat în patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii. Potrivit oricărui 

contract de acordare de sume din fonduri comunitare şi dispozițiilor legale în această 

materie, persoanele beneficiare îşi asumă obligația restituirii sumelor primite în caz de 

nereguli. Prin urmare, obligația exista în patrimoniul defunctului la data decesului.  
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Potrivit art. 20 din OUG 44/2008, PFA raspunde pentru obligatiile sale cu 

patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg 

patrimoniul sau. Potrivit art. 2 lit j din acelaşi act normativ, patrimoniul de afectatiune este 

reprezentat de totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, 

afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a 

patrimoniului persoanei fizice autorizate, separata de gajul general al creditorilor personali 

ai acestora. Aşadar, PFA răspunde pentru debitele sale atât cu patrimoniul de afectațiune, 

cât şi cu patrimoniul persoanei fizice care o reprezintă, ambele patrimonii fiind părți ale 

patrimoniului general al persoanei fizice.  

Decizia civilă nr. 251/24.02.2016  

Reclamanta a contestat la Tribunalul Iaşi decizia 18901/14.05.2014, prin care s-a atras 

răspunderea sa ca moştenitoare a lui Z.I. pentru suma de 19637 lei în baza art. 25 şi 29 din 

OG 92/2003, precum şi decizia de respingere a contestației administrative nr. 

26777/21.07.2014, ambele emise de pârâtă. 

Rațiunile de fapt avute în vedere de organul fiscal la momentul emiterii actelor 

contestate au fost acelea că: prin procesul verbal de constatare a neregulilor 7241/23.03.2012, 

emis în baza OUG 66/2011, PFA Z.I. a fost obligat la restituirea sumei de 76.443,83 lei, 

primită de acest întreprinzător pentru proiectul ”Achiziție independentă de utilaje agricole”; 

PFA răspunde cu patrimoniul persoanei fizice în baza OUG 44/2008; reclamanta este 

moştenitoare acceptantă a parte din patrimoniu şi trebuie să suporte pasivul în baza art. 25 şi 

29 din OG 92/2003. 

Prima instanță a respins acțiunea reclamantei de anulare a acestor acte administrativ 

fiscale de atragere a răspunderii, reținând ca argumente că orice critici împotriva procesului 

verbal de constatare a neregulilor nu se pot primi în acest proces, ci în calea de atac legală 

împotriva acestui act administrativ şi că reclamantei îi sunt aplicabile dispozițiile art. 25 şi 29 

din OG 92/2003. 

Deşi sumară, hotărârea primei instanțe cuprinde stabilirea situației de fapt şi de drept a 

cauzei, precum şi argumentele avute în vedere la pronunțarea soluției, astfel încât motivul de 

casare reglementat de art. 488 pct.6 CPC nu este fondat. 

În ceea ce priveşte motivul de casare de la art. 488 pct.8 CPC, Curtea reține: 

Ceea ce a avut de verificat prima instanță din punct de vedere al textelor incidente 

speței este aplicabilitatea art. 25 şi 29 din OG 92/2003, întrucât aceste texte de lege au fost 

cele care au întemeiat emiterea actelor administrativ fiscale. 

Potrivit art. 25 al.2 lit a din acest act normativ, în cazul in care obligatia de plata nu a 

fost indeplinita de debitor, debitori devin, in conditiile legii, mostenitorii care au acceptat 

succesiunea contribuabilului debitor. De asemenea, potrivit art. 29, drepturile si obligatiile din 

raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun. 

Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a sumelor ce reprezinta 

amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica. Potrivit art. 774 şi 777 Cod civil, 

coerezii participă la plata datoriilor şi sarcinilor succesiunii fiecare în proporție cu ce ia. 

Față de aceste dispoziții legale, Curtea constată că ceea ce se impune a fi verificat, sub 

aspectul aplicării dispozițiilor de drept material, sunt condițiile atragerii răspunderii în materie 

în persoana moştenitorilor, anume: să existe un debitor fiscal, obligația să nu fie îndeplinită, 

moştenitorul să fi acceptat moştenirea. Or, aceste condiții sunt toate îndeplinite în speță. Cu 

referire expresă la prima condiție, considerată de recurentă a fi neîndeplinită, Curtea constată 

că prin procesul verbal de constatare a neregulilor nr. 7241/23.03.2012, PFA Z.I. are constituit 

un debit fiscal de 76.443,83 lei, reprezentând măsura administrativă de restituire (şi nu 

sancțiunea contravențională) dispusă de instituția publică pentru nereguli în cadrul unui 

proiect cu fonduri europene. Orice critici referitoare la calitatea sau capacitatea lui Z.I. sau a 

PFA Z.I. pe care o reprezintă la momentul constituirii debitului îşi au locul doar în cadrul 

contestației împotriva procesului verbal respectiv, exercitabilă în condițiile art. 46, 51 din 
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OUG 66/2011, în prezenta cauză acest înscris având valoarea unui titlu executoriu, act 

administrativ fiscal care se bucură de prezumțiile de legalitate. De altfel, unul dintre 

moştenitorii lui Z.I. a promovat contestația administrativă împotriva acestui proces verbal, 

fiind respinsă prin decizia de soluționare a contestației nr. 10399/20.04.2012. Nu se poate 

susține că datoria nu ar fi existat în patrimoniul defunctului la data deschiderii succesiunii. 

Potrivit oricărui contract de acordare de sume din fonduri comunitare şi dispozițiilor legale în 

această materie, persoanele beneficiare îşi asumă obligația restituirii sumelor primite în caz de 

nereguli. Prin urmare, obligația exista în patrimoniul defunctului la data decesului.  

Mai reține Curtea că, fiind probată calitatea de debitor a PFA Z.I. pentru suma din 

actele de față, potrivit art. 20 din OUG 44/2008, PFA raspunde pentru obligatiile sale cu 

patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg 

patrimoniul sau. Potrivit art. 2 lit j din acelaşi act normativ, patrimoniul de afectatiune este 

reprezentat de totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, 

afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a 

patrimoniului persoanei fizice autorizate, separata de gajul general al creditorilor personali ai 

acestora. Aşadar, PFA răspunde pentru debitele sale atât cu patrimoniul de afectațiune, cât şi 

cu patrimoniul persoanei fizice care o reprezintă, ambele patrimonii fiind părți ale 

patrimoniului general al persoanei fizice. Față de acestea, corect a reținut organul fiscal că 

debitul se află în patrimoniul defunctului Z.I. şi că, în baza art. 25 şi 29 din OG 92/2003, 

trebuie suportat de moştenitorii acceptanți. 

Actele administrativ fiscale fiind legal întocmite, corect a procedat prima instanță 

respingând acțiunea reclamantei. 

Pentru toate acestea, Curtea consideră recursul ca fiind nefundat şi îl respinge în baza 

art. 496 CPC. 

 

III. Funcția publică 

10. Contencios administrativ şi fiscal. Dreptul funcției publice. Renunțarea 

instituției publice angajatoare la termenul de preaviz stipulat în favoarea sa 

în caz de demisie a funcționarului public angajat. Legalitatea deciziei de 

încetare a raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit b din Legea 188/1999, 

emisă înainte de expirarea termenului de preaviz prevăzut de art. 102 din 

Legea 188/1999 

Demisia, atât în dreptul muncii cât şi în dreptul raporturilor de serviciu ale 

funcționarului public, este un act unilateral de vointa a angajatului, în sensul incetarii 

raporturilor de serviciu, dupa implinirea unui termen de preaviz. Scopul preavizului este 

acela de a asigura angajatorului posibilitatea de a lua masurile necesare înlocuirii 

angajatului demisionar, evitandu-se astfel consecintele negative pe care le-ar putea avea 

pentru societate încetarea intempestiva a raportului de serviciu. Cum preavizul este prevazut 

in favoarea angajatorului, acesta poate si renunta la el, total sau partial. Că termenul 

reglementat de art. 102 din Legea 188/1999 este exclusiv în favoarea angajatorului, 

nicidecum în favoarea funcționarului public pentru ca acesta să poată reveni asupra actului 

său unilateral de voință în 30 de zile, rezultă din interpretarea dată de Curtea Constituțională 

acestui text în Decizia 370/2009, dar şi din jurisprudența constantă a Înaltei Curți de Casație 

şi Justiție(de exemplu, Decizia 4151/2010). 

Decizia civilă nr. 144/2.02.2016  

Tribunalul Iaşi a fost investit cu o contestație împotriva Deciziei nr. 20/2015 emisă de 

Poliția locală Iaşi prin care s-a dispus ca, începând cu data de 29.01.2015, să înceteze raportul 
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de serviciu al funcționarului public reclamant conform dispozițiilor art. 97 lit b(”prin acordul 

părților, consemnat in scris” )din Legea 188/1999. 

Recurentul consideră că încetarea raporturilor de serviciu trebuia să aibă loc prin 

demisie, potrivit art. 97 lit. e, în condițiile art. 102 din Legea 188/1999: ” Functionarul public 

poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris persoanei 

care are competenta legala de numire in functia publica. Demisia nu trebuie motivata si 

produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.” 

Curtea consideră că prima instanță a interpretat în mod judicios dispozițiile legale 

incidente, apreciind că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 102 din Legea 188/1999 este un 

termen de preaviz instituit în beneficiul exclusiv al angajatorului.  

Demisia, atât în dreptul muncii cât şi în dreptul raporturilor de serviciu ale 

funcționarului public, este un act unilateral de vointa a angajatului, în sensul incetarii 

raporturilor de serviciu, dupa implinirea unui termen de preaviz. Scopul preavizului este acela 

de a asigura angajatorului posibilitatea de a lua masurile necesare înlocuirii angajatului 

demisionar, evitându-se astfel consecintele negative pe care le-ar putea avea pentru societate 

încetarea intempestiva a raportului de serviciu. Cum preavizul este prevazut in favoarea 

angajatorului, acesta poate si renunta la el, total sau partial.  

In speta, prin cererea datata 28.01.2015, reclamantul a solicitat incetarea raporturilor 

de munca, prin demisie, incepand cu 29.01.2015, fapt acceptat intocmai de angajator, care a 

pus pe demisie rezoluția ”aprobat” şi care, prin decizia contestată, a dispus încetarea 

raporturilor de serviciu prin acordul în scris al părților, rezultand ca a renuntat la termenul de 

preaviz. Vointa angajatului de a inceta, a doua zi după depunerea demisiei, raporturile de 

serviciu, a fost acceptata ca atare. 

Că termenul reglementat de art. 102 din Legea 188/1999 este exclusiv în favoarea 

angajatorului, nicidecum în favoarea funcționarului public pentru ca acesta să poată reveni 

asupra actului său unilateral de voință în 30 de zile, rezultă din interpretarea dată de Curtea 

Constituțională acestui text în Decizia 370/2009, dar şi din jurisprudența constantă a Înaltei 

Curți de Casație şi Justiție(de exemplu, Decizia 4151/2010). 

Față de acestea, apreciind că prima instanță a făcut o corectă aplicare şi interpretare a 

dispozițiilor legale incidente, neexistând nici un motiv de casare dintre cele prevăzute de art. 

488 CPC, Curtea respinge ca nefondat recursul formulat, în baza art. 496 CPC. 

 

11. Acțiune a prefectului în anularea deciziilor de salarizare emise de preşedintele 

consiliului județean. Inadmisibilitate. Limitele controlului de tutelă 

administrativă 

Dispozițiile atacate sunt unele de natură salarială, care vizează latura patrimonială a 

raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Iaşi. 

Aşadar, acestea nu sunt acte administrative în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

554/2004. Spre deosebire de raporturile juridice tipice de drept administrativ, în cadrul 

cărora sunt emise sau încheiate actele administrative, actele emise de preşedintele consiliului 

județean în cadrul unor raporturi juridice de serviciu cu funcționarii publici ai consiliului se 

caracterizează prin poziția de egalitate juridică pe care se situează subiectele de drept. 
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Notă: Prin decizia nr. 26/10.01.2016 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept s-au clarificat limitele controlului de tutelă administrativă exercitat de 

prefect, statuându-se expres că ”acest control este reglementat la nivel constituțional în art. 

123 alin. (5) din Legea fundamentală, conform căruia „Prefectul poate ataca, în fața 

instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al 

primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Dispozițiile constituționale citate „ne 

spun” ritos că prefectul poate ataca în contencios administrativ „un act al consiliului 

județean, al celui local sau al primarului”. Enunțul, formulat în termeni categorici, ne 

trimite, fără echivoc, la actele administrative tipice emise de autoritățile publice locale 

enumerate, adică la dispozițiile emise de primar şi la hotărârile consiliului local/consiliului 

județean. 

De asemenea nu există niciun dubiu că enumerarea din textul constituțional analizat 

este exhaustivă. De aici, concluzia care se poate desprinde este una singură, aceea că în 

cadrul controlului de tutelă administrativă nu pot fi cenzurate decât actele infralegislative 

tipice”. 

 

Decizia nr. 773/19.09.2016 

 

Prin sentința nr. 160/c.a./25.02.2016 pronunțată de Tribunalul Iaşi a fost admisă 

excepția inadmisibilității acțiunii, a fost respinsă ca inadmisibilă acțiunea formulată de către 

reclamantul Prefectul Județului Iaşi în contradictoriu cu pârâtul Preşedintele Consiliului 

Județean Iaşi. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că prin dispozițiile din 

27.05.2015 Preşedintele Consiliului Județean a stabilit drepturile salariale ale salariaților 

Consiliului Județean, în conformitate cu disp Legii nr 71/2015. 

În speța de față Prefectul Județului Iaşi atacă actele emise de către Preşedintele 

Consiliului Județean Iaşi, şi nu actele emise de Consiliul Județean Iaşi. 

 Prefectul este o autoritate de tutelă administrativă conferită de lege, însă poate ataca 

hotărârile consiliului județean, nu şi dispozițiilor preşedintelui consiliului județean, potrivit 

art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr 215/2011 şi art. 123 alin. 3 din Constituția României. 

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. 1 lit. e din Legea nr 340/2004 prefectul verifică 

legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale 

primarului. 

Raportat la dispozițiile art. 3 din Legea nr 554/2004, acțiunea este inadmisibilă față de 

solicitarea reclamantului de anulare a dispozițiilor mai sus menționate”. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamantul Prefectul 

județului Iaşi. 
Prin cererea de recurs, recurentul-reclamant Prefectul județului Iaşi a criticat sentința 

pentru nelegalitate, solicitând, în principal, admiterea recursului şi casarea în tot a sentinței, în 

sensul admiterii acțiunii. 

În motivarea recursului, recurentul a arătat, în esență, că soluția pronunțată este 

nelegală, că instanța de fond nu a avut în vedere decizia nr. 11/11.05.2015 a ÎCCJ – 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, potrivit căreia prefectului îi este 

recunoscut dreptul de a ataca în fața instanței de contencios administrativ actele 

administrative emise de autoritățile administrației publice locale, în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. c 

din Legea nr. 554/2004. Preşedintele consiliului județean este o autoritate a administrației 

publice locale. 

Totodată, potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, prefectul poate ataca direct în 

fața instanței de contencios administrativ actele emise de autoritățile administrației publice 

locale, dacă le consideră nelegale.  
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Există, de altfel, s-a invocat, prevederi exprese în sensul consacrării controlului 

prefectului asupra actelor preşedintelui consiliului județean, precum art. 30 alin. 3 din Legea 

nr. 90/2001, iar prefectul este garantul respectării legii şi ordinii publice la nivel local, dincolo 

de limitările legii contenciosului administrativ. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă. 

Recursul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru. 

Intimatul Preşedintele Consiliului Județean Iaşi a formulat întâmpinare, prin care a 

solicitat respingerea recursului. 

În susținerea poziției sale procesuale, intimatul a arătat că soluția este corectă, acțiunea 

fiind inadmisibilă. De asemenea, în ceea ce priveşte decizia nr. 11/2015 a ÎCCJ, aceasta nu 

statuează în sensul că toate actele autorității publice locale pot fi atacate de prefect, excluzând, 

de exemplu, pe cele în materie disciplinară şi, pe cale de consecință, cu evidență, pe cele de 

dreptul muncii. 

Cu privire la motivul de recurs constând în consacrarea controlului prefectului asupra 

actelor preşedintelui consiliului județean, precum art. 30 alin. 3 din Legea nr. 90/2001, 

intimatul a arătat că acest aspect a fost invocat direct în recurs, aspect inadmisibil. 

S-a mai susținut că rolul prefectului de autoritate de tutelă administrativă 

jurisdicțională pentru autoritățile administrației publice locale trebuie subordonat normelor 

constituționale – art. 123 alin. 5 şi dispozițiilor art. 19 alin. 1 lit. e din legea nr. 340/2004 şi 

art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 

În recurs nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea reține 

următoarele: 

Sentința instanței de fond este legală, motivele de casare invocate, care se subsumează 

cazurilor de casare prevăzute de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă vizând aplicarea greșită a 

normelor de drept material fiind nefondate, însă pentru alte motive decât cele reținute de 

instanța de fond în considerente.  

Astfel, instanța de fond a apreciat că prefectul are dreptul de a ataca hotărârile 

consiliului județean, nu şi dispozițiilor preşedintelui consiliului județean, în acest sens fiind 

dispozițiile art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr 215/2011 şi art. 123 alin. 3 din Constituția 

României. Aceste dispoziții, în opinia instanței de fond, se coroborează cu cele ale art. 19 alin. 

1 lit. e din Legea nr 340/2004, potrivit cărora prefectul verifică exclusiv legalitatea actelor 

administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului. 

Or, Curtea reține, în acord parțial cu poziția recurentului, că prin decizia nr. 

11/11.05.2015 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a statuat că 

prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în fața instanței de contencios administrativ 

actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale, în înțelesul art. 2 alin. 

1 lit. c din Legea nr. 554/2004. Preşedintele consiliului județean este, fără îndoială, o 

autoritate a administrației publice locale. 

Pe de altă parte însă, aşa cum corect a susținut intimatul Preşedintele Consiliului 

Județean Iaşi, dispozițiile atacate în cauza de față sunt unele de natură salarială, care vizează 

latura patrimonială a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului 

Județean Iaşi. 

Aşadar, acestea nu sunt acte administrative în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

554/2004.  

Spre deosebire de raporturile juridice tipice de drept administrativ, în cadrul cărora 

sunt emise sau încheiate actele administrative, actele emise de preşedintele consiliului 

județean în cadrul unor raporturi juridice de serviciu cu funcționarii publici ai consiliului se 

caracterizează prin poziția de egalitate juridică pe care se situează subiectele de drept. 

Curtea reține că, exceptând actele administrative în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 554/2004, toate celelalte acte ale autoritățile administrației publice locale, inclusiv 

cele ale preşedintelui consiliului județean, încheiate în cadrul unor raporturi juridice 
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aparținând altor ramuri de drept (dreptul muncii, dreptul funcției publice, dreptul civil) 

excedează dreptului şi contenciosului administrativ, cum a reținut şi Înalta Curte de Casație şi 

Justiție în decizia precitată. În privința acestor din urmă acte încheiate sau emise de 

autoritățile administrației publice locale sunt aplicabile reglementările specifice de drept 

substanțial şi procedural, iar nu dreptul comun în materia contenciosului administrativ, căruia 

і se circumscrie instituția juridică a tutelei administrative. 

Reglementările specifice de drept substanțial şi procedural aplicabile cazului concret 

sunt cele din legislația aplicabilă salarizării funcționarilor publici şi Codul de procedură civilă, 

acțiunea Prefectului județului Iaşi fiind, aşadar, inadmisibilă. 

Apreciind, pentru toate cele arătate, că soluția primei instanțe este legală, prin cele 

sus-expuse răspunzându-se tuturor motivelor de casare invocate, Curtea, în temeiul art. 496 C. 

proc. civ., respinge ca nefondat recursul şi să mențină sentința Tribunalului Iaşi. 

12. Contencios administrativ şi fiscal. Dreptul funcției publice. Polițist care a urmat 

cursuri de pregătire în unități cu profil de învățământ, unde a fost 

încazarmat şi a primit Norma de hrană nr.8, sub forma valorii financiare 

neimpozabile. Solicitare de acordare diurnă, în baza art. 58 lit g din Ordinul 

MAI 136/2004. Norma de hrană nr.8 şi diurna de delegare se exclud reciproc 

Potrivit Notei de la Norma de hrană nr.8, cuprinsă în Ordinul 310/2009 emis de MAI, 

norma de hrană nr.8 se acordă gratuit polițiştilor care urmează diferite cursuri de carieră 

indiferent de durata lor, dacă pe perioada respectivă nu li se acordă diurna de delegare. Cei 

aflați în astfel de situații primesc în continuare de la unitățile care le asigură plata 

soldei/salariului, drepturile de hrană prevăzute de norma nr.8, sub forma valorii financiare 

neimpozabile. Aşadar, cele două drepturi ale polițistului se exclud reciproc.  

Decizia civilă nr. 948/11.10.2016 

Reclamantul este încadrat la ITPF Iaşi şi a participat în perioada 4.03.2013-21.06.2013 

la cursul de specializare ”Conductori şi dresaj câini serviciu-specializare detectare tutun” 

organizat la Centrul Chinologic „Dr.Aurel Greblea” - Sibiu. 

Pentru această perioadă, solicită acordarea diurnei şi invocă art. 58 lit g din Ordinul 

MAI 136/2004. Potrivit acestui text, indemnizația de delegare nu se acordă pe timpul cât 

polițiştii urmează cursuri de pregătire în unități cu profil de învățământ, unde sunt alocați la 

hrană în natură şi sunt încazarmați. 

Or, reclamantul a urmat un curs de pregătire la o unitate cu profil de învățământ şi a 

fost încazarmat.  

Discuțiile dintre părțile cauzei vizează condiția asigurării hranei în natură, în contextul 

în care în perioada cursului Centrul Chinologic „Dr.Aurel Greblea” - Sibiu nu a putut asigura 

hrana în natură, dar polițistul a beneficiat de Norma de hrană nr.8. 

Potrivit Notei de la Norma de hrană nr.8, cuprinsă în Ordinul 310/2009 emis de MAI, 

norma de hrană nr.8 se acordă gratuit polițiştilor care urmează diferite cursuri de carieră 

indiferent de durata lor, dacă pe perioada respectivă nu li se acordă diurna de delegare. Cei 

aflați în astfel de situații primesc în continuare de la unitățile care le asigură plata 

soldei/salariului, drepturile de hrană prevăzute de norma nr.8, sub forma valorii financiare 

neimpozabile. 

Aşadar, cele două drepturi ale polițistului se exclud reciproc.  

Cum reclamantul a primit norma de hrană nr.8, el nu mai este îndreptățit la a solicita 

diurna de delegare. 

Prin urmare, prima instanță a pronunțat o hotărâre legală şi temeinică, astfel încât 

recursul este respins în baza art. 496 CPC. 
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13. Funcționar public cu statut special. Dreptul de a beneficia de tichete / vouchere 

de vacanță. Condiții 

Dreptul la acordarea tichetelor/voucherelor de vacanță a fost înlăturat de legiuitor 

anual pe perioada 2012 – 2014 prin OUG nr. 84/2012, OUG 103/2013, OUG nr. 83/2014 şi 

cum acest drept nu este un drept fundamental, ci un drept salarial suplimentar, condiționat de 

existența fondurilor bugetare cu această destinație, legiuitorul este îndrituit să stabilească 

atât cuantumul drepturilor suplimentare, cât şi modalitatea de plată a acestora, să le 

modifice în anumite perioade de timp, să le suspende sau chiar să le anuleze, în funcției de 

politica bugetară și de resursele financiare existente. 

Temei de drept: OUG 8/2009, OUG nr. 84/2012 OUG 103/2013, OUG nr. 83/2014 

Decizia civilă nr. 514/16.05.2016 

1. Circumstanțele cauzei  

Cadrul procesual 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui, 

reclamanții salariați ai Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul de Investigații 

Criminale, au chemat în judecată pârâții Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul 

Județean de Poliție, solicitând obligarea acestora să acorde fiecăruia dintre reclamanți o 

despăgubire echivalentă cu contravaloarea tichetelor / voucherelor de vacanță aferente 

perioadei 2012 - 2014, în sumă de 6 salarii de baza minime brute pe țară, garantate în plată/an 

în cuantumul prevăzut pentru fiecare an dedus judecății, astfel cum a fost stabilit prin actele 

normative speciale, plus dobânda legală calculată de la data scadenței, până la data plății 

efective. 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentința civilă nr. 409/ca din 23.11.2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui în 

dosarul menționat a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul 

Afacerilor Interne şi, în consecință, a respins acțiunea în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind 

introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a respins excepția 

prescrierii dreptului la acțiune, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanți în 

contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Județean de Poliție. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamanții, criticând-o pentru 

netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfățişate de recurenți și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispozițiilor 

legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea pronunțată fiind 

lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, solicitând casarea sentinței 

recurate şi admiterea acțiunii aşa cum a fost formulată. 

Recurenta invocă incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 potrivit 

cărora casarea unei hotărâri se poate cere când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau 

aplicarea greşită a normelor de drept material.  

Astfel referitor la excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâtul 

Ministerul Afacerilor Interne, consideră că instanța de fond a pronunțat o soluție nelegală şi 

netemeinică având în vedere că acest pârât are calitate de ordonator principal de credite în 

raport cu reclamanții şi cu pârâtul Inspectoratul Județean de Poliție, cu obligația corelativă a 

alocării fondurilor necesare pentru plata la termen a acestora conform prevederilor O.G. nr. 

38/2003. Ministrul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite 

repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetele instituțiilor publice ierarhic 

inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, în 

raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. 

Față prevederile legale incidente, apreciază că instanța de fond greşit a reținut că 

Ministerul Afacerilor Interne nu are calitate procesuală pasivă, ignorând și calitatea de 
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subordonare din punct de vedere bugetar a ordonatorului terțiar de credite față de acest 

minister, în speță Inspectoratul Județean de Poliție în calitatea sa de angajator al reclamanților, 

care la rândul lor sunt angajați în baza ordinului ministrului de resort şi se spun ordinelor 

acestuia. 

Pe fondul cauzei, consideră că sentința pronunțată de instanța de fond este nelegală şi 

netemeinică. 

Susțin recurenții că dreptul la acordarea tichetelor de vacanță (redenumite vouchere 

prin articolul III din Legea nr. 94/2014) le-a fost recunoscut prin adoptarea OUG 

8/18.02.2009, potrivit căreia (art. 1) - începând de la data intrării în vigoare a acestei 

ordonanțe instituțiile din sectorul bugetar acordă în condițiile legii, tichete de vacanță. 

În ceea ce priveşte data intrării în vigoare a acestei ordonanțe, dat fiind faptul că în 

cuprinsul său nu este prevăzut un alt termen, aceasta este data publicării în Monitorul Oficial, 

respective, 24.02.2009, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 24/2000: „Ordonanțele de 

urgență ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

partea I, sub condiția depunerii lor prealabile la camera competentă a fi sesizată, daca în 

cuprinsul lor nu este prevăzută o data ulterioară.” 

Contravaloarea tichetelor/voucherelor de vacanță a fost stabilită de alin. 4 al art. 1 din 

OUG nr. 8/2009, sub acest aspect prevăzându-se că „nivelul maxim al sumelor care pot fi 

acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță reprezintă contravaloarea a 6 salarii de 

bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal”. 

Consideră că dreptul de a beneficia de voucher de vacanță are configurația unui drept 

salarial prevăzut de o lege specială, conferit în condiții exprese reglementate, independent de 

prestarea vreunei munci şi a cărui acordare, sub condițiile probării cerințelor legale, este 

determinată de efectul forței obligatorii a O.U.G nr. 8/2009 aprobată cu modificări şi 

completării prin Legea nr. 94/2014. 

În cadrul raportului juridic ce se naşte în acest caz, beneficiar este o persoană care are 

calitatea de salariat, iar cel obligat să acorde voucherul de vacanță este angajatorul 

salariatului. Aceste aspecte rezultă din lectura art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, unde se prevede că instituțiile publice acordă, 

în condițiile legii, vouchere de vacanță , iar art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 creează în 

sarcina instituției pârâte obligația de a acorda tichetele/voucherele de vacanță, textul legal 

fiind clar şi nelăsând loc de interpretare contrară. 

Astfel, este creată o diferență clară între angajatorii din sectorul privat, care pot acorda 

aceste vouchere, şi instituțiile din sectorul bugetar şi celelalte categorii de instituții, limitativ 

prevăzute de alin. 2 al art. 1 din OUG nr. 8/2009, care au obligația de a acorda aceste drepturi 

băneşti. Diferența este dată de caracterul normei legale care, la alin. 2, devine imperativă, 

obligatorie, nelăsând la latitudinea angajatorului posibilitatea acordării acestor drepturi. 

Niciun act normativ ulterior OUG nr. 8/2009 nu a abrogat aceste dispoziții legale, iar 

aplicarea acestora nu a fost amânată/prorogată. Mai mult, intenția legiuitorului de a menține 

valabilitatea acestor dispoziții legale rezultă din aprobarea OUG nr. 8/2009, prin promulgarea 

Legii nr. 94/2014. 

Pentru îndeplinirea acestei obligați pârâții nu se pot apăra susținând că nu au fost 

alocate fonduri bugetare pentru plata acestor drepturi salariale, întrucât le revine obligația de a 

efectua demersurile necesare în vederea alocării de fonduri în acest sens. 

După cum se observă, instanța de fond, prin sentința pronunțată, greşit a reținut şi 

interpretat aplicarea legii de acorda acest drept reclamanților. A admite o astfel de interpretare 

duce la situația că pârâtul Ministerul Afacerilor Interne nu şi-a îndeplinit obligația legală de a 

asigura fondurile necesare ordonatorului terțiar, în speță pârâtul Inspectoratul Județean de 

Poliție, pentru plata drepturilor salariale către reclamanți şi a celorlalte sporuri, îndemnizații şi 

alte drepturi prevăzute de lege, inclusiv pentru acordarea tichetelor de vacanță solicitate, în 

condițiile în care IPT Vaslui a solicitat necesarul de fonduri băneşti pentru plata acestora. 

Pârâtul Ministerul Afacerilor Interne este singura instituție în raport cu reclamanții şi pârâtul 
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Inspectoratul Județean de Poliție, care centralizează necesarele şi solicită Ministerului 

Finanțelor Publice alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Obligația efectuării demersurilor 

legale în asigurarea fondurilor pentru acordarea voucherelor de vacanță (tichetelor de vacanță) 

incumbă pârâților. 

În acest sens, au invocat şi practica judiciară în materie, care a fost ignorată de instanța 

de fond la soluționarea cauzei. 

Practica judiciară în materie, a statuat ca din culpa exclusivă a pârâților, oricare ar fi 

fost cauza, după caz, neprevederea sumelor în bugetul anual, chiar şi după rectificările 

bugetare sau din alte motive, neacordarea tichetelor, respectiv voucherelor de vacanță în 

perioada 2012 - 2014 de către pârâți le-a cauzat un prejudiciu material, prejudiciu ce este cert 

şi constă în privarea nejustificată de dreptul salarial prevăzut de lege. S-a mai reținut că 

obligația pârâților de a acorda tichetele/voucherele de vacanță pentru perioada 2012 - 2014 nu 

poate fi executată în natură, întrucât în conformitate cu art. 2 alin. 4 din OUG nr. 8/2009, 

tichetele/voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate limitată, acestea neputând fi 

utilizate de beneficiari decât până la data de 31 decembrie a anului în care au fost emise. 

Consideră că eronat instanța de fond a reținut faptul că „întrucât reclamanții sunt 

funcționari publici, rezultă că art. 1 din OUG 8/2009 nu li se aplică. În acest sens, instanța de 

fond nu a avut în vedere prevederile art. 1 alin. 2 din acest act normativ, potrivit cărora (2) 

instituțiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

cu modificările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare si subordonare, 

inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile 

comerciale la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile și companiile 

naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de munca acordă, 

în condițiile legii, tichete de vacanță”. 

Consideră că pârâții aveau obligația a de solicita expres alocarea de la bugetul de stat a 

fondurilor necesare pentru acordarea acestor drepturi reclamanților, chiar în condițiile în care, 

ulterior, prin legile bugetului de stat anuale nu s-ar fi aprobat, astfel că şi instanța de fond 

greşit a reținut că dreptul se naşte numai dacă bugetul de stat prevede asemenea sume cu 

destinația de tichete de vacantă. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinței 

Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 

instanțe. 

4. Soluția şi considerentele instanței de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea constată că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanță a respins acțiunea formulată de reclamanți, motivele de 

recurs invocate de aceștia neputând fi primite. 

În fapt, curtea reține că reclamanții sunt funcționari publici cu statut special, polițişti, 

cu diferite grade profesionale, care-si desfăşoară activitatea, în cadrul Inspectoratului Județean 

de Poliție. 

Excepția lipsei calității procesuale pasive a Ministerului Afacerilor Interne a fost în 

mod corect admisă de prima instanță. 

Obiectul prezentului litigiu este acordarea drepturile de natură salarială, 

contravaloarea tichetelor de vacantă, decurgând din raportul de serviciu al reclamanților cu 

pârâtul Inspectoratul Județean de Poliție. Un raport de drept procesual se poate lega valabil 

numai între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecății, 

concretizat în drepturi salariale. În speță, calitatea de angajator, respectiv subiect pasiv al 

raportului obligațional dedus judecății, având în vedere funcțiile exercitate de reclamanți, 

revine Inspectoratul Județean de Poliție. 
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Potrivit art. 1 alin. (5) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Voucherele de vacanță sunt integral suportate de 

către angajator, în condițiile art. 3”, astfel că acordarea despăgubirilor solicitate constituie un 

atribut exclusiv ce aparține angajatorului, subiect pasiv al raportului obligațional dedus 

judecății. 

Întrucât raportul de serviciu este între reclamanți și pârâtul Inspectoratul Județean de 

Poliție, rezultă că titularul obligației de plata a drepturilor salariale este acest doar pârât și nu 

Ministerul Afacerilor Interne, neavând nicio relevantă faptul că pârâtul Ministerul este 

ordonatorul principal de credit, în acest sens fiind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și 

Justiție.  

Pe fondul cauzei curtea reține că temeiul în drept la drepturilor solicitate este art. 1 din 

OUG nr. 8/2009 care pentru anul 2012 prevedea: „Art. 1 (1) Începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru recuperarea şi întreținerea capacității de 

muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui 

contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în 

continuare tichete de vacanță. 

(2) Instituțiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare şi 

subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, 

societățile comerciale la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile şi 

companiile naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual 

de muncă acordă, în condițiile legii, tichete de vacanță. 

(3) Tichetele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație 

în bugetul de stat sau, după caz, în bugete locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, şi în 

limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, 

potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. 

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma de tichete de 

vacanță este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru 

un salariat, în decursul unui an fiscal.” 

Din aceste dispoziții legale rezultă că tichete de vacantă se pot acorda până la finalul 

anului și doar în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat și doar 

personalului contractual, cu contract individual de muncă. 

Potrivit art. 1 alin. 3 din OUG nr. 8/2009 republicată, în forma modificată prin Legea 

nr. 94/2014 „(3) Voucherele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această 

destinație în bugetul de stat sau, după caz în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul 

bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori”. 

Prin Legea nr. 173/2015 s-a extins sfera subiecților cărora li se aplică textul, inclusiv 

funcționarilor publici. 

Astfel, curtea constată că în perioada 2012- 1 aug 2015 art. 1 prevedea numai pentru 

personalul contractual din cadrul instituțiilor publice posibilitatea de acordare a tichetelor de 

vacanta, categorie în care reclamanții nu se încadrează aceștia fiind, funcționari publici. 

Mai mult, pentru întreaga perioada 2012-2015 nu este îndeplinită a doua condiție a 

acordării tichetelor de vacantă, prevăzută de art. 1 alin 3 din OUG nr. 8/2009 – tichetele se 

acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinate în bugetul de stat sau în bugetele 

locale. 

Tichetele se pot acorda cu condiția respectării prevederilor cuprinse în legile bugetului 

de stat, deci în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau în limita 

sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
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Or, în perioada 2012-2014 au existat dispoziții legale succesive care au prevăzut 

expres că în bugetele instituțiilor publice nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete de 

vacanță. 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 283/2011 pentru 

aprobarea OUG nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar: „ în bugetele pentru anul 2012 ale 

instituțiilor publice centrale şi locale… nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou 

şi tichete de vacanță personalului din cadrul acestora”. 

Pentru anul 2013, prin OUG nr. 84/2012 s-au menținut dispozițiile art. 13 ale art. II 

din OUG nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008, în sensul că 

dispozițiile sus citate se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013. 

Pentru anul 2014, prin OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 s-a 

prevăzut, de asemenea, că: „ în anul 2014, autoritățile şi instituțiile publice, indiferent de 

modul de finanțare, nu vor acorda premii şi prime de vacanță”. 

Chiar şi în ceea ce priveşte anul 2015, OUG nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, în art. 8, alin. 5 statuează că „în bugetele 

pe anul 2015 ale instituțiilor şi autorităților publice nu se prevăd sume pentru acordarea de 

tichete-cadou, tichete de vacanță şi vouchere de vacanță (astfel cum sunt definite prin Legea 

nr. 94/2014) personalului din cadrul acestora.  

Prin urmare, din aceste texte de lege, aplicabile tuturor instituțiilor publice din 

sistemul bugetar, reiese că nu au fost alocate sume cu această destinație în bugetele 

intimatului si nu puteau fi acordate tichete de vacanță, respectiva prevedere fiind o vocație a 

funcționarului public şi nu un drept al său, putând fi valorificată doar dacă sunt întrunite 

condițiile legale. 

Dreptul de a primi tichete de vacanță se naşte numai dacă bugetul de stat prevede 

asemenea sume cu destinația de tichete de vacantă. 

În cauză nu s-au aprobat pentru instituții publice, în cadrul bugetului de stat acordarea 

de tichete de vacantă, astfel că nu sunt îndeplinite condițiile art. 1 din OUG 8/2009. 

Prin urmare, cum dreptul la acordarea voucherelor de vacanță a fost înlăturat de 

legiuitor şi cum acest drept nu este un drept fundamental, ci un drept salarial suplimentar, 

legiuitorul fiind îndrituit să stabilească atât cuantumul drepturilor suplimentare, cât şi 

modalitatea de plată a acestora, să le modifice în anumite perioade de timp, să le suspende sau 

chiar să le anuleze, în funcției de politica bugetară și de resursele financiare existente, curtea 

consideră că în mod corect Tribunalul Vaslui a respins, ca nefondată, acțiunea formulată. 

Curtea mai reține că reclamanții au invocat în sprijinul acțiunii lor şi practica 

judecătorească, depunând o sentință prin care într-o speță similară s-a admis o astfel de 

acțiune. Instanța reține însă, că pe de o parte, în dreptul român precedentul judiciar nu este 

izvor de drept, iar respectiva hotărâre nu este definitivă, iar pe de altă parte în practica 

judecătorească s-au pronunțat şi foarte multe hotărâri prin care s-au respins aceste acțiuni, în 

acest sens fiind în mod constant şi unitar şi practica Curții de Apel Iaşi. 

Față de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ. şi art. 20 din Legea 

554/2004, apreciind că soluția primei instanțe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat 

temeinic şi complet situația de fapt dedusă judecății şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, 

curtea a respins recursul declarat de reclamanți împotriva sentinței civile nr. 409/ca din 

23.11.2015 pronunțată de Tribunalul Vaslui, sentință pe care a menținut-o. 

17. Acțiune a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne privind actualizarea normei de hrană şi a echivalentului 

valoric al dreptului la echipament 
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Potrivit art. 4 din OUG nr.19/2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările și completările ulterioare, se majorează 

potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăși nivelul în vigoare în luna iunie 2010. Or, cuantumul 

normei de hrană în luna iunie 2010 era de 24 lei/zi, neexistând nicio justificare de ordin 

legislativ care să dea reclamanților dreptul de a primi pentru perioada 01.02.2013 – 

30.06.2015 și diferența de 3 lei/zi. 

 

Decizia nr. 911/10.10.2016 

Prin sentința nr. 320/ca/08.04.2016 pronunțată de Tribunalul Iaşi - Secția a II-a Civilă 

şi de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 8651/99/2015 a fost admisă excepția 

lipsei calității procesuale pasive a pârâților I.G.P.R. şi Ministerul Afacerilor Interne şi a fost 

respinsă acțiunea formulată de reclamanții salariați în contradictoriu cu aceşti pârâți ca fiind 

formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă şi în contradictoriu cu 

pârâtul .P.J. Iaşi ca neîntemeiată. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că reclamanții au solicitat 

în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției 

Române, Inspectoratul Județean de Poliție Iaşi obligarea in solidar, la calcularea, alocarea si 

plata pentru perioada 01.02.2013-30.06.2015, pentru fiecare in parte, a diferenței de 3 lei/zi, 

reprezentând actualizarea normei de hrana nr. 6 de la 24 lei/zi la 27 lei/zi, obligarea la 

calcularea, alocarea si plata pentru anii 2012, 2013, 2014 si parțial 2015 (pana la data de 

30.06.2015) a sumelor datorate cu titlu de diferențe in urma actualizării echivalentului valoric 

al dreptului la echipament, obligarea solidar, la plata dobânzii legale pentru sumele cuvenite 

in urma admiterii primelor două capete de cerere, precum si actualizarea acestora cu indicele 

de inflație, defalcat pe fiecare luna, de la data scadentei fiecăreia si pana la data plătii efective. 

Reclamanții au calitatea de funcționari publici cu statut special in cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi, față de mențiunile adresei nr. 119521/3.03.2016 

depusă la termenul de judecată din data de 10.03.2016. 

Prin urmare, instanța a constatat că raporturile de serviciu ale reclamanților sunt cu 

acest pârât, motiv pentru care a fost respinsă acțiunea formulată în contradictoriu cu pârâții 

Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul General al Poliției Române ca fiind introdusă 

împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă, având in vedere că in litigiile de 

natura celui dedus judecății calitatea procesuală revine autorității cu care funcționarul public 

are stabilit raportul de serviciu. 

Nu există intre pârâții chemați in judecată nici un raport de solidaritate, iar existența 

calității de ordonator secundar/terțiar de credite al autorităților centrale este irelevantă , luând 

in considerare şi prevederile art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind repartizarea creditelor 

către bugetele instituțiilor publice din subordine care vizează strict faza execuțională a unei 

hotărârii definitive susceptibilă de executare. 

Pe fondul cauzei, referitor la norma de hrana zilnica, instanta a constatat că dreptul 

reclamanților la alocații pentru hrană este recunoscut de art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

360/2002. 

De asemenea, in privința stabilirii valorii alocației menționate art.5 alin. 1 din OG 

nr.26/1994 prevede că valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a 

Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării 

Naționale împreună cu celelalte instituții publice, în funcție de indicii prețurilor de consum. 

Incepând cu data de 1.01.2009 valoarea financiară a normelor de hrană a fost stabilită 

prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale MS nr.117/2008 la 24 lei/zi, incepând cu data de 

1.10.2019 prin Ordinul nr.131/2010 la 25 lei/zi, prin Ordinul nr.76/2013 la 27 lei/zi, 

reclamanții invocând prejudiciul suferit prin faptul că acest din urmă Ordin nu a fost niciodată 

pus in aplicare. 
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Instanța a constatat însă că, într-adevăr, reclamanții nu au incasat diferența de 3 lei/zi 

pentru perioada indicată in acțiune , rezultând din actualizarea stabilită prin Ordinul 

nr.76/2013 de la 24 lei/zi la 27 lei/zi, dar această situație se datorează intervenției exprese a 

legiuitorului, care a limitat drepturile de natura celor invocate de reclamanți. 

In acest sens, art.1 alin.1 din Legea nr. 118/2010 prevede că se diminuează cu 25% 

cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, 

indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în 

conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 și ale OUG nr.1/2010 . 

Potrivit art.2 alin.1 lit. d din Legea nr. 118/2010 se reduce cu 25% cuantumul 

compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, 

valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor 

de echipament. 

Prin art. 4 din OUG nr.19/2012 s-a stabilit că se majorează cuantumul drepturilor 

prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. d din Legea nr. 118/2010, fără a depăși nivelul în vigoare în luna 

iunie 2010. 

Acest nivel, potrivit Ordinului nr. 117/2008, era de 24 lei/zi, limitarea fiind menținută 

şi ulterior prin art.1 din OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 

bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri 

fiscal-bugetare, art.13 alin.1 din OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art.12 

alin.1 din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

Aceste acte normative au forță juridică superioară şi au fost corect aplicate de către 

pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean Iaşi, acesta neputând da efect Ordinului MS nr. 

76/2013, in condițiile intervenției unei reglementări limitative din partea legiuitorului şi față 

de rangul actelor in baza cărora a fost calculată valoarea financiară a normei de hrană. 

Referitor la al doilea capăt de cerere instanta a constatat că art. 28 al. 1 lit. c din Legea 

nr. 360/2002 prevede dreptul reclamanților la uniforma, echipament specific, alocatii pentru 

hrana, asistenta medicala si psihologica, proteze, precum si medicamente gratuite, in 

conditiile stabilite prin Hotarare a Guvernului. 

Art. 3 al. 1 din H.G. nr. 1061/2002 prevede că valoarea financiară a normelor de 

echipare se stabileşte anual, în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse 

în norme, şi se aprobă de ministrul administrației şi internelor. 

De asemenea, O.G. nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de 

resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, 

ordine publică si sigurantă natională si legea nr. 143/1994, prevad dreptul la uniforma si 

echipament specific. 

 Anexa 2 a Ordinului MAI nr. 236/30.09.2009 prevede la art. 6 că drepturile anuale de 

echipament pentru polițişti se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părți anuale a 

articolelor prevăzute gratuit în norme şi se asigură corespunzător încadrării la drepturi de 

echipament, iar la art. 7 că echivalentul valoric al cotei-părți anuale va fi recalculat 

(reactualizat) anual, în perioada 1 iulie-30 septembrie, în funcție de evoluția prețurilor. Acesta 

se stabileşte de către Direcția logistică, se vizează pentru control financiar preventiv de către 

Direcția generală financiară şi se aprobă de ministrul administrației şi internelor. 

Şi in cazul dreptului la echipament reclamanții au invocat o situație identica cu cea 

privitoare la norma de hrana, actualizarea sumelor neavand loc. 

 Astfel cum au susținut reclamanții in acțiune, art. 13 din OUG nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 prevede ca acordarea alocatiei 

valorice pentru dreptul de echipament se efectueaza la nivelul anului 2013 , art. 12 din OUG 

nr. 83/2014 privind salarizarea personalului privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice menținând 

nivelul de plată stabilit pentru anul 2014 . 
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Prin raportare la OUG nr. 84/2012 si OUG nr. 19/2012 legiuitorul a plafonat platile 

privind norma de hrana si dreptul de echipament la nivelul anului 2010. 

Din documentația depusă la dosar de pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean Iaşi 

rezultă că acesta s-a conformat actelor normative successive incidente, cu precizarea că in 

baza prevederilor art. 1 al. 1 lit. a, b din OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale valoarea financiară a drepturilor de echipament pentru 

anul 2012 a fost majorată cu 8 % şi 7,4%, iar limitarea dreptului reclamanților in sensul 

menținerii valorii financiare la același nivel din 2010, fără să fie actualizate, a fost instituită de 

legiuitor ca o măsură de protecție corespunzând imperativului ocrotirii interesului public. 

Referitor la susținerile reclamanților întemeiate pe prevederile art. 1 din Protocolul nr. 

1 la CEDO, instanța a reținut ca relevantă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 

Omului, care în cauza Jahn şi alții c. Germaniei a arătat că, în situații excepționale, o privare 

de proprietate fără nici o despăgubire poate fi admisă, context în care s-a subliniat că statele 

sunt mai bine plasate pentru a defini eventualele situații excepționale, dar şi pentru a identifica 

şi propune măsurile necesare a fi adoptate. Deopotrivă, Curtea a arătat că, statele dispun de o 

marjă de apreciere considerabilă, supusă însă cenzurii instanțelor europene.  

În relație directă cu marja de apreciere a statelor pentru cazuri excepționale este şi 

hotărârea Vilho Eskelinen şi alții c. Finlanda, în care Curtea aminteşte că „nu există sub 

incidența Convenției dreptul unei persoane de a continua să fie plătită cu un salariu într-un 

anumit cuantum”, revenind statului să stabilească de o manieră discreționară ce drepturi pot fi 

achitate salariaților din sectorul public, acesta având posibilitatea de a dispune introducerea, 

suspendarea sau încetarea plății unor astfel de beneficii prin modificări legislative 

corespunzătoare (cauza Ketchko c. Ucrainei). 

Chiar dacă reclamanții ar fi titulari ai unui bun susceptibil de a fi protejat de art.1 

alin.1 din Primul Protocol la Convenția Europeană, in prezenta cauză instanța a reținut că 

ingerința în exercitarea dreptului invocat este prevăzută de lege, urmărind in mod evident un 

interes public, respectiv protejarea echilibrului fiscal între cheltuielile și veniturile statului, 

confruntat cu o situație de criză economică. 

Contradicția cu norma inserată in art. 38 din Legea nr. 53/2003 nu poate fi reținută, pe 

de o parte având in vedere că limitarea valorică nu echivalează cu pierderea dreptului invocat, 

iar pe de altă parte înlăturarea normelor incidente nu poate fi realizată decât in procedura 

contenciosului constituțional. 

Nefiind întemeiate capetele de cerere principale, instanța a dispus şi respingerea 

capetelor de cerere accesorii. 

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs în termen şi motivat, reclamanții salariați.. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispozițiile art.488 alin.1 pct.8 Cod 

procedură civilă, s-a arătat că instanța de fond a admis în mod greşit excepția lipsei calității 

procesuale pasive a MAI şi IGPR, în contextul în care alocarea fondurilor se face de 

ordonatorii principali şi secundari de credite. 

Pe fondul cererii, recurenții au susținut că judecătorul fondului nu a avut în vedere 

faptul că Ordinul nr. 76/2013, deşi legal, emis şi în vigoare încă de la 01.02.2013, nu a fost 

pus niciodată în aplicare, fapt care îi prejudiciază grav. 

Instanța de fond nu a motivat înlăturarea criticilor reclamanților vizând încălcarea 

drepturilor lor constituționale, de dreptul muncii şi decurgând din CEDO printr-o plafonare la 

nivelul anului 2010, care a însemnat pierderea respectivelor drepturi. Or. art. 38 din Codul 

muncii prevede că drepturile persoanelor încadrare în muncă nu pot face obiectul niciunei 

tranzacții, limitări sau renunțări, iar Codul muncii cuprinde principii generale de drept 

aplicabile tuturor raporturilor de muncă. 

S-a mai arătat că în mod greşit s-a apreciat că nu ar fi reclamanții titulari ai unui bun 

susceptibil a fi protejat de art.1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenție, sumele de bani ce 

li s-ar fi cuvenit prin majorare fiind bunuri în sensul Protocolului arătat. Mai mult, CEDO are 

prioritate, potrivit art. 3 Cod procedură civilă, motiv pentru care legislația internă nu putea fi 
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aplicată şi nici într-un caz nu se putea reține că aceasta primează pentru a apăra interesul 

public privind protejarea echilibrului fiscal. 

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru. 

În recurs nu s-au administrat probe noi. 

Intimatul IPJ Iaşi a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului 

ca nefundat, reiterând, pe scurt, susținerile din fața primei instanțe. 

Analizând recursul declarat, prin prisma motivelor de recurs invocate și în raport de 

actele și lucrările dosarului şi de prevederile art. 20 din Legea nr. 554/2004, Curtea reține 

următoarele:  

Sentința instanței de fond este legală, motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod 

procedură civilă vizând aplicarea greșită a normelor de drept material fiind fondat.  

Cât priveşte motivul de recurs vizând soluționarea excepției lipsei calității procesuale 

pasive a MAI şi IGPR, Curtea constată că în mod corect a fost admisă excepția, în acord cu 

dispozițiile 36 Cod procedură civilă şi de obiectul cererii, obligarea celor 3 pârâți, în solidar, 

la calcularea, alocarea şi plata sumelor solicitate prin acțiune. 

Pe fondul pretențiilor reclamanților, funcționari publici cu statut special în cadrul IPJ 

Iaşi, Curtea reține că, în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, printre alte drepturi, polițiștilor li se recunoaște și dreptul la alocații 

pentru hrană, precum şi la uniformă, echipament specific. 

Cu privire la norma de hrană, potrivit art.5 alin.1 din OG nr.26/1994 privind drepturile 

de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și 

siguranță națională, valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a 

Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de către M. Apărării Naționale 

împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 1, în funcție de indicii prețurilor de 

consum pentru actualizare la rata inflației a elementelor patrimoniale, capitolul "Mărfuri 

alimentare", publicați de Institutul Național de S. în Buletinul Statistic de Prețuri. 

Pentru perioada 2010-2015, valoarea financiară a normelor de hrană a fost stabilită 

prin Ordinul ministrului apărării naționale MS nr.117/2008, care a fost actualizată prin 

Ordinele nr.131/2010, nr.133/2012 și nr.76/19.07.2013. 

Curtea reține însă – în acord cu judecătorul fondului, că pretențiile reclamanților de 

acordare a diferenței de 3 lei/zi pentru perioada 01.02.2013 – 30.06.2015, reprezentând 

diferența dintre suma de 24 lei/zi, încasată cu acest titlu, și suma de 27 lei/zi, sunt 

neîntemeiate, în condițiile în care legiuitorul a intervenit prin acte normative succesive prin 

care a limitat drepturile salariale și orice alte drepturi de natură salarială, cum este și norma de 

hrană, de care beneficiau angajații plătiți din fonduri publice. 

Astfel, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 

echilibrului bugetar, legiuitorul a dispus la art.1 alin.1 că se diminuează cu 25% cuantumul 

brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și 

alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice și ale OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri 

în domeniul bugetar. 

Alocația valorică pentru drepturile de hrană a fost de asemenea supusă acestor 

restricții bugetare, sens în care la art.2 alin.1 lit. d) din Legea nr. 118/2010 s-a prevăzut că “se 

reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din 

cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare al acestora: …. 

d) cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană 

și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea 

financiară a drepturilor de echipament”. 

În ce privește cadrul normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice Curtea constată că a fost supus mai multor modificări după Legea nr.118/2010, sens 
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în care legiuitorul a reglementat noi politici de salarizare, fiind astfel abrogată Legea-cadru nr. 

330/2009 și adoptate alte legi, respectiv Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice și Legea-cadru nr.285/2010 privind salarizarea în 

anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. 

Față de măsurile de recuperare a reducerilor salariale intervenite, Curtea reține că 

potrivit art. 4 din OUG nr.19/2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) 

din Legea nr. 118/2010, cu modificările și completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 

alin. (1), fără a depăși nivelul în vigoare în luna iunie 2010. 

Or, cuantumul normei de hrană în luna iunie 2010 era de 24 lei/zi, neexistând nicio 

justificare de ordin legislativ care să dea reclamanților dreptul de a primi pentru perioada 

01.02.2013 – 30.06.2015 și diferența de 3 lei/zi. 

De altfel, acest cuantum de 24 lei/zi, determinat prin aplicarea dispozițiilor art.4 din 

OUG nr.19/2012, a rămas valabil și pentru anii următori, după cum rezultă din actele 

normative adoptate de legiuitor în domeniului salarizării personalului plătit din fonduri 

publice, respectiv: art.1 din OUG nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele 

măsuri fiscal-bugetare; art.13 alin.1 din OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice; art.12 alin.1 din OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

Este neîntemeiată și susținerea de către reclamanți că față de actele normative mai sus 

menționate ar avea prioritate de aplicare, Ordinul ministrului apărării naționale MS 

nr.76/19.07.2013, atâta timp cât nivelul drepturilor de natură salarială pentru toți salariații din 

sectorul bugetar a fost reglementat prin aceste acte normative, iar nu prin ordine interne emise 

pentru fiecare categorie de personal plătit din fonduri publice. 

De altfel, însăși expunerea de motive din preambulul OUG nr.26/2015 constituie o 

confirmare a concluziei că valoarea alocației de hrană în perioada 01.02.2013 -2015 a fost cea 

stabilită la nivelul lunii iunie 2010, respectiv 24 lei/zi. Astfel, se arată că unul dintre motivele 

adoptării OUG nr.26/2015 îl constituie faptul că începând cu anul 2010 și până în prezent, 

aceste drepturi au fost menținute la aceeași valoare, nefiind actualizate. 

Totodată Curtea reține că prin articolul unic al OUG nr.26/2015 a fost introdus 

alineatul 1
1
 la art.12 din OUG nr.83/2014, care prevede că “Prin excepție de la prevederile 

alin. (1), începând cu data de 1 iulie 2015, cuantumul compensației bănești, respectiv al 

alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a 

normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se acordă 

la valoarea actualizată, potrivit normelor legale în vigoare, cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate prin buget." 

Astfel, această modificare legislativă a fost introdusă tocmai ca o excepție de la 

alineatul 1 al art. 12 din OUG nr. 83/2004 care instituia obligația respectării cuantumului 

normei de hrană din luna iunie 2010. Este de subliniat de altfel că această interpretare este în 

deplină concordanță cu expunerea de motive din preambulul OUG nr.26/2015, unde se invocă 

ca motiv pentru adoptarea acestui act normativ și faptul că aceste drepturi au fost menținute la 

același nivel din 2010, fără să fie actualizate. 

Față de argumentele recurenților ce fac trimitere la prevederile Convenției Europene a 

Drepturilor Omului, art.1 alin.1 din Primul Protocol Adițional la Convenția europeană, Curtea 

reține că acestea sunt neîntemeiate, atâta timp cât chiar Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a reținut că statul român nu a încălcat art.1 din Protocolul Adițional nr.1 la Convenția 

europeană prin reducerea cu 25% a salariilor în baza Legii nr.118/2010 (Decizia de 

inadmisibilitate din 06.12.2011, pronunțată în cauzele F. M. și A. G. S. contra României). 

În această manieră, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat interpretările 

date în mod consecvent de Curtea Constituțională a României cu privire la constituționalitatea 

dispozițiilor Legii nr.118/2010, măsurile dispuse prin art.1 alin.1 din acest act normativ 
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nefiind incompatibile cu principiile fundamentale consacrate de Convenția europeană, cum ar 

fi preeminența dreptului. 

În considerentele deciziei de inadmisibilitate mai sus indicate, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a reamintit că dispozițiile Convenției nu conferă un drept de a primi un 

salariu într-un anumit cuantum (cauza Vilho Eskelinen și alții c. Finlandei [M.C.], hotărârea 

din 19 aprilie 2007, nr._/00, par. 94, și mutatis mutandis, cauza Kjartan Ásmundsson c. 

Islandei, hotărârea din 12 octombrie 2004, nr._/00, par. 39). Astfel, s-a reținut că revine 

statului să stabilească de o manieră discreționară ce drepturi pot fi achitate salariaților din 

sectorul public, acesta având posibilitatea de a dispune introducerea, suspendarea sau 

încetarea plății unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare 

(cauza Ketchko c. Ucrainei, hotărârea din 8 noiembrie 2005, nr._/00, par. 23). 

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că pentru ipoteza în 

care s-ar admite că reclamanții din cauza în care a fost pronunțată Decizia de inadmisibilitate 

din 06.12.2011 erau titularii unui bun susceptibil de a fi protejat de art.1 alin.1 din Primul 

Protocol Adițional la Convenția europeană, ingerința în exercitarea dreptului respectiv era 

prevăzută de lege și urmărea un interes public, și anume, protejarea echilibrului fiscal între 

cheltuielile și veniturile statului, confruntat cu o situație de criză economică. 

Mai mult, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că măsurile criticate de 

reclamanți nu i-au determinat să suporte o sarcină disproporționată și excesivă, incompatibilă 

cu dreptul la respectarea bunurilor, garantat de art.1 din Primul Protocol Adițional la 

Convenția europeană, considerând că statul român nu a depășit marja sa de apreciere și nu a 

rupt justul echilibru între cerințele de interes general ale colectivității și protecția drepturilor 

fundamentale ale individului. 

Așadar, față de cele statuate, se constată că nu se poate afirma că există neconcordanță 

între reglementările internaționale și cele din legislația internă, pentru a se acorda prioritate de 

aplicare normelor internaționale, în baza art.20 din Constituția României. 

Prevederile Codului muncii, invocate de către recurenți, pe de o parte, nu sunt 

aplicabile acestora, întrucât raporturile lor de serviciu nu sunt guvernate de acest act normativ 

cu caracter general, dispozițiile legale invocate în concret putând fi aplicate în orice litigiu 

vizând drepturi de natură salarială doar în ipoteza inexistenței unor prevederi speciale 

contrare, ceea ce este cazul în speța de față. 

Acelaşi raționament juridic, sus-arătat, este valabil şi aplicat întocmai de instanța de 

fond, cu privire la dreptul la echipament, drept reglementat de art. 28 alin 1 lit. c din Legea nr. 

360/2002, de OG nr. 51/1994 şi cuantificat de art. 6 din Anexa nr. 2 la Ordinului MAI nr. 

236/2009, OUG nr. 19/2012, art. 13 din OUG nr. 103/2013, dar şi art. 12 din OUG nr. 

83/2014, plafonând plățile privind dreptul la echipament la nivelul anului 2010. 

Constatând aşadar că sentința Tribunalului Iaşi fiind una legală, aceasta aplicând în 

mod corect dispozițiile legale incidente, în baza art. 496 Cod procedură civilă şi art. 20 din 

Legea nr. 554/2004, Curtea respinge recursul ca nefondat.  

 

 

IV. Act administrativ 

18. Litigiu ANRP. Principiul securității raporturilor juridice. Limitele aplicării art. 

17 alin. 4 lit. h din HG nr. 1120/2006, privind dreptul vicepreşedintelui 

ANRP de a propune reanalizarea și revocarea unor hotărâri emise de 

Comisia Județeană pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 
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În condițiile în care Legea nr. 290/2003 stabileşte în art. 8 alin. 4, un termen de 60 de 

zile pentru soluționarea contestațiilor, iar în art. 10 un termen de maxim 2 ani de la 

comunicarea hotărârii rămasă definitivă, pentru punerea în executare a acesteia, intervenția 

vicepreşedintelui A.N.R.P. şi solicitarea – pe lângă soluționarea contestației reclamantei 

împotriva hotărârii nr. 582/23.05.2011 a Comisiei Județene Iași pentru aplicarea Legii nr. 

290/2003– a revocării actului administrativ de recunoaştere a drepturilor reclamantei-

recurente – drepturi stabilite în urmă cu 6, respectiv 4 ani (hotărârea nr. 416/2008, alături de 

hotărârea nr. 582/23.05.2011) pune sub semnul incertitudinii dreptul său consfințit, în 

condițiile în care există, fără îndoială, un bun în accepțiunea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului. 

Principiul securității raporturilor juridice se opune modificării unui status quo obținut 

prin mijloace legale, în speță hotărârile nr. 416/29.05.2008, alături de hotărârea nr. 

582/23.05.2011 emise de Comisia Județeană Iași pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

Decizia nr. 1215/19.12.2016 

 

Prin sentința nr. 1693439/c.a/12.05.2016 pronunțată de Tribunalul Iași a fost respinsă 

acțiunea formulată de reclamanta C.G. în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naționala 

pentru Restituirea Proprietăților. 

Pentru a se pronunța astfel, Tribunalul Iași a reținut că prin Hotărârea nr. 416 din data 

de 29.05.2008, Comisia Județeană laşi pentru aplicarea Legii nr.290/2003 i-a acordat cu titlu 

de despăgubire suma de 467.477,97 lei pentru parte din bunurile aparținând autorilor săi B.B. 

şi B.V., reținând în motivare că pentru autoarea V.E. nu a făcut dovada calității de refugiat, 

conform art. 1 alin.1 din Legea nr.290/2003 şi că valoarea totală a despăgubirii nu poate 

depăşi suma veniturilor salariilor medii pe economie ale unei persoane 

Urmare a contestației formulate împotriva acestei hotărâri, pârâta, prin decizia nr. 688 

din 15.04.2010, admițând contestația, a constatat că s-a făcut dovada pretențiilor reclamantei 

însă, ulterior, în executarea acestei decizii, Comisia Județeană Iaşi pentru aplicarea Legii 

nr.290/2003 a emis Hotărârea nr.582 din data de 23.05.2011 prin care hotărăşte acordarea de 

despăgubiri în sumă de 216.725 lei doar pentru bunurile ce au aparținut autoarei V.S., 

omițând să se pronunțe asupra cererii de despăgubiri pentru cele 6 ha teren situat în 

extravilanul comunei M. ce a aparținut autorilor B.B. şi B.V. cât şi asupra terenului în 

suprafață de 18,6 ha proprietatea lui V.V.. 

Reclamanta a contestat şi aceasta hotărâre, însă pârâta a emis Decizia nr.759 din data 

de 15.07.2014, prin care a propus Comisiei Județene Iaşi pentru aplicarea Legii nr.290/2003 

reanalizarea dosarului şi revocarea Hotărârii nr.503/10.05.2010 şi a Hotărârii 

nr.416/29.05.2008. 

Potrivit HG nr. 1120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani 

pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina 

de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre 

Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 17 alin 4 lit. h: „(1) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 

290/2003 funcționează în (4) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 are următoarele 

atribuții: h) în situația în care constată încălcarea prevederilor Legii nr. 290/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice adoptate în 

aplicarea sa, propune reanalizarea actelor administrative emise în aplicarea acestei legi de 

către comisiile județene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

Decizia motivată a vicepreşedintelui se comunică comisiilor județene sau a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. În baza raporturilor administrative ierarhice, 

vicepreşedintele poate solicita comisiilor județene sau a municipiului Bucureşti pentru 
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aplicarea Legii nr. 290/2003 revocarea actelor administrative emise, în situația în care 

constată încălcarea prevederilor legale în vigoare”. 

Primul motiv al cererii, a reținut instanța, este nefondat deoarece, pe de o parte art. 17 

alin 4 lit. h din HG nr. 1120/2006 permite pârâtei să propună reanalizarea celor două hotărâri 

emise, iar pe de altă parte lit. h se constituie ca şi o excepție de la principiul irevocabilității 

actului administrativ. Mai mult decât atât, în cauză, decizia contestată nu reprezintă o 

revocare a actelor administrative reprezentate de Hotărârile nr.503/10.05.2010 şi 

nr.416/29.05.2008, deoarece propunerea ANRP este aceea de reanalizare a actelor depuse de 

către reclamantă în sprijinul cererii sale. 

În altă ordine de idei, nu se poate reține încălcarea de către pârâtă a principiului 

enunțat anterior respectiv, principiul irevocabilității actelor administrative, întrucât, pe de o 

parte, fiind vorba de o dispoziție de restituire emisă în procedura Legii nr. 290/2003, ea are 

semnificația unui act civil de dispoziție, iar nu pe aceea a unui act al puterii administrative , 

iar pe de altă parte, pentru că emitentul avea aptitudinea să revină unilateral asupra actului 

supus cenzurii organului jurisdicțional, aşa după cum prevăd dispozițiile art. 17 alin 4 lit. h 

din HG nr. 1022/2006.  

Chiar daca exprimarea din decizia 759 sin 15.07.2014 nu este cea mai potrivita in ceea 

ce priveste solicitarea Comisiei Judetene de a revoca hotararea 503/10.05.2010 si a Hotararii 

416/29.05.2008 in conditiile in care acestea au intrat in circuitul civil, nu este in masura a 

afecta legalitatea deciziei. Modalitatea de solicitare a anularii Hotararilor emise cu incalcarea 

dispozitiilor legale, hotarari ce au intrat in circuitul civil, este cea prevazuta de lege. Pe de alta 

parte, ANRP a solicitat Comisiei sa revoce hotararile, insa in conditiile prevazute de lege. În 

acest sens este şi practica instanței supreme, respectiv, Înalta Curte de Casație şi Justiție, 

secția I-a civilă, decizia nr. 8965 din 4 noiembrie 2009. 

Cu privire la capătul doi de cerere, referitor la constatarea dreptului reclamantei, 

instanța a reținut că, desi i s-a pus in vedere de catre instanta sa faca dovada refugiului și 

parasirii fortate si definitive a tuturor membrilor familiei, astfel încât sa nu fi existat alți 

membri ai familiei care, locuind in continuare in teritoriul ocupat sa se fi bucurat de 

prerogativele dreptului de proprietate asupra acestora, si nici vocatia succesorala fata de 

autorii pentru care bunuri se solicita despagubiri, aceasta nu a produs dovezi. Astfel, din 

actele de la dosar exista indicii ca ar mai exista un fiu, Vl., aşa cum rezulta din adeverinta 

29455 din 16 martie 1945v emisa de Serviciul Evidentei Refugiatilor basarabeni si bucovineni 

din cadrul Comisariatului General al Refugiatilor. In aceasta adeverinta este prevazut ca 

autorul B.B. a fost repatriat in iunie 1941 din Basarabia impreuna cu familia sa, V. sotie de 50 

ani, L. fiica de 23 ani si Vl. fiu 22 ani. 

Asa cum a retinut si ANRP, intre declaratiile martorilor exista neconcordante si 

omisiuni, ce fac ca solicitarea sa nu cuprinda documentele complete impuse de HG 1120/2006 

in ceea ce priveste refugiul pentru intreaga familie. 

In ceea ce priveste vocatia succesorala a reclamantei C.G. fata de autorii B.B., B.V.., 

V.E. si V.S., s-a retinut in mod corect de catre ANRP ca nu s-a facut dovada in ceea ce 

priveste fiul autorilor, Vl., fratele defunctei S.L. (mama reclamantei C.G.). Avand in vedere 

ca nu s-au depus acte de stare civila in ceea ce priveste fiul, Vl., si nici certificate de 

mostenitor din care sa rezulte ca reclamanta este unica mostenitoare a autorilor pentru care a 

solicitat despagubiri, in mod legal si temeinic a retinut ANRP prin decizia contestata ca 

reclamanta nu a facut dovada refugiului, a parasirii fortate si definitive de catre toti membrii , 

astfel incat sa nu fi existat membri ai familiei care sa se fi bucurat in continuare de 

prerogativele dreptului de proprietate asupra acelor bunuri si nici dovada vocatiei succesorale 

fata de de toti autorii pentru care a solicitat despagubiri . 

In ceea ce priveste apararile reclamantei cu privire la perioada de timp in care s-au 

succedat actele si faptele, desi a retinut tribunalul ca a trecut o perioada considerabilă, fiind 

încălcate termenle de solutionare a contestatiilor prevezute de dispozitiile legale, nu pot fi 

primite ca si motive in ceea ce priveste legalitatea actelor. 
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Împotriva acestei sentințe a declarat recurs în termenul legal reclamanta C.G.. 

Prin cererea sa de recurs, reclamanta C.G. a solicitat admiterea căii de atac, casarea 

sentinței recurate și rejudecarea cauzei, cu consecința admiterii în tot a acțiunii, a anulării 

deciziei nr. 759/15.07.2014, admiterii contestației nr. 5804/05.08.2011 formulată de 

reclamantă împotriva hotărârii nr. 582/23.05.2011 a Comisiei Județene Iași pentru aplicarea 

Legii nr. 290/2003 și a recunoașterii integrale și complete a dreptului reclamantei la 

despăgubiri, conform cererii formulate în acest scop și dovezilor prezentate. 

În motivarea cererii de recurs, s-a arătat că sentința recurată este nelegală, fiind dată cu 

încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material aplicabile. Astfel, toate hotărârile 

emise de comisiile prevăzute de Legea nr. 290/2003 și deciziile ANRP sunt acte 

administrative, în înțelesul art. 2 alin.1 lit. c din Legea nr. 554/2004. Prin urmare, este fără 

temei calificarea ca act civil de dispoziție a celor 2 hotărâri emise de Comisie în beneficiul 

reclamantei – hotărârea nr. 416/29.05.2008 și hotărârea nr. 582/23.05.2011 – și, cu atât mai 

puțin, a deciziei nr. 688/15.04.2010 și a deciziei nr. 759/25.07.2014, aceasta din urmă 

contestată în cauza de față, acestea două din urmă fiind acte administrative jurisdicționale, 

conform art. 8 din Legea nr. 290/2003 și art. 17 din HG nr. 1120/2006. De aceea, este greșită 

trimiterea judecătorului fondului la decizia civilă nr. 8965/04.11.2009 a ÎCCJ, speța respectivă 

privind aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Cu privire la abilitarea recunoscută pârâtei potrivit art. 17 alin. 4 lit. h din HG nr. 

1120/2006 de a propune reanalizarea și revocarea unor hotărâri emise de Comisia Județeană 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, instanța de fond a calificat-o greșit drept excepție de la 

principiul irevocabilității, confundându-se principiul revocabilității cu excepțiile de la acesta. 

Revocarea este un principiu general al dreptului administrativ, dar art. 1 alin. 6 din Legea nr. 

554/2004 prevede că atunci când un act administrativ unilateral a intrat în circuitul civil, nu 

mai poate fi revocat, ci doar se poate cere instanței constatarea nulității ori anularea lui. 

Ca atare, revocarea hotărârilor emise în baza Legii nr. 290/2003 nu se poate realiza 

decât cu respectarea celor sus-arătate, iar nu fără nicio limită în timp și independent de 

rămânerea definitivă a unei atare hotărâri. 

Mai mult, art. 8 alin. 4 din Legea nr. 290/2003, în forma în vigoare la data emiterii 

hotărârilor și a deciziei contestate, stabilea un termen de 60 de zile pentru soluționarea 

contestațiilor, iar art. 10 un termen de 2 ani de la comunicare pentru punerea în executare a 

hotărârilor Comisiei. 

Intervenția fără restricție temporală a autorităților în procedura de acordare a 

despăgubirilor ar reprezenta o încălcare a art. 6 paragraf 1 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. Instanța a apreciat în mod greșit că perioada îndelungată în care s-a 

derulat procedura nu ar afecta legalitatea actelor emise de pârâtă, când în fapt reclamantei-

recurente i se neagă perpetuu dreptul la realizarea creanței sale. Procedura administrativă a 

durat în situația reclamantei peste 10 ani, fiind una cu un caracter nerezonabil. 

Reclamanta-recurentă a mai învederat că prin cererea nr. 6602/20.04.2004 a solicitat 

acordarea de compensații pentru bunurile proprietatea autorilor săi B.B., B.V.. (bunicii 

materni), V.E., V.V., V.S. (surorile bunicii materne), bunuri abandonate pe teritoriul 

Republicii Moldova și Ucraina. 

A făcut proba calității de refugiat a proprietarului deținător al bunurilor, a cetățeniei 

române, a dreptului de proprietate asupra bunurilor și a calității de moștenitor legal, în 

conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 290/2003 coroborate cu cele ale art. 2 

lin. 4 și 5 din HG nr. 1120/2006. 

După 4 ani de la data cererii s-a emis hotărârea nr. 416/29.05.2008 a Comisiei 

Județene Iași de aplicare a L. nr. 290/2003, fiind admisă în parte cererea și acordate 

despăgubiri de 467477,97 lei pentru parte din bunurile aparținând autorilor B.B. și B.V.., 

reținându-se de către Comisie că pentru V.E. nu a făcut dovada calității de refugiat și că 

valoarea totală a despăgubirilor nu poate depăși suma veniturilor salariale medii pe economie 

ale unei perioade de 20 de ani, care, la nivelul lunii martie 2008, era de 286079,97 lei. 
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Împotriva acestei hotărâri s-a formulat contestație, admisă prin decizia nr. 

688/15.04.2010, prin care s-a constatat că au fost depuse documentele necesare prin care 

petenta să-și dovedească pretențiile, atât în ceea ce privește calitatea de refugiat, cât și cu 

privire la proprietatea autorilor săi pentru bunurile pentru care solicitase despăgubirea. Astfel, 

Hotărârea nr. 416/2008 a devenit definitivă. 

În executarea deciziei nr. 688/2010, Comisia emite în completarea primei hotărâri 

hotărârea nr. 582/23.05.2011 prin care îi acordă despăgubiri de 216725 lei doar pentru 

bunurile ce au aparținut autoarei V.S., omițând a se pronunța asupra cererii reclamantei de 

despăgubire pentru cele 6 ha teren din extravilanul com. M. ce au aparținut autorilor B.B. și 

B.V.., cât și asupra terenului de 18, 6 ha proprietatea numitei V.V.. 

Constatând aceste lipsuri, reclamanta a formulat contestație împotriva hotărârii nr. 

582/2011, la data de 05.08.2011, aceasta fiind soluționată nu în termenul de 60 zile imperativ, 

ci în 3 ani, prin emiterea deciziei nr. 759/2014, contestată în cauză. 

Prin această deciziei, pârâta propune reanalizarea dosarului și revocarea hotărârii nr. 

503/10.05.2010 (hotărâre care nu are legătură cu reclamanta) și a hotărârii nr. 416/29.05.2008, 

pe care anterior o validase prin decizia nr. 688/2010. Această intervenție, după 6, respectiv 4 

ani de la adoptarea unor hotărâri ale Comisiei, pune sub semnul incertitudinii efectivitatea 

dreptului la despăgubiri și principiul securității raporturilor juridice, stopând totodată 

reclamanta din încercarea de a-și valorifica creanța constituită în favoarea sa prin cele 2 

hotărâri. De altfel, executarea silită s-a finalizat prin plata integrală de către pârâtă a sumelor 

datorate în temeiul hotărârilor nr. 416/2008 și nr. 582/2011. 

Reclamanta-recurentă a criticat soluția Tribunalului Iași și pentru nemotivare, nefiind 

arătate motivele pentru care au fost înlăturate apărările acesteia privind dovada refugiului 

tuturor membrilor familiei și a calității sale de unic moștenitor al proprietarilor bunurilor 

pentru care a solicitat despăgubirea. 

Pentru dovada refugiului, a prezentat recurenta, a arătat: ordin de serviciu nr. 

2333/15.03.1944, adeverința nr. 29455/16.03.1945, extras din opisul alfabetic pe anul 1940 

pentru transilvăneni, bucovineni și basarabeni nr. 104/23.01.2004, certificat nr. 

16404/04.12.1944, declarațiile lui B.Vl., I.N., D.L. Acestea confirmă statutul de refugiat al 

bunicilor materni, al mamei sale, al unchiului său, al surorilor bunicii materne U.V., V.E. și 

V.S.. 

Cu privire la calitatea sa de unic moștenitor, reclamanta a precizat că a depus certificat 

de moștenitor legal nr. 64/05.08.1999 pentru calitatea sa de moștenitor al părinților S.L. și 

S.P., certificat de moștenitor nr. 22/04.11.2004 pentru calitatea de descendent de gr I a mamei 

sale după bunicii materni B.B. și B.V.., certificat de calitate de moștenitor nr. 391/09.11.2004 

privind calitatea de moștenitor legal a bunicii B.V.. după sora sa defunctă V.E. și calitatea de 

moștenitor legal gr. II a mamei sale, S.L. pentru defunctele V.S. și U.V.. Unchiul său, B.Vl. a 

decedat, necăsătorit, la data de 31.05.1955, nesuccedându-i pe B.B. și B.V... 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 pct. 6 și 8 C. Proc. Civ. 

Recursul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru. 

Intimata Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a formulat 

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că textul art. 17 

alin. 4 lit. h din HG nr. 1120/2006 modificată prin HG nr. 57/2008 vizează de fapt modalitatea 

de acțiune a ANRP în situația exercitării controlului administrativ ierarhic. Mai mult, din 

acest text nu rezultă că ANRP are prerogativa de a invalida hotărârile comisiilor, ci doar de a 

propune reanalizarea hotărârilor, vicepreședintele ANRP putând solicita revocarea hotărârilor, 

dacă s-au constatat încălcări ale prevederilor legale. Comisia are posibilitatea de a menține 

hotărârea motivat, de a solicita beneficiarilor acte în completare, de a revoca hotărârea. 

Intimata a arătat că în mod corect instanța de fond a reținut că nu s-a dovedit refugiul 

autorilor săi, existând neconcordanțe între declarațiile martorilor și declarațiile reclamantei, 

precum și între acestea și documentele de la dosar. Era nevoie a se dovedi că toți membrii 

familiei să fi părăsit forțat și definitiv teritoriul, astfel încât să nu fi existat membri ai familiei 
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care, locuind în continuare pe teritoriul ocupat, să se fi bucurat de prerogativele dreptului de 

proprietate. 

Cât privește vocația succesorală, nu a fost depus certificat de moștenitor de pe urma 

autorilor defuncți B.B. și B.V.. ori de pe urma autoarelor V.E. și S. , nu există niciun 

document privind fiul autorilor, Vl.. 

În recurs s-a administrat proba cu înscrisuri. 

Analizând actele și lucrările dosarului, asupra recursului de față, Curtea reține 

următoarele: 

Sentința pronunțată de Tribunalul Iași este nelegală, fiind pronunțată cu aplicarea 

greșită a dispozițiilor Legii nr. 290/2003 și HG nr. 1120/2006, motivul de casare prevăzut de 

art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, invocat de recurentă prin cererea sa, fiind fondat. 

Instanța de fond s-a mărginit a arăta, în mod eronat, că textul art. 17 alin. 4 lit. h din 

HG nr. 1120/2006 este o reflectare a unei excepții de la principiul irevocabilității actelor 

administrative. Statuând că principiul ce guvernează actele administrative este revocabilitatea, 

iar nu irevocabilitatea, cum greşit a reținut instanța de fond, cu excepțiile prevăzute de art.1 

alin. 6 din legea nr. 554/2006, Curtea arată că judecătorul fondului nu a pășit la o analiză mai 

aprofundată a aspectelor invocate de reclamantă, în raport de circumstanțele concrete ale 

speței, de data cererii de acordare despăgubiri – 2004, de parcursul acestei cereri, de 

împrejurarea că reclamanta și-a realizat, prin executare silită, până la momentul pronunțării 

sentinței recurate, creanța față de stat în baza a două hotărâri ale Comisiei județene Iași de 

aplicare a Legii nr. 290/2003 – nr. 416/29.05.2008 și nr. 582/23.05.2011.  

Astfel, Curtea constată, în primul rând, că reglementând procedura de soluționare a 

cererilor depuse de persoanele îndreptățite la acordarea despăgubirilor sau compensațiilor 

pentru bunurile sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul 

Herța, ca urmare a aplicării Tratatului de la Paris din 1947, dispozițiile art. 8 din Legea nr. 

90/2003 stabilesc competența comisiilor județene, respectiv a municipiului Bucureşti de a 

primi, verifica şi rezolva aceste cereri, hotărârile emise privind recunoaşterea drepturilor, 

acordarea despăgubirilor sau a compensațiilor, urmând a fi comunicate A.N.R.P. - Serviciul 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului. 

Potrivit alin. 3 şi 4 ale aceluiaşi articol, solicitantul nemulțumit de hotărârea comisiei 

poate face contestație, în termen de 15 zile de la comunicare, la A.N.R.P. - Serviciul pentru 

aplicarea Legii nr. 290/2003 care, în termen de 60 de zile, le va analiza şi le va aproba sau le 

va respinge prin decizie motivată a vicepreşedintelui A.N.R.P. 

În privința căilor de atac, legea stabileşte în alin. 5 al art. 8 că hotărârile A.N.R.P. - 

Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi 

atacate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 

ulterioare. 

Aşa cum se desprinde din dispozițiile legale citate anterior, calea contestației 

împotriva hotărârilor comisiilor județene ori a municipiului Bucureşti este deschisă exclusiv 

solicitantului care, nemulțumit de hotărârea emisă de A.N.R.P. - Serviciul pentru aplicarea 

Legii nr. 290/2003 în soluționarea contestației formulate, se poate adresa instanței de 

contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004. 

În lipsa unei contestații exercitate în termenul de 15 zile prevăzut de art. 8 alin. 3 din 

Legea nr. 290/2003, hotărârea comisiei județene sau a municipiului Bucureşti devine 

definitivă, nemaiputând fi pusă în discuție din inițiativa solicitantului şi cu atât mai puțin a 

comisiei ori A.N.R.P., nici chiar în situația în care ulterior apar şi alte persoane având vocație 

succesorală. 

Aşa cum statuează art. 10 alin. 2 din lege, dacă priveşte acordarea de despăgubiri sau 

compensații, cum este cazul în speța de față, hotărârea urmează să fie pusă în executare într-

un termen de cel mult 2 ani de la comunicarea acesteia. 

Emise în aplicarea Legii nr. 290/2003, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 

1.120/2006, în redactarea inițială, stabilesc în art. 17 atribuții ale Serviciului pentru aplicarea 
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Legii nr. 290/2003 şi conferă acestui serviciu competențe limitate legate de soluționarea 

contestațiilor şi posibilitatea de a propune comisiilor reanalizarea actelor administrative 

emise, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor legale cu ocazia soluționării 

contestațiilor. 

În urma adoptării HG nr. 57/2008, art. 17 din HG nr. 1.120/2006 este modificat, prin 

prevederile de la litera h a alin. 4, adăugându-se la dispozițiile Legii nr. 290/2003. 

Potrivit textului arătat, avut în vedere de intimata din cauza de față la emiterea deciziei 

contestate de recurentă, „în situația în care constată încălcarea prevederilor Legii nr. 

290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice 

adoptate în aplicarea sa, propune reanalizarea actelor administrative emise în aplicarea acestei 

legi de către comisiile județene sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 

290/2003. Decizia motivată a vicepreşedintelui se comunică comisiilor județene sau a 

municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. În baza raporturilor 

administrative ierarhice, vicepreşedintele poate solicita comisiilor județene sau a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 revocarea actelor administrative emise, în 

situația în care constată încălcarea prevederilor legale în vigoare". 

Or, posibilitatea inserată prin HG nr. 1120/2006 modificată prin HG nr. 57/2008, prin 

prisma dispozițiilor art. 20 alin. 2 din Constituție, neprevăzută de dispozițiile Legii nr. 

290/2003, în unele situații concrete – precum cel al reclamantei: care a depus cererea de 

despăgubiri încă din anul 2004, a obținut în anul 2008 o hotărâre a Comisiei județene Iaşi de 

aplicare a Legii nr. 290/2003 definitivă prin decizia nr. 688/15.04.2010 a vicepreşedintelui 

ANRP sub aspectul despăgubirilor acordate de 467477,97 lei - încalcă în mod flagrant 

principiul securității raporturilor juridice, readucând în discuție o situație juridică soluționată 

definitiv prin epuizarea căilor de atac prevăzute de lege, cu consecința imediată a creării 

pentru reclamantă unui climat de nesiguranță şi incertitudine în ce priveşte respectarea 

obligațiilor asumate de stat față de proprii cetățeni. 

Decizia contestată de reclamanta-recurentă C.G., decizia nr. 759/15.07.2014 a 

vicepreședintelui ANRP a fost emisă în baza contestației reclamantei împotriva hotărârii nr. 

582/23.05.2011 a Comisiei Județene Iași pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, hotărâre prin 

care – în aplicarea celor statuate de chiar vicepreşedintele ANRP cu titlu definitiv prin decizia 

nr. 688/15.04.2010 (decizie necontestată în contencios administrativ, definitivă în sistemul 

căilor administrative de atac) - fusese admisă cererea reclamantei și acordate compensații 

bănești în valoare totală de 216725 lei pentru bunurile din Barasabia care au aparținut autoarei 

V.S..  

De menționat că această contestație, soldată prin emiterea deciziei nr. 759/15.07.2014, 

nu a vizat în niciun fel hotărârea Comisiei nr. 416/29.05.2008, hotărâre definitivă în sistemul 

căilor administrative de atac, prin decizia nr. 688 din 15.04.2010, reclamantei consfințindu-se 

în mod definitiv dreptul la suma de 467477,97 lei, cu titlu de despăgubiri pentru parte din 

bunurile aparținând autorilor săi, B.B. și B.V.. (bunicii materni): 2 case de locuit cu anexe, 

situate în comuna M., jud. Bălți, Basarabia și 18,9016 ha teren agricol în comuna Faraoni, jud. 

Cetatea Albă, Ucraina. 

Ca atare, în condițiile în care Legea nr. 290/2003 stabileşte în art. 8 alin. 4, un termen 

de 60 de zile pentru soluționarea contestațiilor, iar în art. 10 un termen de maxim 2 ani de la 

comunicarea hotărârii rămasă definitivă, pentru punerea în executare a acesteia, intervenția 

vicepreşedintelui A.N.R.P. şi solicitarea – pe lângă soluționarea contestației reclamantei 

împotriva hotărârii nr. 582/23.05.2011 a Comisiei Județene Iași pentru aplicarea Legii nr. 

290/2003– a revocării actului administrativ de recunoaştere a drepturilor reclamantei-

recurente – drepturi stabilite în urmă cu 6, respectiv 4 ani (hotărârea nr. 416/2008, alături de 

hotărârea nr. 582/23.05.2011 (menționată eronat ca fiind hotărârea nr. 503/10.05.2010) pune 

sub semnul incertitudinii dreptul său consfințit, în condițiile în care există, fără îndoială, un 

bun în accepțiunea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului. 
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Curtea apreciază, de asemenea, că principiul securității raporturilor juridice se opune 

modificării unui status quo obținut prin mijloace legale, în speță hotărârile nr. 

416/29.05.2008, alături de hotărârea nr. 582/23.05.2011 emise de Comisia Județeană Iași 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, relevantă în acest sens fiind hotărârea pronunțată de 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Silviu Marin c. România (35482/06, 02 iunie 

2009), prin care instanța europeană a reținut că: „Decizia administrativă ce constituia titlul de 

proprietate al reclamantului a fost anulată după 13 ani pentru o eroare a administrației la 

momentul emiterii deciziei. Sancțiunea nulității pentru acest tip de situație a fost introdusă 

printr-o lege intrată în vigoare la 4 ani de la emiterea deciziei. Aplicând o sancțiune introdusă 

printr-o lege care a fost adoptată ulterior, instanțele naționale l-au privat pe reclamant de 

proprietatea sa. Câtă vreme reclamantul nu acționase de o manieră ilegală iar autoritățile 

aveau obligația de a verifica, înainte de a emite deciziile, dacă au fost respectate cerințele 

legale, aplicarea sancțiunii nulității introdusă abia ulterior în lege era imprevizibilă încălcând 

articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului". 

Pentru toate aceste motive, Curtea apreciază că decizia nr. 759/15.07.2014 a ANRP 

este nelegală – contrar celor statuate de judecătorul fondului - din perspectiva propunerii 

reanalizării dosarului constituit la Comisia Județeană Iași pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, 

al transmiterii dosarului aferent hotărârilor nr. 582/23.05.2011, respectiv nr. 416/29.05.2008 

la Comisia județeană Iași de aplicare a Legii nr. 290/2003, al solicitării adresată Comisiei 

Județene Iași pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 de revocare a hotărârilor arătate, toate 

acestea cu consecința, pentru considerentele sus-indicate, a menținerii hotărârii nr. 

416/29.05.2008 emisă de Comisia Județeană Iași de aplicare a legii nr. 290/2003 de acordare 

de despăgubiri în valoare de 467477,97 lei reclamantei C.G. pentru parte din bunurile 

aparținând autorilor săi, B.B. și B.V.. (bunicii materni): 2 case de locuit cu anexe, situate în 

comuna M., jud. Bălți, Basarabia și 18,9016 ha teren agricol în comuna Faraoni, jud. Cetatea 

Albă, Ucraina. Prin aceeași hotărâre, menținută sub acest aspect prin decizia nr. 

688/15.04.2010 a ANRP, s-a stabilit definitiv și că reclamanta nu a făcut dovada refugiului 

numitei V.E., sora bunicii sale materne. 

Cât privește contestația formulată de reclamantă împotriva hotărârii nr. 

582/23.05.2011 a Comisiei Județene Iași pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, privind 

acordarea de despăgubiri de 216725 lei reclamantei C.G. pentru terenul de 18,9016 ha din 

comuna Caraharan, jud. Cetatea Albă, Ucraina, ce a aparținut autoarei sale, V.S. (sora bunicii 

sale materne), aspect cu privire la care ANRP fusese sesizat în condițiile art. 8 din Legea nr. 

290/2003 de către reclamantă, acesta este neîntemeiată, pentru motivele ce vor fi arătate, 

hotărârea urmând a fi menținută așa cum a fost adoptată de Comisie.  

De altfel, la primul punct al deciziei nr. 759/15.07.2014 se arată de către pârâta ANRP 

că se respinge contestația nr. 5804/05.08.2011 formulată de C.G. împotriva hotărârii nr. 

582/23.05.2011 emisă de Comisia Județeană Iaşi pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Soluția 

este cea corectă, însă pentru motivele următoare: Reclamanta-recurentă a criticat în fața 

intimatei-pârâte faptul că prin această hotărâre nu i s-au acordat despăgubiri și pentru 6 ha 

teren din extravilanul com. M. ce au aparținut autorilor B.B. și B.V., cât și pentru terenul de 

18, 6 ha ce a fost proprietatea numitei V.V. (căsătorită U.). 

Curtea constată, mai întâi, că în privința autorilor săi, B.B. și V., bunici materni, a 

surorilor bunicii materne, V.S., V.V., reclamanta a făcut, cu acte de stare civilă, dovada 

cetățeniei române, a făcut dovada refugiului prin coroborarea ordinului de serviciu nr. 

2333/1944, cu adeverința nr. 29455/16.03.1945 a Serviciului Evidenței Refugiaților 

basarabeni și bucovineni din cadrul Comisariatului general al refugiaților și al evacuaților, 

precum și cu extrasul de pe opisul alfabetic pentru transilvăneni, bucovinei și basarabeni pe 

anul 1940, dar și cu declarațiile autentice de martor. Declarațiile martorilor, persoane în 

vârstă, pot fi doar unele aproximative, astfel încât nu poate imputa pârâta reclamantei 

neconcordanțe între acestea și documentele oficiale vizând anii, care să pună sub semnul 

îndoielii dovada refugiului autorilor reclamantei. 
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Fratele numitei S.L., mama reclamantei, numitul B.V.l., amintit în adeverința nr. 

29455/16.03.1945 a decedat fără moștenitori în anul 1955, potrivit certificatului de deces aflat 

în copie la dosar, situația sa neputând influența astfel în niciun fel dreptul reclamantei de a 

pretinde despăgubiri ca moștenitor al autorilor săi. 

Curtea reține că s-a făcut de către reclamantă și dovada calității sale de unic 

moștenitor al autorilor săi sus-arătați, cu certificat de moștenitor legal nr. 64/05.08.1999 

pentru calitatea sa de moștenitor al părinților S.L. și S.P., certificat de moștenitor nr. 

22/04.11.2004 pentru calitatea de descendent de gr I a mamei sale după bunicii materni B.B. 

și B.V.., certificat de calitate de moștenitor nr. 391/09.11.2004 privind calitatea de moștenitor 

legal a bunicii B.V.. după sora sa defunctă V.E. și calitatea de moștenitor legal gr. II a mamei 

sale, S.L. pentru defunctele V.S. și U.V.. 

Cu toate acestea, examinând cererea de acordare despăgubiri având nr. 

6602/20.04.2004, cerere a reclamantei C.G. de acordare a drepturilor ce i se cuvin potrivit 

Legii nr. 290/2003, Curtea constată că nici cele 6 ha teren arabil care ar fi aparținut familiei B. 

(cu privire la care, de altfel, nu există dovezi clare de proprietate la dosar), nici terenul 

proprietatea numitei U.V., în suprafață de 18,6 ha, nu au făcut obiectul solicitării reclamantei. 

Astfel, Comisia nu se putea pronunța în afara cadrului stabilit expres de către reclamantă, care 

a indicat bunurile ce ar fi aparținut autorilor săi, pentru care dorește a fi despăgubită. 

Pentru aceste motive, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 496 raportat la art. 488 pct. 8 

C.proc.civ., coroborat cu art. 20 din Legea nr. 554/2004, admite recursul și casează sentința 

recurată, rejudecând cauza și dispunând în sensul admiterii în parte a acțiunii, în sensul pe larg 

arătat în cele ce preced. 

VIII. Achiziții publice 

19. Achiziții publice. Plângere împotriva Deciziei dată de Consiliul Național de 

Soluționarea Contestațiilor 

Asupra unei ofertei cu preț neobișnuit de scăzut planează o prezumție de lipsă a 

garanțiilor privind executarea corespunzătoare a contractului, situație în care autoritatea 

contractantă era pe deplin îndreptățită să solicite clarificări și să verifice în detaliu 

documentele de justificare a prețului. Atâta timp cât există convenții a căror valabilitate a 

expirat, acestea nu pot fi luate în considerare în justificarea prețului. În cauză nu pot fi avute 

în vedere nici alte convenții noi, care nu au fost declarate şi incluse în justificarea inițială 

pentru a nu crea un avantaj incorect ( contrar art. 2 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 34/2006 ) în 

raport cu celălalt ofertant care şi-a fundamentat prețul corect prezentând în termenele 

stabilite documentele justificative şi clarificările necesare. 

Temei de drept: art. 202 (1) si (l1) din OUG nr. 34/2006; art. 361 din HG 925/2006 

Decizia civilă nr. 373/ 4 aprilie 2016  

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. X/45/2016 contestatoarea 

SC „N.S.” SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritate contractantă SC „S.P.” Iaşi SA 

anularea Deciziei nr. 122/C8/18 din 01.02.2016 dată de Consiliul Național de Soluționarea 

Contestațiilor . 

În motivarea plângerii contestatoarea a arătat ca prin publicarea anunțului de 

participare nr. 164576/21.11.2015 SC „S.P.” Iaşi SA, în calitate de autoritate contractantă şi-a 

manifestat intenția de a atribui contractul având ca obiect Servicii de siguranță - COD CPV 

79710000-4. 
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Conform prevederilor art. 165 alin. (2) O.U.G. 34/2006 datorită faptului că oferta sa a 

îndeplinit condiția admisibilității a fost invitată alături de SC „N-E.S.F.” SRL să participe la 

runda electronică unde a ocupat poziția a 2 a cu prețul de 912.088,30 RON. 

Motivat de faptul că ofertele prezentau un preț neobişnuit de scăzut în raport cu 

valoarea estimată a contractului ce urma a fi atribuit, autoritatea contractantă a cerut detalii şi 

precizări referitoare la fundamentarea prețului, precum şi documentele care au stat la baza 

elaborării ofertei financiare. 

La nivel comisiei de evaluare s-a luat decizia de desemnare a unor specialişti care să 

analizeze justificările şi răspunsurile participanților sprijinind astfel activitatea de evaluare a 

ofertelor financiare cu scopul de a se contura o imagine cât mai clară. 

Din raportul experților nr. 31842/30.12.2015 reiese că justificarea depusă de societatea 

sa este corectă, conformă cu valoarea din runda electronică în timp ce justificarea depusă de 

„N-E.S.F.” SRL prezintă mai multe inadvertențe. 

O primă critică a ofertei financiare elaborate de „N-E.S.F.” SRL priveşte diferența 

dintre valoarea totală a subvențiilor de 136.371,60 RON ce duc la scăderea prețului ofertat din 

care s-a justificat doar o sumă de 56.250 RON conform justificării inițiale. Ulterior, aceasta a 

depus documente şi justificări noi, respectiv convențiile nr. 314/15.09,2015 şi 

353/03.22.2015. De asemenea, acest ofertant a depus şi convenții expirate, nefăcând dovada 

că acestea sunt dedicate îndeplinirii contractului ce urma a fi atribuit. 

În ce priveşte acest aspect, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor apreciază 

că ofertantul „N-E.S.F.” este beneficiarul subvențiilor acordate în baza Legii nr. 76/2002 şi că 

a făcut dovada susținerii întregii durate a contractului ce urma a fi atribuit. Consideră că 

această apreciere este lipsită de fundament în condițiile în care chiar dacă ofertantul nu şi-a 

modificat prețul prezentat în propunerea financiară şi-a creat un avantaj prin includerea unor 

sume ce reprezintă subvenții de stat acordate în baza Legii nr. 76/2002 (art. 80, 85 şi 93) în 

baza unor convenții expirate. Cu referire la aceste convenții a căror valabilitate a expirat, 

ofertantul „N-E.S.F.” SRL nu a prezentat dovezi în sensul că sumele provenite din subvenții 

ar fi depozitate în vreun cont bancar şi urmează a fi utilizate pentru executarea eventualului 

contract, nici față de autoritatea contractantă, nici față de Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor. Astfel, din considerațiile Consiliului se desprinde concluzia că aceleaşi fonduri 

provenite din subvenții conform aceloraşi convenții încheiate cu AJOFM pot fi folosite 

subsecvent la infinit fapt ce contravine nu numai realei concurențe dintre ofertanți, dar 

creează o vulnerabilitate a pieței acestor servicii prin posibilitatea practicării politicilor de 

dumping. 

Astfel trebuie analizată modalitatea prezentată de „N-E.S.F.” referitoare la absorbția şi 

proiecția fondurilor provenite din subvenții pentru executarea contractului, dar şi conduita 

acestui ofertant care după ce declară că fundamentează oferta financiară pe un set de 

convenții, aduce altele noi, nedeclarate şi neincluse în justificarea inițială. Prin această 

conduită s-a menținut în mod artificial prețul ofertat, Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor neanalizând acest aspect ce creează un avantaj incorect ( contrar art. 2 alin. (1) 

şi (2) din O.U.G. 34/2006 ) în raport cu societatea sa, care şi-a fundamentat prețul corect 

prezentând în termenele stabilite documentele justificative şi clarificările necesare. 

O altă critică se referă la îndeplinirea de către „N-E.S.F.” SRL a cerinței din caietul de 

sarcini referitoare la coordonator. Autoritatea contractantă prin caietul de sarcini (document 

nr. 27847/11.11.2015) impune ca ofertanții Să facă dovada existentei coordonatorului care să 

răspundă numai de îndrumarea, instruirea şi verificarea permanentă a agenților de pază de la 

obiectivele ce fac obiectul contractului. Verificarea modului de prestare a serviciilor se va 

face cu respectarea art. 33 din HG.301/2012, cu modificările si completările ulterioare. 

Coordonatorul va dispune de autoturism pentru deplasare eficientă şi mijloace de comunicare 

corespunzătoare (se vor depune documente doveditoare în acest sens); plata acestuia intră în 

sarcina prestatorului şi este indusă în valoarea contractului. Coordonatorul activității va 

prezenta beneficiarului, zilnic, un raport de activitate, în scris sau electronic, ce va cuprinde 
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evenimentele produse in ziua precedentă şi masurile luate pentru remedierea acestora, dacă 

este cazul. 

Alin. (2) al art. 33 din HG 301/2012 prevede că Paza obiectivului asigurat cu un 

dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un şef de tură I 

schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în posturi şi a personalului de pază, preluând 

atribuțiile unui post de pază în caz de nevoie. Niciunul din obiectivele autorității contractante 

nu este asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază. Tot din caietul de 

sarcini reiese că ponderea posturilor de pază este de câte 2 pe obiectiv, deci nu se impunea 

desemnarea unui şef de tură/schimb, atribuțiile acestuia fiind în sarcina coordonatorului - 

şefului de obiectiv. 

Conform alin. (4) al aceluiaşi art. 33 Verificarea modului de efectuare a serviciului de 

pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb... 

Pentru obținerea licențelor de funcționare în domeniul pazei şi protecției societățile 

specializate depun un set de documente printre care se află Regulamentul de organizare şi 

funcționare. De regulă, pentru avizarea acestui regulament se cere a se detalia echipamentele 

societății, structura organizatorică şi obligările persoanelor responsabile de conducerea şi 

coordonarea serviciilor de pază. 

Șeful de obiectiv, pentru a se obține avizul favorabil din partea Direcției de Ordine 

Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române are următoarele obligații: 

controlează şi conduce activitatea personalului de pază din subordine, fiind ținut răspunzător 

de organizarea şi desfăşurarea serviciului de pază la obiective; organizează, conduce şi 

controlează activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul 

subordonat; informează de îndată conducerea societății şi poliția despre evenimentele produse 

pe timpul activității de pază şi ține evidența acestora în registrele special constituite; propune 

conducerii societății măsuri pentru perfecționarea activității de pază; ține evidența 

armamentului şi a muniției din dotarea personalului de pază subordonat. 

Obiectivele autorității contractante, se află în zone periferice ale Municipiului laşi, 

distanță dintre aceste obiective fiind de aproximativ 20 km. 

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, „N-E.S.F.” SRL ține cont la elaborarea ofertei 

financiare de un salariu minim pe economie al coordonatorului (şeful de obiectiv) - 1050 

RON - pentru o fracțiune de normă de 0,5h/zi - 30 de minute pe zi ceea ce este de natură, de a 

diminua prețul ofertat în mod artificial, fără corespondent material în realitate. 

Activitatea şefului de obiectiv presupune controlul efectiv al agenților specializați în 

posturile unde au fost repartizați şi consemnarea acestui control în registrul special întocmit 

din obiectivele autorității contractante, în condițiile în care autoritatea contractantă are 8 

posturi ale căror pază este asigurată non-stop, însemnând minimum 3 schimburi în fiecare 

post. La un calcul simplu rezultă că în cele 8 posturi non-stop, agenții de pază se schimbă de 

24 de ori iar un şef de obiectiv cu o normă de 30 de minute pe zi nu poate să asigure controlul 

acestor agenți de pază. Singura rațiune a acestei fracțiuni de normă, este de a diminua în mod 

superficial şi irealist, utopic prețul ofertat. Chiar de am presupune că acest şef de obiectiv 

controlează oamenii prin mijloace de comunicare la distanță, şi prin această modalitate s-ar 

depăşi norma de 30 de minute pe zi. 

Referitor la acest artificiu pur matematic folosit de „N-E.S.F.” SRL, Consiliul 

Național de Soluționare a Contestațiilor se prevalează de faptul că trebuie aplicat principiul 

bunei-credințe şi că autoritatea contractantă nu ar trebui să fie atât de sceptică cu privire la 

maniera de îndeplinire a obligațiilor de către „N-E.S.F.”SRL. 

Un alt aspect pe care Consiliul nu îl analizează este formularea cerinței prin care 

autoritatea contractantă cere expres ca şeful de obiectiv să beneficieze de un autoturism cu 

care să se deplaseze pentru efectuarea controalelor în obiective, ceea ce presupune deplasarea 

lui fizică. 

Această problemă nu s-ar ridica şi nu ar exista niciun dubiu asupra veracității 

calculelor şi a corespondentului lor în realitate în condițiile în care şeful de obiectiv ce 



224 

 

prestează 30 de minute de muncă pe zi ar beneficia de plata timpului suplimentar de muncă 

relevat în calculele ofertei financiare. Atât timp cât acest calcul nu există, iar sume 

reprezentând sporurile timpului suplimentar efectuat de şeful de obiectiv nu sunt incluse în 

elaborarea ofertei financiare, considerăm că ofertantul a folosit un calcul fără luarea în 

considerare a dispozițiilor Legii 53/2003 privind Codul muncii de natură a induce autoritatea 

contractantă în eroare prin diminuarea prețului ofertat. 

În drept a invocat dispozițiile O.U.G. 34/2006, art. 33 din HG 301/2012, Legea 

333/2003, Legea 76/2002, Legea 53/2003. 

Intimata SC „S.P.” Iaşi SA legal citată a formulat întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea plângerii ca nefondată şi menținerea deciziei dată de Consiliul Național de 

Soluționarea Contestațiilor. 

Intimata arată că în cauză Comisia a analizat ofertele depuse din punct de vedere al 

încadrării in valoarea estimata a contractului si ale prevederilor art.202 din OUG 34/2006, 

modificata si completata si a constatat ca ambele oferte au un preț neobişnuit de scăzut, motiv 

pentru care a solicitat clarificări ambilor ofertanți. 

Justificările si răspunsurile la clarificări au fost înaintate specialiştilor/experților in 

domeniu, care au înaintat raportul final nr.31842/30.12.2015, din care reiese că justificarea 

depusa de „N.S.” SRL este corecta, conforma cu valoarea din runda electronica, ofertantul 

justificând prețul neobişnuit de scăzut iar din justificarea depusa de „N-E.S.F.” SRL rezulta ca 

din valoarea subvenției declarate de ofertant, in valoare de 136.371,60 lei, este justificata in 

mod corect doar o suma de 56.250 lei; la o analiza detaliata a răspunsurilor sale, reies o serie 

de inadvertențe in legătura cu numărul agenților de paza angajați in baza convențiilor cu 

AJOFM; modalitatea de calcul abordata de ofertant duce la majorarea valorii subvenției de 

care beneficiază, ceea ce conduce la diminuarea artificiala a tarifului unitar/ora; Având in 

vedere distantele dintre cele 6 obiective de paza, amplasate pe teritoriul municipiului Iași, 

pentru a căror vizitare este necesara parcurgerea unei distante de aprox. 20 km cel puțin 1 

data/schimb (in condițiile a 3 schimburi/zi), alocarea timpului de 0,5 h/zi pentru îndeplinirea 

atribuțiilor şefului de obiectiv este total insuficienta. 

Membrii comisiei de evaluare întruniți in şedința de lucru in data de 30.12.2015, 

analizând si verificând răspunsurile la clarificările solicitate de autoritatea contractanta au 

decis că Ofertantul „N.S.” SRL a justificat prețul neobişnuit de scăzut al ofertei depuse si, ca 

urmare a prevederilor art.37 (1) din HG nr.925/2006, oferta sa este declarata admisibila, 

aceasta având un pret de 912.088,30 lei, fără TVA în timp ce oferta depusa de „N-E.S.F.” 

SRL este respinsa ca inacceptabila în temeiul prevederilor art.361(4) coroborat cu art.36(l) 

lit.f si neconforma in temeiul prevederilor art.79(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificări şi 

completări. 

In urma verificărilor si finalizării evaluării, comisia de evaluare a constatat ca 

ofertantul „N-E.S.F.” SRL modifica prin răspunsurile pe care le-a prezentat, conținutul 

propunerii financiare si a declarat oferta neconforma, in condițiile art.79 (3) din HG 

925/2006, cu modificări si completări. 

În acest sens s-a emis Raportul de atribuire nr.31844/30.12.2015 . 

Ofertantul „N-E.S.F.” SRL a înaintat la CNSC contestația înregistrata cu 

nr.07/06.01.2016 prin care a solicitat anularea comunicării nr.31846/30.12.2015și reluarea 

etapei de evaluare a ofertelor depuse. 

Prin Decizia CNSC nr.l22/C8/18/01.02.2016, CNSC a decis admiterea contestației 

formulate de „N-E.S.F.” SRL si a dispus anularea rezultatului procedurii consemnat in 

raportul de atribuire nr.31844/30.12.2015 si actele subsecvente acestuia, in partea ce priveşte 

evaluarea ofertei prezentate de „N-E.S.F.”SRL. 

Ca urmare, având in vedere caracterul obligatoriu pentru autoritatea contractanta a 

Deciziei CNSC nr.l22/C8/l8/01.02.2016 s-a reluat procedura și s-a procedat la reevaluarea 

ofertei depuse de „N-E.S.F.” SRL. 
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In procesul de reevaluare a ofertei „N-E.S.F.”SRL, autoritatea contractanta a avut in 

vedere motivarea CNSC și a reținut ca suficiente justificările acestui operator prin care face 

dovada ca are dreptul sa acceseze fonduri de natura ajutorului de stat (sume obținute ca 

urmare a aplicării Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea 

ocupării forței de munca, cu modificările si completările ulterioare)si, in contextul respectării 

principiului bunei credințe prezumate, a declarat oferta acestuia conforma. Comisia a întocmit 

clasamentul ofertelor pentru a aplica criteriul de atribuire, respectiv prețul cel mai scăzut și, 

având la baza procesul de evaluare desfăşurat a declarat câştigătoare oferta depusă de 

ofertantul „N-E.S.F.” SRL (IMM), cu o propunere financiară de 881.000,00 lei fără TVA 

(7,42 lei/ora servicii paza si 92,23 lei/ luna abonament servicii monitorizare si intervenție). 

Raportat la natura serviciilor a căror prestare face obiectul contractului - servicii de 

siguranța - autoritatea contractantă nu avea competente extinse din punct de vedere financiar-

contabil in domeniul verificării modului în care prestatorul şi-a format prețul ofertat şi nici de 

a aprecia modul de utilizare a sumelor de care beneficiază sub forma de subvenții, atâta timp 

cât, potrivit art. 171 din OUG nr. 34/2006, oferta prezentată are caracter obligatoriu, din punct 

de vedere al conținutului, pentru aceasta, pe toată durata de valabilitate stabilită de autoritatea 

contractantă.  

De asemenea, autoritatea contractanta nu avea competenta necesara analizării, din 

punct de vedere contabil si fiscal, a corectitudinii modului de încasare si utilizare a sumelor 

provenite din subvenții. 

Dacă ofertantul câştigător nu respectă, în prestarea serviciilor, reglementările legale in 

vigoare in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecției persoanelor, nu este 

atributul şi obligația autorității contractante să se sesizeze ori să investigheze pretinsele 

nereguli, întrucât, pe de o parte, nu are calificarea şi competența de a exercita un astfel de 

control, iar pe de altă parte, pentru că singurul lucru care o interesează şi pe care trebuie să îl 

urmărească este de a obține prestarea serviciului la un preț cât mai scăzut, indiferent de 

riscurile pe care şi le-ar asuma sau la care s-ar expune prestatorul de servicii. 

În concluzie, in virtutea principiului bunei credințe, autoritatea contractanta a declarat 

oferta „N-E.S.F.” SRL admisibila si câştigătoare, ca urmare a aplicării criteriului "prețul cel 

mai scăzut". De asemenea, constatând că problemele ridicate de petentă, prin plângere, exced 

atributelor autorității contractante şi cadrului normativ stabilit prin O.U.G. nr. 34/2006, 

considera ca plângerea este neîntemeiata. 

În cauză SC „N-E.S.F.” SRL a formulat cererea de intervenție accesorie în favoarea 

SC „S.P.” Iaşi SA prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată şi menținerea 

deciziei dată de Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor, reluând susținerile 

dezvoltate prin plângerea formulată la CNCS. 

Intervenienta a invocat excepțiile lipsei constituirii garanției de bună conduită de 

petentă potrivit art. 271 indice 1 din OUG 34/2006, a tardivității potrivit art. 281 din OUG 

34/2006 , termenul de 10 zile prevăzut de lege fiind împlinit la data de 15.02.2016 iar 

plângerea înregistrată la data de15.02.2016 . 

De asemenea a invocat și excepția lipsei calității procesuale active în considerarea 

faptului că „N.S.” SRL nu a fost parte în dosarul aflat pe rolul CNCS iar dreptul la calea de 

atac estre recunoscut doar părților . 

Analizând materialul probator administrat in cauza, cu precădere asupra excepțiilor 

invocate conform art. 248 C.pr.civ., Curtea constată următoarele: 

Excepția lipsei constituirii garanției de bună conduită de petentă potrivit art. 271 

indice 1 din OUG 34/2006 nu poate fi primită urmând a fi respinsă având în vedere 

următoarele: 

Potrivit art. 271 indice 1 „În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui 

eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligația de a constitui garanția de 

bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii 

contestației/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii 
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instanței de judecată de soluționare a acesteia.” Din interpretarea gramaticală și teleologică a 

dispozițiilor menționate rezultă că acestea sunt aplicabile doar contestatorului în faza 

procedurii în fața Consiliului și ulterior în fața instanței dacă acesta înțelege să conteste 

decizia CNCS care îi este nefavorabilă. Aceste dispoziții sunt de strictă interpretare și nu pot 

fi aplicabile altei peroane care înțelege să conteste doar decizia CNCS. De altfel, scopul 

constituirii garanției de bună conduită este acela de a proteja autoritatea contractantă de riscul 

unui eventual comportament necorespunzător al unui ofertant. Or, în situația de față petenta 

susține în fapt tocmai legalitatea actelor autorității contractante desființate de CNCS, astfel că 

este evident că nu ar exista nici o rațiune pentru constituirea garanției de bună conduită . 

Excepția a tardivității plângerii este de asemenea neîntemeiată. Astfel potrivit art. 281 

din OUG 34/2006, termenul de 10 zile prevăzut de lege s-a împlinit la data de 15.02.2016 însă 

plângerea înregistrată la Curtea de apel la data de15.02.2016 a fost depusă prin serviciul 

poștal la data de 12.02.2016, fiind deci în termen. 

Excepția lipsei calității procesuale active nu poate fi primită chiar dacă „N.S.” SRL nu 

a fost parte în dosarul aflat pe rolul CNCS iar dreptul la calea de atac este recunoscut de 

regulă doar părților . 

Sub acesta aspect, curtea reține că potrivit art. 281 din OUG 34/2006 Deciziile 

Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă 

şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 255 alin. (2), cu plângere la instanța 

judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât 

pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. Art.255 prevede că prin persoană 

vătămată se înțelege orice operator economic care: a) are sau a avut un interes legitim în 

legătură cu respectiva procedură de atribuire; b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un 

prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte 

juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind respectiva 

procedura de atribuire. 

Prin urmare în această materie, potrivit dispozițiilor speciale enunțate, aplicabile 

conform principiului de drept lex specialis derrogat lex generalis, calea de atac a plângerii la 

instanță este deschisă nu doar părților care au participat la procedura din fața CNCS, ci 

oricărei persoane vătămate care are un interes legitim în legătură cu procedura de atribuire. În 

cauză „N.S.” SRL este în mod cert vătămată prin actul atacat care desființează raportul 

procedurii prin care fusese declarată câștigătoare, astfel că nu poate fi negată calitatea sa 

procesual activă. 

Pe fondul plângerii, curtea reține că intimata „S.P.” IASI SA, in calitate de autoritate 

contractanta a organizat procedura de licitație deschisa online cu etapa finala de licitație 

electronica având ca obiect achiziția de servicii de siguranța (cod CPV 79710000-4). 

Conform prevederilor art. 165 alin. (2) O.U.G. 34/2006 datorită faptului că oferta 

petentei a îndeplinit condiția admisibilității a fost invitată alături de SC „N-E.S.F.” SRL să 

participe la runda electronică unde a ocupat poziția a 2 a cu prețul de 912.088,30 RON, 

Comisia a analizat ofertele depuse din punct de vedere al încadrării in valoarea 

estimata a contractului si ale prevederilor art.202 din OUG 34/2006, modificata si completata 

si a constatat ca ambele oferte au un preț neobişnuit de scăzut, reprezentând mai puțin de 80% 

din valoarea estimata a contractului. 

Având in vedere prevederile art. 202 (1) si (l1) din OUG nr. 34/2006 actualizata si ale 

art. 361 din HG 925/2006 actualizata, autoritatea contractanta are obligația de a efectua 

verificări in cazul in care o oferta prezintă un preț neobişnuit de scăzut in raport cu valoarea 

estimata a contractului ce urmează a fi atribuit. 

Pentru a finaliza evaluarea, Comisia a hotărât ca ofertanții „N-E.S.F.” SRL si „N.S.” 

SRL sa transmită, detalii si precizări pe care le considera semnificative cu privire la prețul 

neobişnuit de scăzut al ofertei, îndeosebi cu privire la fundamentarea economica a modului de 

formare a acestuia si documentele aferente care pot susține informațiile (inclusiv cele 
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referitoare la subvenții), astfel încât comisia de evaluare sa își formeze convingerea ca prețul 

este real, sustenabil si legal a fi ofertat. 

Datorita faptului ca justificările primite, in termenul solicitat, au cuprins si elemente 

de natura salariala, preşedintele comisiei de evaluare a solicitat conducerii societății 

desemnarea unor specialişti in domeniu; astfel, prin Decizia nr.220 din 22.12.2015 a 

Directorului General al „S.P.” Iași SA, au fost desemnați doi specialişti din cadrul autorității 

contractante cu scopul de a sprijini activitatea de evaluare a ofertelor financiare si de a facilita 

comisiei adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei 

câştigătoare. 

Din raportul experților nr. 31842/30.12.2015 reiese că justificarea depusă de societatea 

petentă este corectă, conformă cu valoarea din runda electronică în timp ce justificarea depusă 

de „N-E.S.F.” SRL prezintă mai multe inadvertențe. 

O primă critică a ofertei financiare elaborate de „N-E.S.F.” SRL priveşte diferența 

dintre valoarea totală a subvențiilor de 136.371,60 RON ce duc la scăderea prețului ofertat din 

care s-a justificat doar o sumă de 56.250 RON conform justificării inițiale. Ulterior, aceasta a 

depus documente şi justificări noi, respectiv convențiile nr. 314/15.09,2015 şi 

353/03.22.2015. De asemenea, acest ofertant a depus şi convenții expirate, nefăcând dovada 

că acestea sunt dedicate îndeplinirii contractului ce urma a fi atribuit. Comisia a hotărât prin 

Raportul de atribuire nr.31844/30.12.2015 că oferta declarata câştigătoare este cea depusă de 

ofertantul „N.S.” SRL (IMM), cu o propunere financiară, fără TVA, de 912.088,30 lei (7,67 

lei/ora servicii paza si 175 lei/luna abonament servicii monitorizare si intervenție) iar oferta 

depusa de „N-E.S.F.” SRL este respinsa ca inacceptabila în temeiul prevederilor art.361(4) 

coroborat cu art.36(l) lit.f si neconforma in temeiul prevederilor art.79(3) din H.G. nr. 

925/2006, cu modificări şi completări. 

Ofertantul „N-E.S.F.” SRL a înaintat la CNSC contestația înregistrata cu 

nr.07/06.01.2016 prin care a solicitat anularea comunicării nr.31846/30.12.2015și reluarea 

etapei de evaluare a ofertelor depuse. 

Prin decizia nr. 122/C8/18 din 01.02.2016 dată de Consiliul Național de Soluționarea 

Contestațiilor a fost admisă contestația formulată de „N-E.S.F.” SRL în contradictoriu cu 

„S.P.” Iași SA, a fost anulat rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii de atribuire 

nr. 31844/ 30.12.2015 şi actele subsecvente acestuia, în partea ce priveşte evaluarea ofertei 

prezentate de SC „N-E.S.F.” SRL și obligată autoritatea contractantă la continuarea procedurii 

de atribuire în cauză, cu reevaluarea ofertei depuse de SC „N-E.S.F.” SRL. 

În considerentele deciziei contestate s-au reținut ca, in mod nejustificat, a fost respinsă 

oferta „N-E.S.F.”SRL, întrucât aceasta a făcut dovada existentei şefului de obiectiv așa cum a 

fost solicitat in caietul de sarcini, prezentând modul propriu de organizare a activității de 

verificare, care este asigurata de şeful de obiectiv împreuna cu şefii de tura subordonați lui, in 

cadrul unei norme de lucru suficiente de 0,5 ore/zi.  

Astfel în ceea ce priveşte primul motiv de respingere a ofertei contestatoarei, Consiliul 

reține că, referitor la şeful de obiectiv, în caietul de sarcini nu există precizări, ci numai 

cerința ca ofertantul „Să facă dovada existenței coordonatorului care să răspundă numai de 

îndrumarea, instruirea şi verificarea permanentă a agenților de pază de la obiectivele ce fac 

obiectul contractului". 

De asemenea, Consiliul reține că ofertantul nu avea obligația de a evidenția în 

propunerea financiară sumele alocate pentru persoanele, pe care ofertantul are intenția să le 

utilizeze pentru respectarea prevederilor legale mai sus menționate, în propunerea tehnică 

depusă, acesta precizând, că va pune „la dispoziția autorității contractante a coordonatorului 

care să răspundă numai de îndrumarea, instruirea şi verificarea permanentă a agenților de pază 

de la obiectivele ce fac obiectul contractului. ", iar în răspunsurile la solicitările de clarificări, 

a detaliat suma pe care intenționează să o utilizeze pentru activitatea respectivă. 

Având în vedere cele de mai sus, faptul că solicitările de clarificări se referă la 

justificarea prețului ofertat şi nu la conținutul propunerii tehnice, precum şi faptul că modul de 
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organizare a activității este propriu ofertantului în condițiile în care sunt respectate prevederile 

legale în domeniu, Consiliul constată că autoritatea contractantă a respins, în mod nejustificat, 

oferta contestatoarei, reținându-se faptul că valoarea, cu privire la care autoritatea contractantă 

susține că este insuficientă, este nesemnificativă în raport cu prețul total al ofertei, aceasta 

neconsiderând necesar ca această valoare să fie evidențiată separat în cadrul propunerii 

financiare, ci să fie cuprinsă în cadrul prețului ofertat pentru celelalte activități. 

În ceea ce priveşte al doilea motiv de respingere a ofertei contestatoarei, invocat de 

către autoritatea contractantă, respectiv că aceasta a cuprins în calcul o valoare provenită din 

sumele obținute ca urmare a aplicării prevederilor legale ale Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fotei de muncă, Consiliul a avut în 

vedere următoarele dispoziții legale, art. 80 alin. (1) şi (2) , art. 85 , art. 934 . 

În ceea ce priveşte convențiile şi dispozițiile încheiate cu AJOFM Iaşi, Consiliul 

constată că SC „N-E.S.F.” SRL este beneficiarul subvențiilor acordate, conform prevederilor 

art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării fotei de muncă, fiind stabilite sumele cuvenite angajatorilor din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. Întrucât convențiile încheiate cu AJOFM Iaşi, precizate de ofertant, 

indică data de expirare ulterioară datei de deschidere a ofertelor în prezenta procedură de 

atribuire, iar plata acestora se efectuează lunar, Consiliul a avut în vedere că sumele ce 

urmează a fi încasate au fost distribuite, în justificările transmise, pe întreaga perioadă de 

derulare a contractului, fiind astfel influențat modul de formare a prețului. 

În acest sens, Consiliul a mai reținut că, prin documentele prezentate, ofertantul în 

cauză a făcut dovada existenței acestor sume, iar prin calculul efectuat a făcut dovada că 

acestea acoperă întreaga durată a contractului. Prin urmare, susținerea autorității contractante, 

nedovedită, că aceste convenții ar fi putut fi utilizate la justificarea prețurilor ofertate de 

contestatoare în cadrul altor proceduri de atribuire, contravenind principiului bunei credințe 

prezumate, nu va fi luată în considerare. 

Se observă, față de cele de mai sus, că autoritatea contractantă are obligația ca în cazul 

în care a solicitat clarificări în conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din OUG nr. 

34/2006 să facă aplicarea dispozițiile art. 202 alin. (2) lit. e) din ordonanță, care prevede: 

"Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare justificările primite de la 

ofertant, în condițiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: (...) e) posibilitatea ca 

ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat", şi să ia în considerare răspunsurile primite. 

Totodată, Consiliul reține, în soluționare, faptul că, prin documentele prezentate, SC 

„N-E.S.F.” SRL a făcut dovada că are dreptul să acceseze acest tip de fonduri, existând astfel 

posibilitatea ca, şi în baza acestui contract, în cazul în care va fi declarată câştigătoare, să 

beneficieze de fonduri suplimentare, prin angajarea, în condițiile legale mai sus menționate, a 

personalului, pe care îl va utiliza. 

Consiliu a considerat astfel că autoritatea contractantă nu a analizat cu obiectivitate 

oferta contestatoarei, stabilind că nu au fost respectate prevederile legale şi documentația de 

atribuire, fără a argumenta în mod concret, care sunt elementele legate de cantitate şi calitate, 

pe care nu le poate satisface, prin nivelul prețului propus, oferta SC „N-E.S.F.” SRL. 

Curtea apreciază că decizia nr. 122/C8/18 din data de 01.02.2016 dată de Consiliul 

Național de Soluționarea Contestațiilor este nelegală și netemeinică având în vedere 

următoarele considerente: 

În mod greșit apreciază Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor că atâta timp 

cât ofertantul „N-E.S.F.” a fost și este beneficiarul subvențiilor acordate în baza Legii nr. 

76/2002 acesta a făcut dovada susținerii întregii durate a contractului ce urma a fi atribuit. 

Atâta timp cât există convenții a căror valabilitate a expirat, acestea nu pot fi luate în 

considerare în justificarea prețului. În cauză nu pot fi avute în vedere nici alte convenții noi, 

care nu au fost declarate şi incluse în justificarea inițială pentru a nu crea un avantaj incorect ( 

contrar art. 2 alin. (1) şi (2) din O.U.G. 34/2006 ) în raport cu celălalt ofertant care şi-a 

fundamentat prețul corect prezentând în termenele stabilite documentele justificative şi 
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clarificările necesare. Atâta timp cât autoritățile contractante sunt supuse unei obligații de 

transparență care are ca scop, în esență, să garanteze că este înlăturat riscul de favoritism și de 

arbitrar din partea lor, având în vedere că acestea trebuie să garanteze respectarea egalității de 

tratament și a transparenței în stadiul evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractului în 

acest sens fiind și jurisprudența CJUE ( ex Hotărârea Curții din 21 iulie 2011, Evropaïki 

Dynamiki/EMSA, C-252/10), instanța constată că și intimata SC „S.P.” IAȘI SA s-a 

conformat acestor cerințe, neputându-i se impută o lipsă de obiectivitate. 

 De asemenea nu pot fi primite nici susținerile intervenientei și argumentele 

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor referitoare la îndeplinirea de către „N-

E.S.F.” SRL a cerinței din caietul de sarcini referitoare la coordonator . 

Astfel în caietul de sarcini există cerința ca ofertantul „Să facă dovada existenței 

coordonatorului care să răspundă numai de îndrumarea, instruirea şi verificarea permanentă a 

agenților de pază de la obiectivele ce fac obiectul contractului. Verificarea modului de 

prestare a serviciilor se va face cu respectarea art. 33 din HG.301/2012, cu modificările si 

completările ulterioare. Coordonatorul va dispune de autoturism pentru deplasare eficientă şi 

mijloace de comunicare corespunzătoare (se vor depune documente doveditoare în acest 

sens); plata acestuia intră în sarcina prestatorului şi este indusă în valoarea contractului. 

Coordonatorul activității va prezenta beneficiarului, zilnic, un raport de activitate, în scris sau 

electronic, ce va cuprinde evenimentele produse in ziua precedentă şi masurile luate pentru 

remedierea acestora, dacă este cazul.” 

Art. 33 alin. (3), (4), (5) din HG nr. 301/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede că „(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază şi protecție printr-o 

societate specializată, conducătorul societății specializate trebuie să desemneze un şef de 

obiectiv care să asigure relaționarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază şi să 

dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din 

subordine. 

Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puțin o 

dată pe schimb, de către personalul cu atribuții de control anume desemnat, consemnându-se 

despre aceasta în registrul de control. 

Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenților de pază cu 

prevederile consemnelor generale şi particulare şi răspunde de modul de executare a 

serviciului de către aceştia". 

Alin. (2) al art. 33 din HG 301/2012 prevede că Paza obiectivului asigurat cu un 

dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un şef de tură I 

schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în posturi şi a personalului de pază, preluând 

atribuțiile unui post de pază în caz de nevoie. Niciunul din obiectivele autorității contractante 

nu este asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază. Tot din caietul de 

sarcini reiese că ponderea posturilor de pază este de câte 2 pe obiectiv, deci nu se impunea 

desemnarea unui şef de tură/schimb, atribuțiile acestuia fiind în sarcina coordonatorului - 

şefului de obiectiv. 

Conform alin. (4) al aceluiaşi art. 33 Verificarea modului de efectuare a serviciului de 

pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb. 

Pentru obținerea licențelor de funcționare în domeniul pazei şi protecției societățile 

specializate depun un set de documente printre care se află Regulamentul de organizare şi 

funcționare. De regulă, pentru avizarea acestui regulament se cere a se detalia echipamentele 

societății, structura organizatorică şi obligările persoanelor responsabile de conducerea şi 

coordonarea serviciilor de pază. 

Șeful de obiectiv, pentru a se obține avizul favorabil din partea Direcției de Ordine 

Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române are următoarele obligații: 

controlează şi conduce activitatea personalului de pază din subordine, fiind ținut răspunzător 

de organizarea şi desfăşurarea serviciului de pază la obiective; organizează, conduce şi 

controlează activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul 
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subordonat; informează de îndată conducerea societății şi poliția despre evenimentele produse 

pe timpul activității de pază şi ține evidența acestora în registrele special constituite; propune 

conducerii societății măsuri pentru perfecționarea activității de pază; ține evidența 

armamentului şi a muniției din dotarea personalului de pază subordonat. 

Obiectivele autorității contractante, se află în zone periferice ale Municipiului laşi, 

distanță dintre aceste obiective fiind de aproximativ 20 km. 

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, „N-E.S.F.” SRL ține cont la elaborarea ofertei 

financiare de un salariu minim pe economie al coordonatorului (şeful de obiectiv) - 1050 

RON pentru o fracțiune de normă de 0,5h/zi - 30 de minute. 

Or în raport de atribuțiile și sarcinile ce revin coordonatorului (şeful de obiectiv), 

ținând cont că activitatea acestuia presupune controlul efectiv al agenților specializați în 

posturile unde au fost repartizați şi consemnarea acestui control în registrul special întocmit 

din obiectivele autorității contractante, în condițiile în care autoritatea contractantă are 8 

posturi ale căror pază este asigurată non-stop, însemnând minimum 3 schimburi în fiecare 

post iar agenții de pază se schimbă de 24 de ori , ținând cont de distanța considerabilă dintre 

posturi de aproximativ 20 km, la care trebuie să se prezinte zilnic coordonatorul, este de 

natura evidenței că un şef de obiectiv cu o normă de doar 30 de minute pe zi nu poate să 

asigure, în mod real, controlul acestor agenți de pază nici măcar la nivelul unor standarde 

minime de profesionalism, timpul material alocat fiind insuficient. În atare condiții rezultă că 

acest ofertant a diminuat în mod nejustificat prețul ofertat neputându-se considera că modul 

de organizare a activității este propriu ofertantului și nu s-ar putea aprecia că timpul afectat de 

30 min nu este în măsură să garanteze îndeplinirea corespunzătoare a contractului ce urma a fi 

încheiat. 

Criteriile de calificare şi selecție, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din ordonanța 

de urgență, au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui 

operator economic participant la procedura, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea 

concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăți legate de 

îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta să va fi declarată câştigătoare. Chiar dacă în 

documentația de atribuire nu se impune o perioadă minimă de lucru pentru şeful de obiectiv, 

acest lucru nu exclude posibilitatea de apreciere, pe deplin justificată a autorității contractante 

că acesta ar fi insuficientă în raport de sarcinile concrete care revin și distanța dintre obiective. 

Asupra oricărei ofertei cu preț neobișnuit de scăzut planează o prezumție de lipsă a 

garanțiilor privind executarea corespunzătoare a contractului. Autoritatea contractantă era 

astfel pe deplin îndreptățită să solicite clarificări și să verifice în detaliu documentele de 

justificare a prețului. Or în raporta de clarificările formulate de SC „N-E.S.F.” SRL autoritatea 

contractantă analizând cu obiectivitate oferta acesteia, a statuat în mod just că nu au fost 

respectate prevederile legale şi documentația de atribuire și că oferta acesteia este 

inacceptabila în raport de prevederile art.361(4) coroborat cu art.36(l) lit.f deoarece oferta are 

un preț neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi prestat, astfel încât nu se poate 

asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitați prin caietul de 

sarcini si neconforma în raport de prevederile art.79(3) din H.G. nr. 925/2006 ofertantul 

modificând prin răspunsurile pe care le-a prezentat conținutul propunerii financiare. 

Prin urmare curtea apreciază că plângerea formulată de împotriva Deciziei nr. 

122/C8/18 din 01.02.2016 dată de Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor, este 

întemeiată şi o admite în baza art. 285 alin 4 din OUG 34/2006, cu consecința modificării 

deciziei în sensul respingerii contestației formulate de SC „N-E.S.F.” SRL în contradictoriu 

cu SC „S.P.” IAȘI SA ca nefondată. 

Pe cale de consecință în raport de soluția dată plângerii, Curtea respinge cererea de 

intervenție accesorie formulată de intervenienta SC „N-E.S.F.” SRL în favoarea SC „S.P.” 

Iaşi SA. 
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20. Plângere decizie CNSC. Procedură de licitație deschisă pe loturi organizată în 

vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect ”Servicii pentru 

silvicultură (cultura şi refacerea pădurilor)”. Ofertă respinsă greşit ca 

inacceptabilă, date fiind dispozițiile art. 2 alin. 2 din OM nr. 1783/2015 

Dispozițiilor art. 2 alin. 2 din OM nr. 1783/2015 statuează că certificatele de atestare 

emise în condițiile legii în baza OM nr. 718/2010 rămân valabile, legiuitorul înțelegând să 

păstreze valabilitatea certificatelor emise anterior în baza OM nr. 718/2010, același lucru 

fiind preluat și în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă, în ambele 

situații neexistând vreo altă mențiune suplimentară privind grupele de lucrări prevăzute de 

cele 2 acte normative 

Decizia nr. 467/21.04.2016 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Iaşi sub nr. X/45/09.03.2016 petenta 

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Iaşi SRL a formulat în 

contradictoriu cu intimata SC „M.” SRL plângere împotriva deciziei Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor nr. 258/C7/116/24.02.2016, prin care a fost admisă contestația 

intimatei împotriva raportului procedurii nr. 1159/20.01.2016 din cadrul procedurii de licitație 

deschisă pe loturi organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect ”Servicii 

pentru silvicultură (cultura şi refacerea pădurilor)”, în ceea ce priveşte mențiunile referitoare 

la oferta depusă de SC „M.” SRL pentru lotul 9, precum şi actele subsecvente acestuia, lot 9.  

În motivarea plângerii, petenta a arătat că urmare a admiterii contestației de către 

CNSC, a fost obligată ca în termen de 10 zile de la primirea deciziei să procedeze la reluarea 

procedurii de atribuire pentru lotul 9 cu verificarea documentelor de calificare prezentate de 

ofertantul SC „M.” SRL, procedura urmând a fi continuată pentru lotul menționat. 

Potrivit anunțului de participare nr. 19651/08.12.2015, cerința nr. 2 constă în deținerea 

de către ofertant a Certificatului de atestare eliberat în conformitate cu Ordinul Ministrului nr. 

1763/13.11.2015, în vigoare la 27.11.2015. Cerința nr. 2 face mențiunea conform căreia 

Certificatele de atestare emise în condițiile legii, în baza OM nr. 718/2010, rămân valabile, în 

sensul dispus de art. 2 alin. 2 din OM nr. 1763/2015, care face referire numai la îmbunătățiri 

funciare în domeniul silvic, nu şi la lucrările prevăzute de pct. 11-15, 18-24 ale lotului 9, 

pentru aceste lucrări fiind necesară deținerea Certificatului de atestare eliberat conform OM 

nr. 1763/2015, potrivit art. 6 lit. a şi b din Anexa 2. 

S-a susținut că CNSC a interpretat greşit atât mențiunile cuprinse în cerința nr. 2, cât şi 

dispozițiile art. 2 alin. 2 din OM nr. 1763/2015, care face referire la valabilitatea certificatelor 

de atestare emise conform OM nr. 718/2010, condiționată de emiterea acestora în condițiile 

legii. Din interpretarea dispozițiilor art. 30 alin. 5 şi 6 din Codul silvic, aprobat prin L. nr. 

46/2008 (modificat prin L. nr. 133/2015, de la 13.06.2015, în sensul introducerii alin. 5 şi 6), 

rezultă că lucrările prevăzute la pct. 11-15, 18-24 ale lotului 9 se încadrează în lucrările 

prevăzute la art. 30 alin. 5 Cod silvic şi nu pot fi efectuate decât în condițiile legii, deci ale 

atestării potrivit OM nr. 1763/2015. 

Petenta a mai învederat că potrivit procesului-verbal al şedinței de deschidere a 

ofertelor nr. 20666/22.12.2015, cerințele prevăzute în anunțul de participare au fost 

îndeplinite de intervenienta accesorie Asocierea SC „M.W.” SRL şi SC „P.H.” SRL cu lider 

de asociere SC „M.W.” SRL, având în vedere deținerea certificatelor de atestare nr. 17 şi 16 

din 18.12.2015 emise în baza OM nr. 1763/2015 pentru lucrările de la pct. 11-15, 18-24 ale 

lotului 9, intervenienta solicitând precizări în acest sens de la MMAP prin adresa nr. 

101/21.12.2015. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 287 indice 5 alin. 3 din OUG nr. 34/2006. 

Plângerea a fost legal timbrată 

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar, în copie, înscrisuri. 
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Intimata SC „M.” SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

plângerii, arătând că decizia CNSC este legală, că în mod greşit a fost respinsă oferta sa ca 

neconformă, în sensul că nu îndeplineşte cerințele caietului de sarcini, respectiv că nu ar 

îndeplini cerințele tehnice şi/sau profesionale, respectiv nu ar fi autorizată să efectueze lucrări 

conform art. 6 lit. a şi b din OM nr. 1763/2015: regenerarea pădurilor – lucrările sau prestările 

de servicii pentru favorizarea instalării semințişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a 

solului şi instalarea vegetației lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi 

reîmpăduriri; întreținerea semințişurilor şi plantațiilor forestiere. 

La art. V. 4 din fişa de date a achiziției se menționa că ofertantul are obligația de a 

face dovada că deține certificat de atestare eliberat în conformitate cu prevederile OM nr. 

1763/2015. De asemenea, se preciza că certificatele de atestare emise în condițiile legii, în 

baza OM nr. 718/2010, sunt valabile. 

Or, corect a admis CNSC plângerea, arătând că prin apariția OM nr. 1763/2015 

legiuitorul a înțeles să păstreze valabilitatea certificatelor emise anterior în baza OM nr. 

718/2010. CNSC a evidențiat că nu se poate adăuga la textul OM nr. 1763/2015, neexistând 

nicio prevedere legală expresă vizând corespondența între grupele de lucrări prevăzute de OM 

nr. 718/2010 (abrogat) și cele prevăzute de OM nr. 1763/2015, ci doar precizarea privind 

păstrarea valabilității certificatelor de atestare emise în baza OM nr. 718/2010 până la 

expirarea termenului de valabilitate al acestuia. 

Dacă s-ar îmbrățișa punctul de vedere al autorității contractante, s-ar crea un nonsens 

cu privire la îndeplinirea condiției experienței similare, întrucât o persoană care abia a fost 

atestată în baza OM nr. 1763/2015 n-ar putea și nici nu ar avea posibilitatea de a îndeplini 

condiția experienței similare pentru respectivele grupe de activități. 

De altfel, într-o altă procedură de atribuire, aceeași autoritate contractantă a specificat 

că nu pot fi excluși de la procedură cei atestați potrivit OM nr. 718/2010. 

Asocierea SC „M.W.” SRL şi SC „P.H.” SRL cu lider de asociere SC „M.W.” SRL nu 

a formulat întâmpinare. 

A fost comunicat de către CNSC, la solicitarea instanței, dosarul nr. 116/2016. 

Analizând plângerea de față, pe baza înscrisurile aflate la dosar și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea reține următoarele: 

Prin decizia nr. 258/C7/116/24.02.2016 a CNSC a fost admisă contestația formulată de 

SC „M.” SRL în contradictoriu cu RNP Romsilva – Direcția Silvică Iași, a fost anulat în parte 

raportul procedurii nr. 1159/20.01.2016 în ceea ce privește mențiunile referitoare la oferta 

depusă de SC „M.” SRL pentru lotul 9, precum și actele subsecvente acestuia, a fost obligată 

autoritatea contractantă ca, în cel mult 10 zile de la primirea deciziei, să procedeze la reluarea 

procedurii de atribuire pentru lotul 9, cu reverificarea documentelor de calificare prezentate de 

SC „M.” SRL. A fost respinsă cererea de intervenție formulată de SC „M.W.” SRL, în calitate 

de lider al asocierii SC „M.W.” SRL & SC „P.H.” SRL. 

Consiliul a constatat că oferta SC „M.” SRL depusă în cadrul procedurii de licitație 

deschisă, pe loturi, demarată la 08.12.2015 de RNP – ROMSILVA – Direcția Silvică Iași, a 

fost respinsă ca inacceptabilă, în baza art. 26 alin. 1 lit. b din Normele pentru aplicarea 

Regulamentului pentru atribuirea contractelor de achiziție de servicii prevăzute în Anexa 2B 

la OUG nr. 34/2006, deoarece nu ar fi întrunit cerința de calificare de la cap. V.4 pct. 2 din 

fișa de date a achiziției. 

Autoritatea contractantă a apreciat că, prin raportare la obiectul acordului-cadru ce 

urmează a fi atribuit, SC „M.” SRL ar fi trebuit să prezinte certificatul de atestare emis în baza 

OM nr. 1763/2015 pentru grupele de lucrări definite la art. 6 lit. a și b din același act 

normativ, însă ofertantul a prezentat un certificat privind atestarea sa pentru grupele de lucrări 

prevăzute de art. 7 lit. c și d din OM nr. 718/2010. 

Or, CNSC a apreciat că la cap. V. 4 din fișa de date a achiziției – capacitatea tehnică 

și/sau profesională, pct. 2, s-a solicitate: ”ofertantul are obligația să facă dovada că deține 

Certificat de atestare eliberat în conformitate cu prevederile OM nr. 1763/2015. Certificatele 
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de atestare emise, în condițiile legii, în baza OM nr. 718/2010 rămân valabile. Cerință 

obligatorie: se va prezenta Certificatul (valabil la data limită de depunere a ofertelor) în copie 

legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul”. 

Totodată, CNSC a avut în vedere și dispozițiilor art. 2 alin. 2 din OM nr. 1783/2015, 

care statuează că certificatele de atestare emise în condițiile legii în baza OM nr. 718/2010 

rămân valabile, constatând că legiuitorul a înțeles să păstreze valabilitatea certificatelor emise 

anterior în baza OM nr. 718/2010, același lucru fiind preluat și în documentația de atribuire de 

către autoritatea contractantă, în ambele situații neexistând vreo altă mențiune suplimentară 

privind grupele de lucrări prevăzute de cele 2 acte normative. 

Instanța constată că argumentația juridică a Consiliului național de Soluționare a 

Contestațiilor este una validă, în acord cu textul și spiritul legii. 

Curtea notează, suplimentar, că nu prezintă relevanță, până la expirarea perioadei de 

valabilitate a certificatelor de atestare emise în baza OM nr. 718/2010 și în condițiile 

prevederii exprese din art. 2 alin. 2 din OM nr. 763/2015 (care stipulează expres în sensul 

menținerii valabilității certificatelor de atestare emise în baza ordinului nr. 718/2010), noua 

împărțire pe grupe de lucrări făcută de OM nr. 763/2015. Potrivit art. 2 din OM nr. 718/2010, 

”În înțelesul prezentelor norme metodologice, lucrările de îmbunătățiri funciare din domeniul 

silvic sunt lucrări complexe care se execută pe terenuri cu orice destinație, în vederea 

asigurării protecției acestora şi a oricăror categorii de obiective față de inundații, alunecări de 

teren şi eroziuni, pentru asigurarea protecției lacurilor de acumulare împotriva colmatării, 

pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să 

stimuleze instalarea şi dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorării solurilor 

acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi pentru asigurarea protecției împotriva poluării. 

Acestea se realizează prin desecări, construcții hidrotehnice, măsuri pedoameliorative, 

împăduriri, crearea perdelelor forestiere de protecție şi altele asemenea, fiind acoperite 

așadar de reglementarea legală și lucrările definite la art. 6 lit. a și b din OM nr. 763/2015, 

ordin ce a abrogat OM nr. 718/2010. 

De asemenea, Curtea constată, în acord cu considerentele deciziei CNSC, că 

solicitarea din fișa de date a achiziției era clară, se referea, fără nicio distincție după grupe de 

lucrări, și la certificatele de atestare emise în baza OM nr. 718/2010, greșit fiind respinsă ca 

inacceptabilă oferta SC „M.” SRL. 

Pentru toate aceste motive, în temeiul dispozițiilor art. 283 şi urm. din OUG nr. 

34/2006, a fost respinsă ca nefondată plângerea și a fi menținută decizia contestată. 

Văzând și dispozițiile art. 453 C.proc.civ., petenta fiind în culpă procesuală, a fost 

obligată la plata către intimata SC „M.” SRL a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta 

(onorariu avocat). 
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Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale 

I. Drepturi salariale, sporuri si alte adaosuri 

1. Încadrare în grila de salarizare la nivelul maxim de salarizare. Nivel de salarizare 

în plată pentru funcțiile similare 

În privința persoanelor promovate în funcție, ca urmare a susținerii unui concurs, 

sintagma”nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare” semnifică nivelul de 

salarizare ce se plăteşte pentru o funcție ce are aceleaşi repere, altfel spus o funcție 

analoagă, asemănătoare din perspectiva criteriilor în funcție de care se face salarizarea 

(acelaşi grad profesional şi aceeaşi tranşă de vechime în muncă). 

Temei de drept: art.5 alin. 1 din OUG nr. 83/2014. 

Decizia nr. 361/5 aprilie 2016 

Prin acțiunea înregistrată sub nr. 449/89 din 05.03.2015 , reclamantele N.L. şi D.A. au 

solicitat instanței obligarea pârâtului Spitalul Municipal de Urgență la schimbarea funcției din 

asistent medical generalist în asistent medical generalist principal, încadrarea în grila de 

salarizare corespunzătoare funcției de asistent medical generalist principal, la nivelul maxim 

de salarizare, obligarea pârâtului la plata în favoarea fiecărei reclamante a unei despăgubiri 

echivalente cu diferențele de drepturi salariale corespunzătoare gradului principal începând cu 

01.01.2014 şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 

Prin sentința civilă nr.1197/10.09.2015 Tribunalul Vaslui admite, în parte, acțiunea 

formulată de reclamantele N.L. şi D.A. în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de 

Urgență şi, în consecință: 

Obligă pârâtul la schimbarea funcției reclamantelor din asistent medical generalist în 

asistent medical generalist principal. 

Respinge capătul de cerere vizând încadrarea reclamantelor în grila de salarizare 

corespunzătoare funcției de asistent medical generalist principal la nivelul maxim de 

salarizare şi capătul de cerere privind acordarea de despăgubiri corespunzătoare gradului 

principal. 

Obligă pârâtul la achitarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.400 lei, 

reprezentând onorariu avocat. 

Din întreg materialul probator existent la dosarul cauzei, instanța constată următoarea 

situație de fapt şi de drept: 

Conform copiilor de pe contractele individuale de muncă, reclamantele au fost 

angajate începând cu luna decembrie 2008 ca asistente medicale generaliste în cadrul 

Spitalului Municipal de Urgență . 

Primul capăt de cerere vizează încadrarea reclamantelor din asistent medical generalist 

în asistent medical generalist principal . 

Promovarea reprezintă trecerea cu caracter permanent a salariatului într-o altă funcție 

superioară în grad celei deținute anterior. 

De regulă, promovarea se face ca şi încadrarea în muncă, prin examen sau concurs, 

ceea ce presupune o serie de operațiuni anterioare din partea angajatorului cum ar fi 

declararea postului vacant, stabilirea tematicii pentru concurs, etc. 

Adeverințele existente la dosarul cauzei, la filele 11 respectiv 12, atestă faptul că N.L. 

şi D.A. au promovat examenul de grad principal, în sesiunea decembrie 2013. 

Temeiul încadrării reclamantelor în funcția de asistent medical generalist principal îl 

constituie tocmai promovarea acestui examen.  
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Susținerea şi promovarea acestui concurs îndreptățeşte angajatorul la schimbarea 

funcției celor două reclamante din asistent medical generalist în asistent medical generalist 

principal. 

În acest sens se reține că pârâtul a încheiat actele adiționale la contractele individuale 

de muncă însă reclamantele au refuzat semnarea acestora nemulțumite fiind de salariul de 

bază stabilit de angajator, aferent noii încadrări. 

Pe lângă această obiecțiune reclamantele au criticat şi data de la care urma să îşi 

producă efectele actele adiționale, solicitând ca promovarea efectivă să se realizeze începând 

cu 01.01.2014. 

Sub acest aspect se reține că reclamantelor le-a fost comunicat faptul că în anul 2014 

nu se poate valorifica promovarea în funcția de asistent medical generalist principal deoarece 

cheltuiala de personal a unității pârâte depăşeşte procentul de 70% din bugetul aprobat. 

Ambele reclamante au fost informate despre motivul refuzului, reclamanta D.A. prin adresa 

aflată la fila 15 dosar. 

Dispozițiile art. 5, alin. 5 din OUG 103/2013 prevăd că: (5) În anul 2014, ordonatorii 

principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind 

promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția 

încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal. 

Pentru anul 2015, pârâtul, în calitate de ordonator de credite a făcut demersurile 

necesare pentru încadrarea cheltuielilor de personal în procentul din bugetul aprobat astfel 

încât începând cu anul 2015 reclamantele aveau dreptul să îşi valorifice examenul. 

Raportat celor menționate mai sus, instanța va obliga pârâtul Spitalul Municipal de 

Urgență la modificarea funcțiilor deținute de N.L. şi D.A. din asistent medical generalist în 

asistent medical generalist principal, începând cu 01.02.2015. 

În ce priveşte celelalte două capete de cerere respectiv încadrarea în grila de salarizare 

corespunzătoare funcției de asistent medical generalist principal, la nivelul maxim de 

salarizare şi obligarea pârâtului la plata în favoarea fiecărei reclamante a unei despăgubiri 

echivalente cu diferențele de drepturi salariale corespunzătoare gradului principal începând cu 

01.01.2014, instanța constată că acestea sunt neîntemeiate pentru motivele ce urmează a fi 

expuse : 

Cele două reclamante sunt încadrate în cadrul Centrului de hemodializă, centru aflat în 

subordinea ATI. 

Aşa cum a arătat şi pârâtul prin întâmpinare, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice nu a fost aplicată în integralitatea ei. În anul 

2010, salariile de bază au fost stabilite în funcție de salariul avut în luna decembrie 2009, 

ulterior salarizarea făcându-se prin alte acte normative. 

Dispozițiile art. 5 alin. 1 din OUG nr. 83/2014 prevăd că „salarizarea se face la nivelul 

de salarizare în plată pentru funcțiile similare”. 

Stabilirea nivelul de salarizare avut în vedere de legiuitor în art. 2 presupune 

interpretarea sintagmei de "funcții similare". Această sintagmă nu trebuie interpretată separat, 

ci interpretarea corectă presupune interpretarea acesteia în contextul art. 2 care se referă la 

"nivel de salarizare în plată pentru funcții similare".  

Legiuitorul a arătat că pentru persoanele promovate salarizarea se va face la un nivel 

de salarizare ce se plăteşte pentru o funcție ce are aceleaşi repere din perspectiva salarizării 

mai sus indicate, altfel spus o funcție analoagă, asemănătoare din perspectiva criteriilor în 

funcție de care se face salarizarea. 

Or, din perspectiva salarizării nu există o funcție similară în cadrul instituției pârâte, 

reclamantele fiind singurele la care salarizarea s-a făcut între limite. Există funcții similare dar 

nivelul de salarizare al acestora nu este acelaşi cu cel al reclamantelor, pentru a fi aplicabilă 

dispoziția legală fiind necesară întrunirea cumulativă a două condiții rezultate din textul de 

lege: funcție similară şi acelaşi nivel de salarizare.  
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Or, salariile reclamantelor în anul 2009 a fost stabilit nu la nivelul maxim al grilei de 

salarizare ci doar cu 40 % majorare față de limitele între care se putea face salarizarea.  

Potrivit anexei I-V din Ordonanța nr. 17/2008, în luna decembrie 2009 salarizarea 

personalului din care fac parte cele două reclamante se situa între limite : asistent medical -

683( limita minimă) şi 1220 (limita maximă) şi asistent medical principal – 735 (limita 

minimă) şi 1368 (limita maximă). 

Conform H.G nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor 

de evaluare a performanțelor şi de stabilire a salariilor pentru personalul medico-sanitar celor 

două reclamante, în anul 2009, li s-a acordat o majorare a limitei minime cu 40% în urma 

examenului susținut pentru trecerea de la funcția de debutant la treapta de asistent medical. 

Hotărârea de Guvern mai sus menționată, a fost abrogată prin legea privind salarizarea 

unitară nr. 330/2009, iar începând cu luna ianuarie 2010 la salariile de încadrare din anul 2009 

s-au adăugat sporul de prevenție, sporul de vechime şi cota parte a primei de stabilitate, 

rezultând astfel salariile de bază. 

Din actele depuse de pârât la dosarul cauzei reiese că, salariații aflați în aceeaşi situație 

cu reclamantele, care au susținut odată cu acestea examenul de grad principal în sesiunea 

2013, au fost angajați în anii 2006 şi 2007 şi nu în anul 2008, având astfel o vechime mai 

mare. Ca urmare au beneficiat de evaluarea performanțelor profesionale în anul 2008, iar în 

urma evaluării din anul 2009 li s-au majorat salariile conform HG nr. 150/1999, fiindu-le 

stabilite salariile la limita maximă. 

Instanța constată că în momentul promovării reclamantelor ca urmare a susținerii 

examenului de grad principal în cadrul Spitalului Municipal de Urgență nu existau cazuri 

similare, respectiv asistente medicale cu salariul de încadrare situat la 40% de limita minimă. 

Astfel, salarizarea lor s-a făcut plecând de acea majorare a limitei minime cu 40% efectuată în 

anul 2009 la care au fost adăugate celelalte sporuri. 

A accepta interpretarea textului de lege dată de reclamante ar conduce la adăugarea la 

lege, practic acestea solicitând ca salarizarea să se facă la nivelul maxim de salarizare în plată 

pentru funcțiile similare. 

Dispozițiile prevăzute de Legea nr. 71/2015, invocată de reclamante nu îşi au 

aplicabilitatea în prezenta cauză, această lege fiind adresată unor subiecți strict determinați, 

cei arătați în cuprinsul art. 1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (5^1), cu următorul cuprins: 

 "(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru 

al Parlamentului şi din celelalte instituții şi autorități publice, salarizat la acelaşi nivel, precum 

şi personalul din cadrul Consiliului Concurenței şi al Curții de Conturi, inclusiv personalul 

prevăzut la art. 5 din aceste instituții, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituții sau 

autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă şi gradație, va fi salarizat la nivelul 

maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții." 

Reclamantele nu fac parte din categoriile profesionale pentru care se aplică această 

dispoziție legală care adaugă textului de lege mențiunea „maxim” ceea ce îndreptățeşte 

instanța să aprecieze că interpretarea corectă a sintagmei "nivel de salarizare în plată pentru 

funcții similare" priveşte inclusiv un mod de stabilire a salariului similar şi nu doar funcția 

similară. 

Raportat celor expuse, instanța respinge ca neîntemeiate capetele de cerere solicitate 

de reclamante care vizează încadrarea în grila de salarizare corespunzătoare funcției de 

asistent medical generalist principal, la nivelul maxim de salarizare, şi obligarea pârâtului la 

plata în favoarea fiecăreia a unei despăgubiri echivalente cu diferențele de drepturi salariale 

corespunzătoare gradului principal începând cu 01.01.2014. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel atât reclamantele N.L. şi D.A., cât și pârâtul 

Spitalul Municipal de Urgență. 
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În motivarea apelului reclamantele N.L. şi D.A. au susținut că în mod greşit, instanța 

de fond retine că au refuzat semnarea actelor adiționale. Depunerea, de către pârât, unor copii 

xerox de pe așa-zisele acte adiționale, nedatate si fără număr de înregistrare, nu face dovada 

îndeplinirii acestei obligații atât timp cât aceste acte adiționale nu le-au fost niciodată 

comunicate. 

Mai motivează apelantele reclamante că instanța de fond, făcând o interpretare eronată 

a dispozițiilor legale (art 5 al.1 și art 5 al.1 indice 1 din 0UG nr 83/2014), dispune respingerea 

capătului 2 și 3 de cerere. În art 5 al.1 indice 1 din 0UG nr 83/2014 legiuitorul a exprimat cu 

claritate principiul de determinare a modalității de salarizare, statuând destul de clar ca 

personalul care a fost încadrat înainte de 2009, precum şi pentru personalul încadrat după anul 

2009 si care a promovat intr-un grad superior, să beneficieze de acelaşi cuantum al salariului 

de bază de care a beneficiat si personalul încadrat pe aceeaşi funcție/grad/treaptă şi gradație şi 

care a deținut gradul principal anterior anului 2010 (Nota comuna a M.M.RP.S.P.V, M.F.P. 

nr. S74/M.06.2015,) 

Aserțiunea instanței cum ca „din perspectiva salarizării nu exista funcție similara in 

cadrul unității parate, reclamantele fiind singurele la care salarizarea s-a făcut intre limite,, 

este total greşită, întrucât în lege se arată faptul că prin nivel de salarizare în plată pentru 

funcțiile similare se înțelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având 

aceeaşi funcție si nicidecum salarizare similară. Or, prin funcție similară se înțelege ca 

salariatul promovat sa aibă următoarele repere: 1. aceleaşi condiții de studii, 2. de vechime si 

3. să îşi desfăşoare activitatea in aceleaşi condiții si nicidecum in funcție de modul de 

salarizare (la limita minima, intre limite, sau la limita maxima). 

Mai motivează apelantele reclamante că în cadrul unității parații sunt funcții similare, 

exemplele regăsindu-se în nota de relații nr 13900/22.07.2015 (asistenți medicali cu aceeaşi 

funcție, aceeaşi gradație corespunzătoare tranşei de vechime: 

1. N.L. - Asistent medical grad principal - Clasa 55, gradația 5 - cuantumul salariului -

1622 Iei, comparata cu: 

- S.D. - Asistent medical grad principal - Clasa 55, gradația 5 - cuantumul salariului - 

2086 lei; 

2. - D.A. - Asistent medical grad principal - clasa 51, gradația 2 - cuantumul salariului 

- 1528 lei, comparata cu: 

- C.A. - Asistent medical grad principal - clasa 51, gradația 2 - cuantumul salariului - 

1881 lei. 

Mai motivează apelantele reclamante că instanța de fond, în mod greşit, apreciază că 

prevederile art. 1 al. 5 din OUG 83/2014 nu îşi găsesc aplicabilitatea. 

Mai mult, potrivit art. 13 alin. (2) şi [3), art. 11 alin. (3), din Legea-cadru nr, 

284/2010, diferențierea între salariul de bază/indemnizația de încadrare brută se face în cadrul 

aceleiaşi funcții doar în raport de gradul profesional, iar în cazul salariaților cu acelaşi grad 

profesional, în funcție de gradația corespunzătoare tranşei de vechime, neexistând niciun 

criteriu de diferențiere între persoanele care au aceeaşi funcție, grad profesional, gradație 

corespunzătoare treptei de vechime şi clasă de salarizare. 

Absența fondurilor (invocată de pârât) pentru plata salariului fundamentată pe 

dispozițiile art 5 al. 5 din OUG 103/2013 nu este imputabila salariatului, neputând constitui 

motiv de neplată a drepturilor salariale. Mai mult, acest text de lege nu îşi găseşte 

aplicabilitatea şi în cazul reclamantelor. În cazul de față, procedura privind promovarea a avut 

loc în decembrie 2013, astfel ca în anul 2014, reclamantele doar au solicitat schimbarea 

funcției și încadrarea în clasa corespunzătoare de salarizare, tocmai ca urmare a promovării 

examenului de grad principal și nicidecum demararea procedurilor privind promovarea. 

In raport de toate aceste considerente, solicită admiterea apelului, modificarea 

sentinței apelate, în sensul admiterii acțiunii cu toate capetele de cerere. 

In drept invocă art. 215 din Legea 62/2011. 
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În motivarea apelului pârâtul Spitalul Municipal de Urgență arată că sentința este 

temeinică şi legală, însă consideră că, raportat la considerentele hotărârii, nu trebuia obligat la 

plata cheltuielilor de judecata, întrucât nu i s-a reținut nici o culpă procesuală. Instanța de fond 

a interpretat si aplicat greşit dispozițiile art.453 din Codul de procedura civila, întrucât spitalul 

nu a "pierdut procesul", ci prin sentința arătata s-a confirmat ca a procedat corect, iar pe de 

alta parte, cererea a fost admisă în parte, iar la stabilirea cheltuielilor de judecata nu s-a avut 

în vedere acest aspect. 

Spitalul Municipal de Urgenta a procedat exact cum instanța a reținut, întrucât după 

obținerea aprobării de la Consiliul Local de promovare in grad principal In anul 2015 a 

asistenților medicali care au susținut examenul de grad principal in sesiunea din decembrie 

2013, a întocmit actele adiționale la contractele de munca si le-a prezentat salariaților pentru a 

le semna, evident daca erau de acord. Din 31 de salariați care trebuiau promovați începând cu 

data de 01.02.2015, doar intimatele-reclamante au refuzat semnarea şi au acționat unitatea in 

judecata, nemulțumite fiind de data promovării si nivelul salariului. Din aceste aspecte, reiese 

ca spitalul si-a îndeplinit obligația de a demara procedurile de promovare, singurele culpabile 

de faptul ca n-au fost promovate fiind intimatele-reclamante N.L. şi D.A., care n-au putut fi 

promovate forțat, întrucât n-a existat acordul părților. Acesta este motivul pentru care 

adiționalele n-au mal fost semnate nici de către conducere si nici înregistrate pentru ca n-a 

existat acordul de voința al celor doua părți - angajator-salariat, însă intimatele nu pot pretinde 

ca nu le-au studiat si ca nu au refuzat semnarea, 

Din aceste considerente, solicită admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii 

prin înlăturarea obligației de plată a cheltuielilor de judecata de către parat. 

In subsidiar, solicită să se dea eficiență dispozițiilor alin. 2 al art. 453 din C.p.civ., si 

sa fie reduse aceste cheltuieli, întrucât a fost admis doar un capăt de cerere din acțiune. 

In drept, își întemeiază apelul pe disp. art.466 si următoarele, precum si pe dispozițiile 

art.453 din Codul de procedura civila. 

Ambele părți au formulat întâmpinare la apelul părții adverse solicitând respingerea 

acestuia ca nefundat. Ambele părți au formulat răspuns la întâmpinare. Apelantele reclamante 

au prezentat și concluzii scrise. 

În apel nu s-au depus înscrisuri. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate apărările din 

întâmpinări dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea reține următoarele: 

Apelantele reclamante sunt în raporturi de muncă cu apelantul pârât din luna 

decembrie 2008, contractele individuale de muncă nr.1359/2008 și 1347/2008, atestând 

încadrarea acestora ca și asistente medicale generaliste în cadrul Spitalului Municipal de 

Urgență . 

În sesiunea decembrie 2013 reclamantele N.L. şi D.A. au promovat examenul de grad 

principal, ca efect al promovării urmând a fi încadrate pe funcția de asistent medical generalist 

principal, recunoscut de angajator. 

Afirmațiile angajatorului, reținute de către instanța de fond, în sensul că acesta a 

încheiat actele adiționale la contractele individuale de muncă însă reclamantele au refuzat 

semnarea acestora nemulțumite fiind de salariul de bază stabilit de angajator, aferent noii 

încadrări, precum și de data la care urmau să-și producă efectele actele adiționale, nu sunt 

susținute probator.  

La dosarul de fond există două acte adiționale care nu sunt, însă, semnate nici de 

salariate și nici de angajatorul însuși. Nu s-a făcut în nici un fel dovada că au fost aduse la 

cunoștința reclamantelor, iar acestea au refuzat semnarea lor cu argumentația susținută 

anterior.  

Cercetând dispozițiile Legii 284/2010 (în special art.6, art.26, art.11(2)din cap. II 

anexa III) și ale Ordinului Ministerului Sănătății 1470/2011 Curtea constată că legiuitorul 

reglementează procedura promovării personalului plătit din fonduri publice, arătând că în art. 
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6 din legea 284/2010 că gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile şi 

autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite. 

Prin urmare, fiind un concurs de promovare, unitatea spitalicească gestionând sistemul 

de salarizare, era obligată să întreprindă demersurile necesare pentru asigurarea finanțării 

noilor funcții dobândite de reclamante în urma promovării examenelor. Demararea 

concursului în anul 2013 presupunea implicit îndeplinirea condiției prealabile de încadrare în 

bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal. 

Sub acest aspect se reține că reclamantelor le-a fost comunicat faptul că în anul 2014 

nu se poate valorifica promovarea în funcția de asistent medical generalist principal deoarece 

cheltuiala de personal a unității pârâte depăşeşte procentul de 70% din bugetul aprobat. 

Apărarea apelantului pârât grefată pe dispozițiile art. 5, alin. 5 din OUG 103/2013 care 

prevăd că: În anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba 

demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a 

personalului numai cu condiția încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal, nu 

poate fi primită, în condițiile în care textul vizează situațiile născute în anul 2014, ori 

problema litigioasă își are origine la finele anului 2013. 

În aceste circumstanțe, Curtea reține că reclamantele sunt îndreptățite la plata 

salariului aferent funcției dobândite prin promovarea examenului susținut în decembrie 2013, 

aceea de asistent medical generalist principal, începând cu data de 01.01.2014. 

În ceea ce privește nivelul de încadrare în grila de salarizare Curtea reține că 

interpretarea dată de judecătorul fondului sintagmei funcții similare este greșită. 

Aşa cum a arătat şi pârâtul prin întâmpinare, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice nu a fost aplicată în integralitatea ei. În anul 

2010, salariile de bază au fost stabilite în funcție de salariul avut în luna decembrie 2009, 

ulterior salarizarea făcându-se prin alte acte normative. 

Dispozițiile art.5 alin. 1 din OUG nr. 83/2014 prevăd că „(1) În anul 2014, pentru 

personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi 

instituție/autoritate publică pe funcții de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în 

funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile 

similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile 

subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.” 

Pentru că legiuitorul nu definește sintagma ”nivel de salarizare în plată pentru funcțiile 

similare” Curtea interpretează textul în sensul că s-a avut în vedere că pentru persoanele 

promovate salarizarea se va face la un nivel de salarizare ce se plăteşte pentru o funcție ce are 

aceleaşi repere, altfel spus o funcție analoagă, asemănătoare din perspectiva criteriilor în 

funcție de care se face salarizarea (acelaşi grad profesional şi aceeaşi tranşă de vechime în 

muncă). 

În acest sens este și interpretarea dată de ÎCCJ în Decizia nr. 32 din 19 octombrie 2015 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind personalul plătit din fonduri publice: ”plata 

efectivă a drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispozițiilor art.2 din Legea nr. 

285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcția similară, respectiv prin 

raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi 

tranşă de vechime în muncă şi în funcție şi care a trecut în aceste tranşe de vechime ulterior 

intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010. 

Cu o definiție a sensului de nivel de salarizare în plată pentru funcțiile similare vine 

legiuitorul abia prin OUG 83/2013, prin care se reglementează situația drepturilor salariale 

pentru anul 2015, arătând că prin această sintagmă ”se înțelege acelaşi cuantum al salariului 

de bază cu cel al salariaților având aceeaşi funcție, în care au fost incluse, după data de 31 

decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor 

de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat 

îndeplineşte aceleaşi condiții de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de 
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vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiții, specifice locului de muncă la data 

angajării sau promovării”. 

În speță, din nota de relații nr.13900/22.07.2015 precum și din actele adiționale la 

contractele individuale de muncă a două dintre salariatele unității ce au promovat examenul 

de grad în aceeași sesiune cu reclamantele rezultă că în cadrul unității pârâte sunt funcții 

similare, asistenți medicali cu aceeaşi funcție, aceeaşi gradație corespunzătoare tranşei de 

vechime. Astfel reclamanta N.L. - asistent medical grad principal - Clasa 55, gradația 5 - 

cuantumul salariului -1622 Iei poate fi comparata cu S.D. - asistent medical grad principal - 

clasa 55, gradația 5 - cuantumul salariului - 2086 lei, ori Armeni Angelica - asistent medical 

grad principal - clasa 55, gradația 5 - cuantumul salariului - 2086 lei, iar reclamanta D.A. - 

asistent medical grad principal - clasa 51, gradația 2 - cuantumul salariului - 1528 lei, poate fi 

comparată cu C.A. - asistent medical grad principal - clasa 51, gradația 2 - cuantumul 

salariului - 1881 lei, ori B.A. asistent medical grad principal - clasa 51, gradația 2 - cuantumul 

salariului - 1881 lei. 

Prin urmare, Curtea constată că se vădește întemeiată cererea reclamantelor privind 

salarizarea începând cu data de 01.01.2014 la nivelul maxim de salarizare la care au fost 

încadrați și salariații cu aceeași funcție, N.L. corespunzător clasei 55, gradația 5 cu, iar D.A. 

corespunzător clasei 51, gradația 2. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 480 NCPC a admis 

apelul declarat de reclamantele N.L. și D.A. și a schimbat în parte sentința apelată în sensul 

reținut prin dispozitiv. 

A păstrat dispoziția de obligare a pârâtului la schimbarea funcției reclamantelor din 

asistent medical generalist în asistent medical generalist principal și cea de achitarea 

cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.400 lei, reprezentând onorariu avocat. 

În ceea ce privește apelul declarat de pârâtul Spitalul Municipal de Urgență, Curtea 

notează că față de admiterea apelului reclamantelor și admiterea în integralitate a pretențiilor 

acestora, criticile aduse sub aspectul dispoziției de obligare la plata cheltuielilor de judecată se 

vădesc nefondate. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 NCPV a obligat intimatul Spitalul Municipal de 

Urgență la achitarea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat (pentru apel), în 

cuantum de câte 500 lei pentru fiecare apelantă-reclamantă. 

2. Drepturi salariale necuvenite. Neprestarea muncii prevăzută în contractul 

individual de muncă de către salariat 

Temei de drept: art. 39, art. 159 şi art. 161 Codul Muncii) 

Contractul de muncă implică întrunirea a trei elementele esențiale: prestarea muncii 

ca scop primar al contractului; remunerarea muncii depuse şi existența unui raport de 

subordonare. Rezultă aşadar că, de esența contractului de muncă este ca munca prestată de 

angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligația de a plăti 

salariu.  

Potrivit art. 159 codul muncii, pentru munca prestată în baza contractului individual 

de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariatul nu îşi poate 

invoca propria culpă în nerealizarea unui drept, şi anume faptul că nu a depus efectiv munca 

la care s-a angajat prin contractul individual de muncă, caz în care s-ar ajunge ca angajatul 

să beneficieze de o îmbogățire fără just temei, de o sporire pe nedrept a avantajelor sale 

băneşti, deşi nu a prestat efectiv munca la care s-a obligat pentru a primi respectivul salariu. 

 

Decizia nr. 303/16.03.2016 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. X/99/2015 reclamantul A.P. 

a chemat în judecată pe pârâtul Clubul Sportiv, solicitând instanței să dispună obligarea 
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pârâtului să plătească reclamantului salariile restante pentru perioada 01.10.2013 – 

31.05.2015 cu sporul de vechime de 15% pe lună, în total suma de 21.132 lei şi cheltuieli de 

judecată. 

Prin sentința civilă nr. 2497/11.11.2015 Tribunalul Iaşi a admis acțiunea formulată de 

reclamantul A.P. în contradictoriu cu pârâtul Clubul Sportiv. 

A obligat pârâtul să plătească reclamantului salariile restante pentru perioada 

01.10.2013 – 31.05.2015.  

A obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 900 lei cheltuielilor de judecată 

reprezentând onorariu avocat.” 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că reclamantul A.P. este angajatul 

pârâtului Clubul Sportiv în baza contractului individual de muncă nr.65/01.01.2009, încheiat 

pe o durata nedeterminata, activitatea sa in cadrul clubului începând în data de 01.01.2009, 

salariul de baza lunar brut al reclamantului fiind de 1024 lei pe luna, la care se adaugă sporul 

de vechime in cuantum de 15% pe luna. 

Prin prezenta cerere de chemare în judecată reclamantul A.P. a solicitat instanței să 

dispună obligarea pârâtului Clubul Sportiv să-i plătească salariile restante pentru perioada 

01.10.2013 – 31.05.2015 cu sporul de vechime de 15% pe lună, în total suma de 21.132 lei. 

 Conform art. 39 C.M. salariatul are dreptul la salarizare pentru munca depusă, iar 

potrivit dispozițiilor art. 159 alin. 1 Codul muncii, salariul reprezintă contraprestația muncii 

depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, potrivit art. 161 Codul muncii, 

salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații băneşti ale angajatorilor.  

Astfel, salariul este prețul muncii prestate, exprimat în bani, iar potrivit Declarației 

Universale a Drepturilor Omului, cel ce munceşte are dreptul la un salariu echitabil şi 

suficient care să-i asigure lui şi familiei sale o existență conformă cu demnitatea umană. De 

asemenea, potrivit dispozițiilor art. 168 Codul muncii, plata salariului se dovedeşte prin 

semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează 

efectuarea plății către salariatul îndreptățit. Conform al. 2 statele de plată precum şi celelalte 

documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiții şi 

termene ca şi actele contabile. 

Potrivit dispozițiilor art. 272 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă 

revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 

înfățişare. 

Or, în speță, se reține de către instanță că pârâtul, căreia îi revenea sarcina probei 

conform art. 272 Codul muncii, nu a făcut dovada achitării către reclamant a drepturilor 

salariale restante cuvenite acestuia, nefiind depuse la dosar state de plată din perioada supusă 

analizei instanței, care să probeze că aceste drepturi au fost efectiv achitate. În consecință 

instanța va admite acțiunea formulată de reclamantul A.P. şi va obliga pârâtul să plătească 

reclamantului salariile restante pentru perioada 01.10.2013 – 31.05.2015.  

Pârâtul a recunoscut faptul că nu a achitat reclamantului drepturile salariale cuvenite şi 

a invocat în apărare faptul că nici munca nu a fost prestată de acesta, fără a dovedi însă 

această susținere. Astfel, reține instanța că pârâtul nu a depus la dosar pontaje, condici de 

prezență sau alte documente în care să se fi înscris absența reclamantului de la serviciu, astfel 

că tolerarea pentru o aşa mare perioadă de timp a absenței invocate nu poate fi reținută şi 

conduce la concluzia acceptării calității de salariat a reclamantului şi a obligației plății 

salariului din partea pârâtului. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 Cod Procedură Civilă, reținând culpa procesuală a 

pârâtului, Tribunalul va obliga pârâtul la plata către reclamant a sumei de 900 lei cheltuielilor 

de judecată reprezentând onorariu avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul Clubul Sportiv, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele motive: 

În fapt, arată că numitul A.P. nu mai deține calitatea de angajat al clubului de la data 

01.11.2013, conform Deciziei nr. 2280/31.10.2013. 
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În drept, îşi întemeiază cererea pe dispozițiile art. 470-471 din Codul de procedură 

civilă.  

În cadrul probei cu înscrisuri, depune Decizia nr. 2280/31.10.2013, în copii în 3 

exemplare, precum copii de pe foile colective de prezență pentru perioada decembrie 2013 – 

mai 2015. 

Apelul formulat a fost considerat întemeiat şi a fost admis prin decizia civilă nr. 303 

din 16 martie 2016, reținându-se că reclamantul A.P. este angajatul pârâtului Clubul Sportiv 

în baza contractului individual de muncă nr.65/01.01.2009, încheiat pe o durata 

nedeterminata, activitatea sa in cadrul clubului începând în data de 01.01.2009, ca antrenor la 

Secția de Judo masculin, echipa de seniori şi tineret. 

Urmare a rezultatelor necorespunzătoare standardelor stabilite la nivel de club, după 

desfăşurarea Finalelor Campionatelor Naționale de Seniori din anul 2011, Conducerea 

Clubului a procedat, în data de 13.09.2011, la efectuarea unei analize a activității desfăşurate 

de reclamantul A.P., în calitatea sa de antrenor a lotului. 

Ca urmare i s-a acordat reclamantului o perioadă de încercare până la finalizarea 

ciclului de calificare la olimpiada 2012 Londra, unde un sportiv component al lotului Olimpic 

al României se afla in cursa de calificare. Întrucât rezultatele echipei au continuat sa fie 

necorespunzătoare, conducerea Biroului Secție Judo a procedat la o nouă analiză a activității 

antrenorului A.P., ocazie cu care s-a concluzionat ca activitatea acestuia nu corespunde 

cerințelor si aşteptărilor Clubului si a Sponsorilor. Astfel, s-a propus şi aprobat înlocuirea 

acestuia din funcția de antrenor la echipa de seniori si trecerea sa la activitatea cu copii şi 

juniorii, decizie comunicata antrenorului cu adresa 1505/21.06.2012. 

Activitatea în cadrul echipei de copii urma sa se desfăşoare in sala de judo a clubului. 

Întrucât acesta a refuzat sa desfăşoare activitatea dispusa de către conducerea Clubului (in 

temeiul cap. M, art. 3, lit. a) din Contractul de muncă, în sensul că nu a efectuat nici un 

antrenament după concediul de odihnă aferent anului 2012, conducerea clubului a procedat la 

cercetarea disciplinară a antrenorului, sens în care i s-au trimis notificările nr. 

2849/15.10.2012 şi nr. 72/16.01.2013. Antrenorul A.P. a refuzat sa presteze activitățile 

dispuse de conducerea Clubului si, in consecința i s-au tăiat drepturile salariale.  

Este adevărat că potrivit dispozițiilor art. 272 Codul muncii, sarcina probei în 

conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea 

sa până la prima zi de înfățişare. Însă din probele depuse în apărare de către pârâtul Clubul 

Sportiv , rezultă că acesta a făcut dovada că reclamantul nu este îndreptățit la plata drepturilor 

salariale ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor impuse de dispozițiile art. 39 alin. 2 lit. a codul 

muncii, privind prestarea muncii stabilită prin contractul individual de muncă. 

Apărarea reclamantului, precum că si-a desfăşurat activitatea dispusa de către 

conducerea Clubului in Sala Polivalenta care oferă condiții superioare de pregătire, la 

solicitarea părinților copiilor pe care îi antrena, este lipsita de temei şi nesusținută probator, 

reclamantul nefăcând nici o dovadă în acest sens, nici cu privire la împrejurarea că i s-a 

solicitat de către părinți acest fapt, nici cu privire la împrejurarea că a desfăşurat în locația 

respectivă activități în interesul clubului la care era salariat. 

 Dimpotrivă, pârâtul a făcut dovada că reclamantul nu avea posibilitatea reală de a 

desfăşura activitățile în interesul clubului în locația precizată – Sala Polivalentă, deoarece 

intre Cubul Sportiv Politehnica si Direcția Județeană de Sport si Tineret nu mai exista 

Contract de închiriere pentru Sala de Judo din cadrul Sălii Polivalente din luna iunie 2012. 

Mai mult decât atât, prin actele depuse la dosarul cauzei, pârâtul Cubul Sportiv Politehnica a 

făcut dovada că reclamantul a desfăşurat activități specifice celor din contractul individual de 

muncă încheiat cu acesta, în interesul său personal, ca reprezentant/administrator al SC „D.”, 

afiliat la Federația Română de Sambo. Astfel, prin adresa nr. 1899 din 14.07.2015, Direcția 

Județeană pentru Sport şi Tineret Iaşi a comunicat Clubului Sportiv, că ultima factură a secției 

de judo emisă este înregistrată la data 03.10.2012. De asemenea se comunică că SC „D.” a 
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închiriat sala de judo pentru diverse acțiuni, astfel: Anul 2012, 24 de ore; Anul 2013, 76 de 

ore; Anul 2014 – 15 de ore; Anul 2015, până la data de 30.06. – 49 de ore. 

De asemenea, împrejurarea invocată de pârât prin întâmpinare şi prin motivele de apel, 

în sensul că reclamantul nu a prestat activitatea din contractul individual de muncă, în vederea 

căruia acesta a fost încheiat, rezultă şi din aceea că reclamantul nu a prezentat la conducerea 

Clubului nici un document din care sa rezulte ca el se ocupa cu activitatea de inițiere şi 

pregătire a copiilor şi juniorilor, astfel cum i s-a pus în vedere prin adresa nr. 2489 din 

15.10.2012, respectiv: plan de pregătire, obiective de performanță, Caietul antrenorului din 

care să rezulte componența grupelor de copii şi prezența acestora la antrenament, cereri de 

legitimare pentru sportivii din grupele sale, referate pentru deplasări, cantonamente etc. faptul 

că reclamantul nu a îndeplinit nici una din aceste sarcini specifice activității rezultă şi din 

adresa nr. 17 din 16.10.2013, procesul verbal nr. 157 din 28.01.2013 de analiză a situației 

antrenorului A.P.. 

Deşi reclamantul afirmă că totuşi a realizat performanțe sportive cu grupele de copii şi 

juniori, nu prezintă nici un document în acest sens.  

Este adevărat că reclamantul a prestat activități specifice profesiei de antrenor de judo, 

dar, astfel cum rezultă din probele cauzei, acestea s-au desfăşurat în interes personal, 

reclamantul deținând un club privat denumit Asociația Club Sportiv „D.”, cu obiect de 

activitate judo şi sambo afiliat la federația Română de Judo şi la cea de Sambo, şi care are 

sediul la domiciliul reclamantului. Mai mult, reclamantul ignorând obligațiile izvorâte din 

contractul individual de muncă şi în temeiul căruia pretinde drepturile salariale restante, a 

antrenat in paralel si sportivii secției de judo a Clubului „V.”, iar la unele competiții din 

străinătate a înscris sportivii legitimați la Clubul Sportiv sub sigla acestui club, iar rezultatele 

au fost trecute in contul acestuia. Participarea la competiții cu copii si juniorii pe care ii 

antrenează s-a făcut tot sub titulatura cubului propriu, SC „D.”.  

Din înscrisurile depuse de pârât în apel, rezultă că reclamantul nu a semnat nicio zi 

condica de prezență a salariaților Clubului în perioada de referință, respectiv noiembrie 2013 

– mai 2015. 

În mod eronat prima instanță a reținut că pârâtul nu a dovedit faptul că munca nu a fost 

prestată de către reclamant. Prin aceea că nu a depus la dosar pontaje, condici de prezență sau 

alte documente în care să se fi înscris absența reclamantului de la serviciu. Din înscrisurile 

ataşate întâmpinării – un set de 16 înscrisuri, şi completate în apel cu copiile condicilor de 

prezență, rezultă cu evidență că reclamantul nu a prestat nici un moment în perioada de 

referință activitățile impuse prin contractul individual de muncă de care se prevalează în 

solicitarea de plată a drepturilor salariale . 

Potrivit articolului 10 din Legea 53/2003 Codul Muncii, care defineşte contractul 

individual de muncă: ”Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o 

persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. 

Obiectul contractului menționat constă în prestarea muncii de către salariat şi obligația 

corelativă a angajatorului de plată a salariului. 

Între cele două părți contractante există o relație de subordonare, în sensul că munca 

este prestată sub autoritatea angajatorului. În acest sens, prin Decizia nr. 20 din 18 noiembrie 

2013, Decizia nr. 2900/2013 pronunțată în dosar nr. 903/88/2013, Înalta Curte de Casație şi 

Justiție a statuat că un contract de muncă implică întrunirea a trei elementele esențiale: 

prestarea muncii ca scop primar al contractului; remunerarea muncii depuse; existența unui 

raport de subordonare. 

Rezultă aşadar că, de esența contractului de muncă este ca munca prestată de angajat 

să fie prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligația de a plăti salariu.  

Dispozițiile art. 39 alin. 2 din Legea 53/2003 Codul Muncii prevăd principalele 

obligații ce revin salariatului, la lit. A) fiind reglementată ”obligația de a realiza norma de 

muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin potrivit fişei postului”. Cu privire la 
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norma de muncă trebuie avute în vedere dispozițiile art. 129 – 132 codul muncii, o astfel de 

muncă reprezentând volumul lucrărilor sau operațiunilor pe care salariatul trebuie să le 

îndeplinească în cadrul programului său de lucru. 

În ceea ce priveşte obligația salariatului de a îndeplini atribuțiile ce îi revin potrivit 

fişei postului, această fişă, anexă la contractul individual de muncă, detaliază sarcinile de 

serviciu corespunzătoare funcției celui în cauză. 

În esență, dispozițiile art. 39 alin. 2 lit. a exprimă exigențele legate de prestarea muncii 

– obiect al contractului individual de muncă şi principala obligație a salariatului ce derivă din 

contractul încheiat. 

Dispozițiile articolului 40 alineatul 2 litera c) din Legea 53/2003 – Codul Muncii 

prevăd că principala obligație a angajatorului, corelativă prestării muncii de către angajat, este 

plata salariului. 

Din conținutul art. 159 alin. 2 Codul muncii rezultă că pentru munca prestată în baza 

contractului individual de muncă salariatul are dreptul la un salariu exprimat în bani, iar 

potrivit art. 166 alin. 1 din acelaşi cod, acesta se plăteşte în bani, cel puțin odată pe lună. 

Din interpretarea gramaticala, logica si sistematica a dispozițiilor precitate, rezultă că 

drepturile salariale sunt acele sume de bani ce se cuvin angajatului drept contraprestație a 

muncii depuse in baza contractului individual de munca, plătindu-se cel puțin o data pe luna. 

Reclamantul nu îşi poate invoca propria culpă în nerealizarea unui drept, şi anume 

faptul că nu a depus efectiv munca la care s-a angajat prin contractul individual de muncă, caz 

în care s-ar ajunge ca angajatul să beneficieze de o îmbogățire fără just temei, de o sporire pe 

nedrept a avantajelor sale băneşti, deşi nu a prestat efectiv munca la care s-a obligat pentru a 

primi respectivul salariu. Mai mult, în cauză nu s-a făcut dovada că neprestarea muncii de 

către reclamant s-ar datora atitudinii culpabile a angajatorului sau a neasigurării condițiilor de 

muncă, câtă vreme înscrisurile depuse la dosar atestă intenția angajatorului de asigura 

continuitatea contractului de muncă al reclamantului – referat înregistrat cu nr. 2486 din 

11.10.2012, notificarea nr. 2489 din 15.10.2012 etc. 

Față probatoriului analizat mai sus, prin raportare la dispozițiile legale precitate, 

instanța de apel constată că începând cu luna octombrie 2013 reclamantul nu şi-a îndeplinit 

obligația prevăzută la art. 39 alin. 2 din Legea 53/2003 Codul Muncii respectiv aceea ”de a 

realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin potrivit fişei 

postului”, astfel că, în cauză, nu poate fi opusă obligație corelativă a angajatorului, de plata 

salariului, în condițiile art. 40 alin. 2 lit. c codul muncii. 

În consecință, pentru considerentele expuse, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod 

proc.civilă, a admis apelul declarat de pârâtul Clubul Sportiv împotriva sentinței civile nr. 

2497/11.11.2015 a Tribunalului Iaşi, sentință pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a 

respins acțiunea formulată de reclamantul A.P., în contradictoriu cu pârâtul Clubul Sportiv. 

 

II. Discriminare la plata drepturilor bănești 

3. Dreptul la compensarea în bani a orelor suplimentare 

Orele suplimentare realizate de salariat (agent de vânzări) în afara programului de 

lucru stabilit prin contractul individual de muncă (09 -17,30) îi conferă acestuia dreptul la 

compensarea în bani, chiar și în condițiile în care salariatul este remunerat suplimentar în 

funcție de target-ul de vânzări realizat. 

Temei de drept: art.111-118 din Codul muncii si Directiva 2003/88/CE  

A. Argumentele reținute de Curtea de Apel Iași în deciziile anterior menționate, sunt, 

în esență următoarele: 
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”În mod corect, prima instanța a stabilit situația de fapt, reținând că potrivit 

contractului individual de muncă nr. 249/29.01.2007, reclamantul a fost angajat al pârâtei, ca 

agent de vânzări (sales representative associate), începând cu data de 15.01.2007. Durata 

timpului de muncă a fost stabilită, conform dispozițiilor de la lit. H din contract, la 8 ore pe zi, 

40 de ore săptămânal. În Regulamentul intern al angajatorului (filele 40 şi urm. din dosar, pct. 

III lit. A ) s-a prevăzut că durata zilei de lucru este de 8 ore pe zi, 5 zile lucrătoare pe 

săptămână, programul de lucru fiind 9,00 – 17,30,iar cu consimțământul superiorului direct 

este posibil ca ziua lucrătoare să înceapă cu o oră mai devreme sau mai târziu şi să se termine 

cu o oră mai devreme sau mai târziu, cu condiția îndeplinirii celor 8 ore de muncă. Se prevede 

și că: ”Datorită specificului muncii la nivelul fiecărui punct de lucru, timpul de lucru aferent 

unei zile poate fi organizat flexibil cu condiția respectării duratei unei zile de lucru. 

Organizarea flexibilă poate fi făcută numai cu aprobarea Managerului punctului de lucru.” 

Societatea angajatoare a susținut că programul de lucru al agentul de vânzări era,prin 

specificul său, flexibil, fiind astfel indiferent intervalul orar în care era prestată muncă de 

către acesta. Or, o astfel de apărare este lipsită de suport probator şi nu poate fi reținută 

judiciar. Astfel, contractul individual de muncă prevede o durata normală a timpului de lucru, 

în sensul art.112 C.muncii, dispoziție dublată de regula instituită, potrivit art.117 Codul 

Muncii, prin regulamentul intern al societății care prevede expres programul de lucru la 

nivelul societății ca fiind 9,00 – 17,30. Doar prin derogare, se prevede posibilitatea organizării 

flexibile a timpului de lucru, situație inaplicabilă în cauza dedusă judecății, în condițiile în 

care societatea angajatoare nu a administrat vreun mijloc probatoriu de natură a proba 

condițiile legale prevăzute de art.118 Codul Muncii sau cele speciale înscrise în regulament, 

respectiv acordul managerului unității. În consecință, în limitele probațiunii judiciare, se 

reține că părțile au stabilit ca durata programului de lucru al reclamantului să fie normală, 

intervalul orar fiind determinat de angajator ca fiind 09-17.30. 

În ceea ce priveşte salarizarea, condițiile de retribuire a muncii au fost stipulate la lit. J 

din contractul individual de muncă, părțile convenind un salariu de bază lunar, la care se 

adaugă, cu titlu de adaos la salariu, un premiu lunar în funcție de performanța individuală 

(SIP- stabilit printr-un manual intern), data de plată a salariului fiind stabilită la 12 ale lunii 

pentru luna anterioară. 

O altă teză defensivă a societății angajatoare a vizat faptul că munca prestată în afara 

timpului normal de lucru a fost depusă, din inițiativa salariatului, exclusiv pentru obținerea de 

beneficii băneşti suplimentare, în condițiile în care sistemul de remunerare contractual 

prevedea un algoritm separat de premiere, stabilit cantitativ prin raportare la vânzările 

realizateşi, în condițiile în care salariatul a încasat sumele respective, acesta nu poate pretinde 

cumulativ şi plata orelor suplimentare. Că au fost astfel, efectuate, la inițiativa salariatului și 

nu la solicitarea angajatorului. 

Or, o astfel de teza defensivă este lipsită de susținere legală, în condițiile în care tinde 

să transleze responsabilitatea gestionării şi alocării timpului de muncă în sarcina salariatului, 

susținând în esență că un sistem de remunerare de tip bonus, calculat prin raportare la numărul 

de vânzări realizate per interval temporal, este echitabil şi satisface, sub toate aspectele, 

îndeplinirea de către angajator, a obligației legale de plata a muncii prestate de salariat.  

În plus, se impune a fi notat și faptul că termenul de ”solicitare” a efectuării orelor 

suplimentare din textul art.118 alin.1 Codul muncii trebuite interpretat și în sens extins. 

Angajatorul nu numai că a tolerat desfășurarea activității după ora 17, 30, dar a și încurajat 

salariatul în această direcție. Ca atare solicitarea angajatorului nu trebuie să fie doar expresă ci 

poate fi și implicită. 

În susținerea acestei argumentări vin dispozițiile legale interne și internaționale, 

precum și probele administrate în cauză. 

Din perspectiva dispozițiilor legale interne, se reține că potrivit art.40 alin.1 lit. a 

Codul Munciii, angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi funcționarea unității, drept 

însă dublat de obligația pozitivă potrivit art.17 alin.3 lit. l Codul Muncii de a informa 
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persoana selectată în vederea angajării sau salariatul cu privire la durata normală a muncii, 

exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. Potrivit 111 alin.1 Codul Muncii timpul de muncă 

reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului 

şi îndeplineşte sarcinile şi atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislației în vigoare, iar conform 

art.114 Codul Muncii durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe 

săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

Din perspectiva reglementărilor europene,situația litigioasă din speță intră în domeniul 

de aplicare a Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Or, Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene a stabilit că Directiva, vizând” armonizare la nivelul Uniunii 

Europene în materie de organizare a timpului de lucru, urmărește garantarea unei mai bune 

protecții a securității și a sănătății lucrătorilor, acordându-le dreptul de a beneficia de perioade 

minime de repaus – în special zilnic și săptămânal –, precum și de pauze adecvate și 

prevăzând un plafon de 48 de ore pentru durata medie a săptămânii de lucru, limită maximă în 

privința căreia se precizează expres că include orele suplimentare (a se vedea Hotărârea din 3 

octombrie 2000, Simap, C-303/98, Rec., p. I-7963, punctul 49, Hotărârea din 26 iunie 2001, 

BECTU, C-173/99, Rec., p. I-4881, punctele 37 și 38, precum și Hotărârea din 9 septembrie 

2003, Jaeger, C-151/02, Rec., p. I-8389, punctul 46). Diferitele prevederi cuprinse în directiva 

menționată în materia duratei maxime de lucru și a timpului minim de repaus constituie 

norme ale dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită, de care trebuie să beneficieze 

toți lucrătorii în calitate de cerințe minime necesare pentru a asigura protecția securității și a 

sănătății acestora (a se vedea Hotărârea din 1 decembrie 2005, Dellas și alții, C-14/04, Rec., 

p. I-10253–)( C-258/10,ORDONANȚA CURȚII (Camera a șasea) 4 martie 2011, 

ECLI:EU:C:2011:122, Nicușor Grigore împotriva Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva – 

Direcția silvică București paragraf 41 si 42) 

În consecință, responsabilitatea organizării timpului de lucru, în sens larg, revine 

angajatorului în sarcina căruia, de altfel, este instituită răspundere contravențională în cazul 

nerespectării prevederilor referitoare la munca suplimentară, respectiv la nerespectarea 

prevederilor privitoare la acordarea repausului săptămânal, prin dispozițiile art.260 alin.1 lit.i 

şi j Codul Muncii. 

În consecință, instituirea la nivelul angajatorului a unui sistem de salarizare format 

dintr-un salariu de bază minimal la care se adaugă, cu titlu de adaos, drepturi derivând dintr-

un sistem de premiere individuală în funcție de vânzări, nu poate transla în sarcina salariatului 

obligația de organizare şi gestionare a timpului de lucru. Angajatorul este titularul obligației 

de respectare atât a timpului de lucru, cât şi a repausului zilnic şi săptămânal, obligație 

imperativă, subsumată aşa cum s-a arătat, finalității potecției sănătății şi securității în muncă şi 

de la care derogările nu pot interveni, cu respectarea art.38 Codul Muncii, decât în limitele 

stabilite legal imperativ , sistemul de remunerare invocat de apelanta nefăcând parte dintre 

acestea. 

În ceea ce priveşte teza potrivit căreia prin sistemul de premiere a fost acoperită 

integral valoarea muncii prestate de salariat şi acordare unor drepturi bănești corespunzătoare 

orelor suplimentare ar conduce la o dublă plată, aceasta cuprinde un raționament de tip 

sofistic. Sistemul de premiere individuala în funcție de vânzări este stabilit contractual, la 

capitolul salarizare, fiind reglementat ca un adaos la salariul de bază . În consecință, acesta 

face parte integrantă din salariul, definit de art.159 alin.1 Codul Muncii ca fiind 

contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului de muncă, acelaşi contract în 

care părțile au prevăzut un timp de muncă de 8 ore pe zi/40 ore pe săptămână. De altfel, 

potrivit art.160 Codul Muncii salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, 

precum şi alte adaosuri. În consecință, plata salariul, în care este inclus şi sistemul de 

premiere lunar, nu poate avea vreo relevanță juridică în ceea ce privește plata orelor 

suplimentare, care sunt guvernate de un alt regim juridic. Potrivit art.120 alin.1 Codul Muncii, 
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munca prestată in afara duratei normale a timpului de munca săptămânal, prevăzută la art. 

112, este considerata muncă suplimentara, iar potrivit art.123 Codul Muncii în cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) 

în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la 

salariu corespunzător duratei acesteia; sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile 

prevăzute la alin.(1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, 

după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de 

bază. 

În consecință, în condițiile prestării de către un salariat a muncii în afara timpului 

normal de lucru, cu respectarea cerințelor legale, drepturile sale sunt stabilite imperative de 

legislația muncii şi nu pot fi înlăturate sau reduse de angajator. Mai mult, un sistem de 

salarizare bazat pe un algoritm de calcul raportat la numărul de vânzări de efectuate nu este de 

natură să exonereze angajatorul de obligația de plată a orelor suplimentare, în cuantumul 

legal, în condițiile în care plata acestor drepturi reprezintă contravaloarea muncii prestate de 

salariat şi nu reprezintă contravaloarea efortului suplimentar depus de acesta ca urmare a 

depășirii timpului normal de muncă. 

În acest sens, trebuie reținută şi jurisprudența CJUE care a arătat, în aplicarea 

derogărilor prevăzute de art.22 din Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 , reținând că Directiva „ urmăreşte să garanteze protecția 

efectiva a sănătății şi securității lucrătorilor, asigurând acestora în mod real beneficiul, inter 

alia, a unei limite superioare a timpului de lucru şi a unei limite minime a perioadei de repaus. 

Orice derogare de la aceste minime cerințe trebuie însoțite de toate garanțiile necesare care să 

asigure că , dacă lucrătorul este încurajat să renunțe la un drept social care i-a fost direct 

conferit de directiva, acesta va acționa liber şi în deplină cunoştință de cauză. Aceste cerințe 

sunt cu atât mai importante cu cât lucrătorul trebuie privit ca partea mai slabă din contractul 

de muncă şi de aceea este necesar a preveni ca angajatorul să ajungă într-o poziție de natura a 

nu lua în considerare intențiile celeilate părți contractante sau de a-i impune restricții ale 

drepturilor sale, în lipsa unui consimțământ expres în acest sens.(Cauzele reunite C-397/01 la 

C-403/01, Hotărârea din 5 October 2004, Bernhard Pfeiffer ş.a împotriva 

DeutschesRotesKreuz, KreisverbandWaldshut eV, ECLI:EU:C:2004:584 paragraf 80-81)”. 

 

III. Decizie de concediere ori modificare a raporturilor de muncă 

4. Nulitatea deciziei de sancționare din perspectiva dispozițiilor art. 252 alin.2 din 

Codul muncii 

Pentru a aprecia asupra legalității deciziei disciplinare în raport cu condițiile precis 

stabilite de legiuitor, instanța are nu numai posibilitatea verificării condițiilor în limitele 

invocate de părți dar şi obligația de a verifica, din oficiu, respectarea acestora de către 

angajator, potrivit dispozițiilor art. 252 alin. 2 Codul muncii. 

 

Temei de drept: art. 252 alin. 2 Codul muncii 

Decizia nr. 499/31 mai 2016  

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. X/99/2015, contestatoarea 

C.P. a formulat contestație împotriva deciziei de concediere nr. 6527/22.07.2015 emisă de 

intimata Asociația de proprietari prin care s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă începând cu data de 22.07.2015 pentru că, prin hotărâre să dispună instanta anularea ca 

netemeinică şi nelegală şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale şi a celorlalte 

drepturi în valoare indexată, majorată şi reactualizată până la data reintegrării efective şi plății 
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la zi a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi ce decurg din vechiul contract de 

muncă nr. 3367/03.05.2010 şi Sentința Civilă nr. 2122/2014, irevocabilă. 

Prin sentința civilă nr.2605/24.11.2015 Tribunalul Iaşi admite exceptia nulitatii 

absolute a deciziei de concediere nr. 6527/22.07.2015 si in consecinta: 

Admite, in parte, contestatia formulata de contestatoarea C.P. in contradictoriu cu 

intimata Asociatia de Proprietari. 

Constata nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr. 6527/22.07.2015 emisa de 

intimata. 

Obliga intimata la reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior emiterii 

deciziei de concediere 6527/22.07.2015, respectiv postul de contabil. 

Obliga intimata sa achite contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, 

majorate si reactualizate, precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de 

salariat, de la data concedierii 27.07.2015 pana la data reintegrarii efective. 

Respinge cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata drepturilor 

reprezentand contravaloarea concediului de odihna aferent anilor 2013,2014,2015. 

Obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de 

judecata (onorariu de avocat). 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține, în esență, că prin decizia nr. 

6527/22.07.2015, contestatoarea a fost sancționată cu desfacerea disciplinara a contractului 

individual de munca avand in vedere lipsa nemotivata de la serviciu incepand cu data de 

14.05. 2015. În preambulul deciziei contestate se invoca prevederile art 247 si 248 din Legea 

nr. 53/2003, si raportul de efectuare a cercetarii disciplinare fara a fi precizate prevederile din 

statutul de personal, regulament intern, contract individual de muncă. Avand in vedere lipsa 

acestor cerinte prevazute de art 252 allin 2 lit. b, instanta nu poate verifica legalitatea si 

temeinicia deciziei contestate. Instanța reține incidența dispozițiilor art 80 din Codul muncii şi 

dispune reintegrarea contestatoarei pe postul deținut anterior concedierii si obligă intimata să 

achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate 

precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data desfacerii disciplinare 

şi până la reintegrarea efectivă. 

Instanța respinge cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata drepturilor 

reprezentand contravaloarea concediului de odihna aferent anilor 2013,2014,2015 avand in 

vedere modalitatea de solutionare a contestatiei raportat la dispozitiile art 146 alin 4 din Codul 

muncii. Potrivit acestor dispozitii compensarea in bani a concediului de odihna este posibila 

numai in cazul incetarii contractului individual de munca.Cum in speta, instanta a constatat 

nulitatea absoluta a deciziei de desfacere disciplinara, contestatoarea are posibilitatea de a uza 

de acest drept potrivit art 144 si urmatoarele din Legea nr. 53/3003.  

În baza disp. art. 453 alin.1 Noul Cod procedură civilă, instanța obligă intimata să 

achite contestatoarei suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată , onorariu de avocat.  

Împotriva acestei sentințe a declarata apel Asociația de proprietari nr. 6, considerând-o 

nelegală şi netemeinică. 

Motivează apelanta că un prim motiv de nelegalitate a hotărârii este reprezentat de 

încălcarea dispozițiilor art. 426 Cod procedura civila, hotărârea comunicată fiind semnată 

doar de grefier şi nu este confirmată, prin semnătura membrilor completului care a judecat 

cauza. Astfel că, hotărârea nu poate primi aspectul unei viitoare hotărâri definitive cu 

autoritate de lucru judecat. 

 Motivează apelanta că un al doilea aspect de nelegalitate constatat este dat de 

încălcarea dispozițiilor art.425 alin.1 lit.b Cod procedura civila, în sensul că, instanța nu 

indică motivul pentru care au fost înlăturate aspectele invocate în apărare. 

Mai motivează apelanta că instanța a dispus anularea deciziei de concediere, pentru 

aparente motive de nulitate absolută a deciziei de concediere nr. 6527/22.07.2015, ce sunt 

neîntemeiate. Salariata C.P. a contestat decizia de concediere doar pentru motive care țin de 
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fondul cauzei iar apărătorul acesteia nu a indicat, în conținut, lipsa vreunuia dintre elementele 

obligatorii, prevăzute de lege care să ducă, prin excepție, la nulitatea absoluta.  

 La termenul de judecata din data de 21.10.2015, instanța a ridicat excepția de nulitate 

a deciziei de concediere, în temeiul dispozițiilor art. 252 alin. 2 litera b din Codul muncii. 

Potrivit instanței de judecata, angajatorul omite să menționeze prevederile din statutul de 

personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

munca aplicabil care au fost încălcate de salariat. Asta în pofida faptului că, angajatorul 

Asociația de proprietari nr. 6 este o entitate juridica cu un număr mic de salariați, constituită 

doar cu scopul de administrare a spatiilor locative care aparțin locatarilor membri, situație în 

care nu avea obligația să încheie un contract colectiv de munca, ori sa dețină statut de 

personal sau regulament intern. Norma juridica a fost limitată doar la a impune angajatorului 

obligația ca în cuprinsul deciziei de concediere sa menționeze prevederile din contractul 

individual de muncă, normă ce a fost respectată. 

 Mai motivează apelanta că hotărârea nr. 2122 din 16 iunie 2014 pronunțată în cauza 

cu numărul 9248/99/2013, definitivă, prin care s-a dispus reintegrarea pe funcția deținută 

anterior a doamnei C.P. precum si plata unor drepturi salariale, a respectat-o în totalitate prin 

plata tuturor sumelor de bani, a obligațiilor accesorii datorate (c.a.s., impozit, ajutor de şomaj, 

etc) precum şi prin reintegrarea acesteia pe postul şi funcția deținute anterior, însă aceasta a 

ignorat obligația de a se prezenta la post.  

 Mai susține apelanta că onorariul stabilit prin hotărârea apelată este disproporționat în 

raport cu complexitatea cauzei şi asistența acordată. 

 Pentru motivele expuse mai sus, solicită admiterea apelului, anularea în tot a hotărârii 

atacate şi respingerea contestației. Cu cheltuieli de judecată. 

Intimata C.P. a formulat întâmpinare, peste termenul legal, prin care solicită 

respingerea apelului ca nefondat. 

Apelanta a depus înscrisuri. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei şi 

dispozițiile legale aplicabile, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte critica de nelegalitate pentru nesocotirea dispozițiilor art. 426 (3) 

Cod procedura civilă, se vădeşte a fi nefondată. 

Textul articolului anterior menționat care prevede că ”Hotărârea va fi semnată de 

membrii completului de judecată şi de către grefier”, se referă exclusiv la exemplarele ce 

rămân ataşate la dosar şi la mapa de hotărâri şi nu la exemplarele comunicate în copie părților. 

În acest sens sunt şi dispozițiile art. 131 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 

din 17 decembrie 2015. 

Potrivit art. 131 indicat mai sus ”(5) (…)Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi 

semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de şedință.(…) 

 (8) Grefierul de şedință comunică părților sau, după caz, altor persoane prevăzute de 

lege hotărârea, în copie, în cel mult 3 zile de la data la care a fost redactată şi semnată.” 

2. În ceea ce priveşte critica privind lipsa de răspuns la apărările formulate: 

Este real faptul că un proces civil finalizat prin hotărârea care dezleagă fondul, cu 

garanțiile date de art. 6.1 din Convenția Europeană privind Drepturile Omului, include printre 

altele dreptul părților de a fi în mod real "ascultate", adică în mod corect examinate de către 

instanța sesizată. Altfel spus, aceasta implică mai ales în sarcina instanței obligația de a 

proceda la un examen efectiv, real si consistent al mijloacelor, argumentelor si elementelor de 

probă ale părților, cel puțin pentru a le aprecia pertinența în determinarea situației de fapt (a se 

vedea hot. CEDO din 28.04.2005 în cauza Albina c. Romaniei si hot. CEDO din 15.03.2007 

în cauza Gheorghe c. Romaniei). 

Curtea observă că, într-adevăr judecătorul primei instanțe nu a răspuns în concret la 

apărările formulate de angajator (în sensul că nu avea obligația de a întocmi contract colectiv 

de muncă ori regulament de ordine interioară şi ca atare trimiterea prin decizie la contractul 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/306/OBLIGATIA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3465/CEDO
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2822/Cauza
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3465/CEDO
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2822/Cauza
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individual de muncă este suficientă) însă maniera în care se exprimă considerentele soluției 

(de natură a sublinia efectele juridice produse de nerespectarea dispozițiilor art. 252) fac să 

fundamenteze dispozitivul hotărârii, motivarea reflectând transparență asupra silogismului 

judiciar care explică si justifică dispozitivul, conform art. 425 alin.1 lit.b Cod procedura 

civilă. Cu alte cuvinte, chiar răspunzând în mod concret la susținerile intimatei Asociația de 

proprietari, nu s-ar fi ajuns la o altă soluție decât cea de constatare a nulității deciziei. 

În ceea ce priveşte criticile aduse nulității absolute a deciziei:  

Dispozițiile art.78 din Codul muncii şi art. 252 (2) din Codul muncii instituie pe calea 

unor norme imperative sancțiunea nulității actului angajatorului pentru nerespectarea unor 

condiții de formă şi fond. 

Nulitățile evocate de aceste texte sunt nulități de ordine publică. Aceasta întrucât 

regimul juridic este, neîndoielnic, cel al unei nulități absolute şi exprese, pentru nerespectarea 

unei condiții de formă cerute ad validitatem şi în cazul căreia legea instituie o prezumție de 

vătămare. 

Rațiunea care stă la baza acestei orientări o constituie interesul public ce s-a urmărit a 

fi protejat şi anume, protecția socială a muncii, consacrată cu titlu de obligație în sarcina 

statului, prin Constituție (art. 41). Instanța de contencios constituțional (spre exemplu decizia 

nr. 150/2010,356/2005) notează că în raportul de muncă ce se naşte, statul, prin politica sa 

trebuie să ocrotească partea ce se află în situație de inferioritate economică. Pentru ca 

obligația statului să nu rămână pur formală şi iluzorie legiuitorul a instituit sancționarea cu 

nulitatea absolută a actelor nelegale ale angajatorului. 

Se impun a fi notate şi dispozițiile art. 1247 (3) din Codul civil, cu raportare la 

dispozițiile art. 278 alin.1 Codul muncii, care prevăd că instanța este obligată să invoce şi din 

oficiu nulitatea. 

În acest context, în cadrul legislativ evidențiat, Curtea reține că, învestită fiind cu 

judecarea contestației împotriva deciziei de concediere disciplinară emise de angajator, 

instanța de fond are a verifica legalitatea şi temeinicia măsurii luate, exercitând un control 

devolutiv de natură jurisdicțională. Pentru a aprecia asupra legalității deciziei disciplinare în 

raport cu condițiile precis stabilite de legiuitor, instanța are nu numai posibilitatea verificării 

condițiilor în limitele invocate de părți dar şi obligația de a verifica, din oficiu, respectarea 

acestora de către angajator. 

Potrivit dispozițiilor art. 252 alin. 2 Codul muncii „Sub sancțiunea nulității absolute, 

în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere 

disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, 

contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost 

încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat 

în timpul cercetării disciplinare prealabile (…)”. 

 Curtea notează, astfel cum s-a statuat şi în considerentele de principiu ale instanței de 

contencios constituțional (spre exemplu, decizia nr. 319/2007), că norma juridică sus-enunțată 

are ca scop asigurarea stabilității raporturilor de muncă, a desfăşurării acestora în condiții de 

legalitate şi a respectării drepturilor şi îndatoririlor ambelor părți ale raportului juridic de 

muncă. În acelaşi timp, este menită să asigure apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

salariatului, având în vedere poziția obiectiv dominantă a angajatorului în desfăşurarea 

raporturilor de muncă. 

Cercetând decizia de concediere disciplinară de concediere nr. 6527/22.07.2015 

Curtea constată că aceasta nu conține mențiunea obligatorie prevăzută de textul de lege mai 

sus sus-citat, respectiv, ”precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost 

încălcate de salariat” precizarea acestor elemente, pe de o parte, asigurând posibilitatea 

instanței de a aprecia în concret asupra legalității măsurii de sancționare, iar, pe de altă parte, 

reprezentând o obligație a angajatorului care dă satisfacție principiului dreptului la apărare a 

salariatei, prin garantarea posibilității de a-şi explica poziția, demersurile şi apărările. 
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Apărările apelantei ce vizează lipsa regulamentului intern şi a contractului colectiv de 

muncă determinat de numărul mic de salariați nu pot duce la acoperire cerinței imperatve a 

art. 252 alin. 2 Codul muncii. 

Aceasta întrucât, pe de o parte, deşi existența contractului colectiv de muncă nu era 

obligatorie la nivelul apelantei, conform art.229 (2) din codul muncii, regulamentul de ordine 

interioară trebuia întocmit conform dispozițiilor art. 241 şi 246 din Codul muncii, independent 

de numărul salariaților. Pe de altă parte, chiar în lipsa regulamentului de ordine interioară 

angajatorul avea obligația inserării în decizie a prevederilor din contractul individual de 

muncă care au fost încălcate de salariată. 

Or, o astfel de prevedere lipseşte cu desăvârşire din decizia supusă controlului 

judecătoresc. Simpla mențiune că dispozițiile contractului individual de muncă se 

completează cu dispozițiile codului muncii nu suplineşte dispozițiile legale. 

În aceste circumstanțe, decizia este nulă absolut, astfel cum corect a reținut judecătorul 

Tribunalului Iaşi, ceea ce face de prisos analizarea motivelor ce țin de temeinicia măsurii luate 

de angajator. 

4. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată:  

Potrivit art. 132 din Statutul profesiei de avocat, pentru activitatea sa profesională 

avocatul are dreptul la un onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul 

clientului său. Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata 

cazului. Stabilirea onorariilor avocatului depind de următoarele elemente: a)timpul şi volumul 

de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client; 

b)natura, noutatea şi dificultatea cazului; c)importanța intereselor în cauză; d)împrejurarea că 

acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din 

partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi contestată de client fără 

investigații suplimentare; e)notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiență, reputație şi 

specializarea avocatului; f)conlucrarea cu experți, sau alți specialişti, im pusă de natura, 

obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului; g)avantajele şi rezultatele obținute pentru 

profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat; b)situația financiară a clientului; 

i)constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze 

pentru a asigura servicii legale performante. 

Raportat la valoarea şi complexitatea cauzei, precum şi la munca îndeplinită de avocat 

Curtea de Apel reține că onorariul în cuantum de 1000 lei este justificat şi proporțional cu 

dificultatea, amploarea sau durata cazului, astfel că nu se impune diminuarea acestuia 

conform dispozițiilor art. 451 alin.1 Cod procedură civilă. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 480 NCPC, respinge 

apelul şi păstrează ca legală şi temeinică sentința apelată. 

 

5. Natura juridică a contractului de performanță sportivă 

Temei de drept: Codul muncii, art. 58, art. 55 lit. c, art. 76 și 78  

Contractul de performanță sportivă are natura juridică a unui contract de muncă, 

chiar şi în lipsa înregistrării sale la Inspectoratul Teritorial de Muncă, deoarece 

„neînregistrarea contractului la Inspectoratul Teritorial de Muncă nu îl transformă într-o 

convenție civilă, având doar consecința antrenării răspunderii contravenționale pentru 

această omisiune” (ICCJ, Decizia Civilă nr. 8661/2011). 

Adresa/notificarea prin care sportivul este informat că, intrând în proces de 

reconstrucție a echipei, antrenorul renunță la serviciile lui nu poate avea ca efect încetarea 

raporturilor de muncă născute între părți prin contractul de performanță sportivă, deoarece 

adresa/notificarea nu îndeplineşte condițiile pentru a fi considerată o decizie de concediere 

sau un act asimilat acesteia, în conținutul ei nefiind indicată niciuna dintre mențiunile prev. 

de art. 76 Codul muncii. 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=81878
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Decizia civilă nr. 302 din 16 martie 2016 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 1662/89 din data de 

30.07.2015, reclamanta A.P.-D. a solicitat instanței să oblige pârâtul Clubul Sportiv la 

respectarea clauzelor contractului de performanță sportivă nr. 1 încheiat pe data de 15 iunie 

2011, suportarea cheltuielilor ocazionate de intervențiile chirurgicale şi recuperatorii pe care 

le va suporta pe toată durata derulării contractului, până la data de 14 iunie 2016 şi ulterior 

acestei date dacă procedurile medicale se extind, plata drepturilor salariale cuvenite pentru 

perioada 02.07.2015 şi până la data încetării contractului - 14 iunie 2016, sume indexate, 

majorate şi reactualizate de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data plății 

efective. 

Motivându-şi în fapt acțiunea, reclamanta arată că pe data de 15 iunie 2011 a încheiat 

cu Clubul Sportiv un contract individual de muncă, respectiv un contract de performanță 

sportivă, prin care pârâtul se obliga să-i asigure condiții corespunzătoare pentru realizarea 

obiectivelor şi să-i achite anual o indemnizație în sumă de 6000 lei. 

În luna octombrie 2014, în urma unei accidentări suferite în timpul unei competiții 

sportive a fost supusă unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept, operație de ligamente 

încrucişate colaterale, anterior şi menisc, intervenție care a presupus o perioadă de recuperare 

de 8 luni, până în luna iunie 2015. În luna octombrie 2015 urmează să suporte o nouă 

intervenție chirurgicală pentru extragerea unui şurub metalic fixator implantat în genunchi, iar 

după această operație se impune o nouă perioadă de recuperare. Arată că atât operația, cât şi 

recuperarea până la data de 01.06. 2015 au fost suportate de către Clubul Sportiv . 

Pe toată durata incapacității sportive, reclamanta menționează că şi-a îndeplinit toate 

obligațiile asumate prin contract, a urmat indicațiile terapeutice şi a ținut permanent legătura 

cu antrenorii şi reprezentanții clubului. 

Pe data de 02.07.2015 a primit înştiințarea nr. 1891/02.07.2015 prin care i se pune în 

vedere că antrenorul renunță la serviciile ei, cerându-i-se să elibereze spațiile de cazare şi să 

predea echipamentul sportiv. 

Apreciază că măsura luată este nelegală întrucât fiind în incapacitate temporară de 

muncă, raporturile juridice de muncă nu puteau înceta din inițiativa pârâtului. 

În conformitate cu dispozițiile art. VI din contractul de performanță sportivă, pârâtul 

nu putea lua măsura rezilierii contractului decât în una dintre cele patru situații reglementate 

de contract, iar motivul invocat de Clubul Sportiv „intrarea într-un proces de reconstrucție al 

echipei” nu este prevăzut în contract . 

În susținerea acțiunii a solicitat proba cu înscrisuri depunând în acest sens copii de pe 

contractul de performanță sportivă nr. X/15.06.2011, adresa nr. XX/02.07.2015, memoriu, 

factura fiscală – XXX/01.09.2014, documente medicale, programul de recuperare post-

ligamentoplastie - Spitalul clinic C., biletul de ieşire din spital nr. X/10.10.2014, scrisoare 

medicală, rezultat examinare medicală nr. 46852/01.09.2014 Clinica de Diagnostic, 

legitimația de jucător profesionist.  

În drept, a invocat prevederile Legii nr. 69/2000, ale Legii nr. 53/2003, ale Legii nr. 

287/2009, Codul Civil republicat, Legea nr. 571/2003 şi Codul de Procedură Civilă. 

Prin întâmpinarea formulată Clubul Sportiv a invocat excepția necompetenței 

teritoriale a Tribunalului Vaslui, motivat de faptul că raportul juridic dedus judecății nu este 

de dreptul muncii, părțile încheind un contract de performanță sportivă şi nu un contract de 

muncă. Susține că în speță competența teritorială revine instanței de la sediul pârâtului în 

temeiul art. 107 alin. 1 CPC. 

În ce priveşte fondul cauzei, pârâtul susține că se impune respingerea capătului de 

cerere care vizează suportarea cheltuielilor ocazionate de intervențiile chirurgicale şi 

recuperatorii viitoare întrucât aceste cheltuieli nu au fost efectuate, nefiind cunoscute. 

În ce priveşte achitarea drepturilor salariale, Clubul Sportiv solicită respingerea lor 

deoarece acestea nu sunt drepturi salariale, contractul încheiat între părți nefiind contract de 
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muncă. Arată pârâtul că reclamanta nu deține calitatea de sportivă profesionistă pentru că nu 

deține licență de profesionist. 

Clubul Sportiv precizează că în ce priveşte încetarea contractului individual de muncă 

a aplicat clauzele contractuale, relația contractuală încetând în mod legal. Pârâtul menționează 

că i-a plătit reclamantei indemnizația pentru cele 30 de zile de preaviz, prin virament bancar, 

conform extrasului de cont nr. 10/25.08.2015. 

În şedința publică din 05.11.2015, Tribunalul a respins excepția necompetenței 

teritoriale invocată de către pârât, ca neîntemeiată, motivat de faptul că acel contract încheiat 

între cele două părți este asimilat unui contract individual de muncă. 

Prin sentința civilă nr. 1554/12.11.2015 Tribunalul Vaslui a respins acțiunea formulată 

de reclamanta A.P.-D., în contradictoriu cu pârâtul Clubul Sportiv. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Raportul juridic de muncă dintre sportiva A.P.-D. şi Clubul Sportiv s-a materializat 

prin încheierea contractului de performanță sportivă nr. X/15 iunie 2011, încheiat pe o 

perioadă de 5 ani, cu începere de la data de 15 iunie 2011şi până la data de 14 iunie 2016. 

Raporturile de muncă între cele două părți s-au derulat până la data de 02.07.2015, 

dată la care a fost emisă adresa cu nr. 1891/02.07.2015 de către Clubul Sportiv, prin care 

angajatorul comunica reclamantei că se renunță la serviciile acesteia. 

Instanța apreciază că această adresă echivalează cu o decizie de desfacere a 

contractului individual de muncă, şi aceasta în formă atipică, determinată de contractul de 

performanță sportivă încheiat între părți. 

Deşi reclamanta consideră că raporturile juridice de muncă au încetat abuziv, 

împotriva acestei adrese de încetare a raporturilor de muncă reclamanta nu a formulat 

contestație, conform dispozițiilor Codului muncii. 

Simple mențiuni din cuprinsul motivării în fapt a prezentei cereri – fiind în 

incapacitate temporară de muncă, raportul de muncă nu putea înceta din inițiativa pârâtei, ” 

măsura luată de pârâtă cu privire la încetarea raporturilor dintre mine şi club este nelegală şi 

abuzivă” nu echivalează cu o contestație împotriva măsurii dispuse deoarece obiectul cererii 

de chemare în judecată a fost stabilit punctual de reclamanta şi a constat în: respectarea 

clauzelor contractului de performanță sportivă nr. 1 încheiat pe data de 15 iunie 2011, 

suportarea cheltuielilor ocazionate de intervențiile chirurgicale şi recuperatorii pe care le va 

suporta pe toată durata derulării contractului, până la data de 14 iunie 2016 şi ulterior acestei 

date dacă procedurile medicale se extind, plata drepturilor salariale cuvenite pentru perioada 

02.07.2015 şi până la data încetării contractului -14 iunie 2016, sume indexate, majorate şi 

reactualizate de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data plății efective. 

Codul muncii defineşte la art. 10 contractul individual de muncă ca fiind acel contract 

în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat se obligă să presteze muncă pentru şi 

sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații 

denumite salariu. 

Obligativitatea contractului prezintă o deosebită însemnătate, nu numai pentru 

raporturile dintre cele două părți dar şi pentru certitudinea şi eficiența raporturilor juridice în 

general, contractul fiind generator de drepturi şi obligații pentru părțile semnatare. 

Deşi încheiat pe perioadă determinată, raporturile juridice de muncă între cele două 

părți au încetat pe data de 02.07.2015 ca urmare a solicitării angajatorului, reclamantei fiindu-

i acordat un preaviz de 30 de zile. 

Necontestând această dispoziție, contractul de performanță sportivă nr. 1/15 iunie 

2011 a încetat la data de 02.07.2015 şi în modalitatea dispusă prin notificarea nr. 189 din 

02.07.2015 transmisă reclamantei. 

Astfel, nefiind în ființă şi neproducând efecte juridice, instanța constată că pretențiile 

reclamantei fundamentate pe acest contract de performanță sportivă, pretenții vizând plăți 

ulterioare încetării contractului de muncă iar nu drepturi restante aferente perioadei cât acesta 

încă era în vigoare, nu mai au temei legal pentru acordare. 
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Raportat celor expuse mai sus, instanța va respinge ca neîntemeiată acțiunea 

reclamantei, în contradictoriu cu pârâtul Clubul Sportiv. 

Potrivit dispozițiilor art. 270 Codul muncii, prezenta cauză este scutită de plata taxei 

de timbru şi de timbrul judiciar. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta A.P.-D., criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea apelului, se susține că a chemat în judecata Clubul Sportiv pentru ca 

instanța de fond să constate că pârâta intimată a încălcat dispozițiile legale care guvernau 

contractual de performanță sportivă încheiat între ea şi acest club. 

Mai exact, între ea şi Clubul Sportiv a fost încheiat un contract de performanta 

sportive, prin care au fost stabilite drepturi şi obligații pe care pârâta le-a încălcat. În data de 

02.07.2015, prin notificarea nr. X/02.07.2015, a fost înştiințată că antrenorul renunță la 

serviciile sale, fără a motiva măsura concedierii sale. A contestat măsura concedierii sale 

arătând în cererea introductivă de instanță că această măsură este nelegală din mai multe 

puncte de vedere. 

În primul rând, apelanta a susținut că intimatul nu putea lua o astfel de măsură câtă 

vreme ea se afla în incapacitate de muncă, mai ales că, în temeiul dispozițiilor art. VI din 

contract, Clubul Sportiv nu putea dispune încetarea contractului decât în una din cele 4 situații 

prevăzute în contract. 

Întrucât contractual de performanță sportivă încheiat între ea şi club este asimilat unui 

contract individual de muncă, acesta nu putea înceta decât în cazurile şi condițiile prevăzute 

de Codul Muncii - Legea 53/2003. Or, în situația arătată de pârât la încetarea contractului se 

presupune a fi vorba de o restructurare, oricum, decizia neîndeplinind condițiile minime de 

legalitate, fiind lovită de nulitate absolută. 

Apelanta a arătat că nu i s-a comunicat un act care să constituie o decizie de încetare a 

raporturilor de muncă (de concediere) sau care să poată fi asimilat acesteia, adresă/notificare 

nr. 1891 din 02.07.2015 neputând fi asimilată unei decizii de concediere deoarece nu respectă 

disp. art. 55, 58, 76 și art. 77 Codul muncii.  

Angajatorul este obligat să emită decizie în forma şi condițiile impuse de lege, în caz 

contrar operând nulitatea prevăzută de art. 76 C. muncii; notificarea este o clauză de dezicere 

de contract şi nu o desfacere unilaterală a contractului de muncă, astfel că cele două instituții 

nu pot avea acelaşi regim juridic; nefiind prevăzută de lege, notificarea din speță nu poate 

produce efecte juridice, deoarece nu a fost emisă în perioada de probă; în plus, nu este 

prevăzut un termen pentru atacarea ei injustiție; singurul act care produce efecte juridice în 

cauză este decizia de desfacere a contractului individual de munca emisa in condițiile si in 

forma impusa de dispozițiile Codului Muncii.  

Apelanta a susținut că Tribunalul a apreciat eronat că notificarea nr. 1891 din 

02.07.2015 reprezintă decizie de încetare a raporturilor de muncă; decizia de încetare a 

raporturilor de muncă trebuie să îndeplinească cerințele de formă şi de fond prevăzute de lege; 

notificarea din speță nu îndeplineşte aceste cerințe, aşa încât nu poate fi considerată decizie de 

concediere. 

A mai susținut apelanta că nu i s-a comunicat nicio decizie de desfacere a contractului 

de muncă şi, cu toate acestea, a respectat toate termenele procedurale, a formulat o cerere 

prealabilă către Federația Română de Handbal, iar instanței de fond i-a prezentat suficient 

material probator care să arate că măsura concedierii sale este nelegală şi netemeinică. 

Intimatul Clubul Sportiv a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

apelului ca nefondat. 

În motivare, s-a arătat că prima instanța a respins acțiunea formulată de A.P.-D., însă 

considerentele expuse în hotărâre nu sunt în afara oricăror critici, dar întrucât soluția pe fond a 

fost cea aşteptată, nu a apelat-o. 

Intimatul a arătat că nu a încheiat cu apelanta un contract de muncă, ci un contract 

reglementat de codul civil. Nici entitatea intimata nu este un club profesionist şi nici apelanta 
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ca sportivă nu are statut de profesionistă - a depus relații de la federația sportivă la dosar. Nu 

s-a obligat sa asigure salariul minim, concedii de odihnă, contractual nu este înregistrat la 

I.T.M. 

A mai arătat că a respectat toate drepturile apelantei cuprinse în contractual de 

performanță sportivă. Clubul sportiv se conduce după principiile performanței sportive. 

Singura obligație impusă de legiuitor este asigurarea sportivului pentru riscuri din activitatea 

pe care acesta o desfăşoară. Sub acest aspect, intimatul a arătat că i-a plătit apelantei şi îi va 

mai plăti daca va fi cazul orice cheltuială pentru refacerea sănătății deteriorate prin activitatea 

sportivă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispozițiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel a constatat că apelul este întemeiat pentru considerentele ce 

vor fi expuse în continuare.  

Din analiza probelor administrate rezultă că între părțile în proces s-a încheiat 

contractul de performanță sportivă nr. X/15.06.2011 pe o perioadă determinată de 5 ani, a 

cărui executare urma să înceteze la data de 14.06.2016.  

Această convenție încheiată între părți are natura juridică a unui contract de muncă, 

chiar şi în lipsa înregistrării sale la Inspectoratul Teritorial de Muncă, deoarece 

„neînregistrarea contractului la Inspectoratul Teritorial de Muncă nu îl transformă într-o 

convenție civilă, având doar consecința antrenării răspunderii contravenționale pentru această 

omisiune” (ICCJ, Decizia Civilă nr. 8661/2011). 

Contractul de performanță sportivă nr. X/15.06.2011 cuprinde, așa cum corect a 

reținut și prima instanță, elemente specifice relațiilor de muncă. Astfel, elementele esențiale 

ale contractului de muncă sunt întrunite în raport de obligația reclamantei de a se pregăti și a 

juca handbal în cadrul echipei pârâtului (prestarea muncii), în raport de obligația pârâtului de 

a-i achita un salariu de 6000 lei pe an, fiind, de asemenea afirmat și raportul de subordonare 

specific relațiilor de muncă (spre deosebire de cele de drept comun), prin aceea că reclamanta 

trebuie să respecte indicațiile tehnico-tactice ale antrenorului, să-și folosească efortul personal 

pentru îndeplinirea obiectivului de performanță sportivă, să respecte regulamentul de ordine 

interioară al echipei.  

Anterior datei de 14.06.2016, pârâtul şi-a manifestat intenția de a înceta raporturile de 

muncă dintre părți, emițând adresa/notificarea înregistrată sub nr. 1891 din 02.07.2015, prin 

care reclamanta era informată că începând cu data de 02.07.2015, intrând în proces de 

reconstrucție a echipei, antrenorul renunță la serviciile acesteia. 

Tribunalul a reținut că această adresă/notificare echivalează cu o decizie de desfacere 

a contractului individual de muncă şi, întrucât nu a fost contestată de reclamantă prin cererea 

de chemare în judecată, a respins pretențiile reclamantei fundamentate pe un contract de 

performanță sportivă care nu mai era în ființă și nu mai producea efecte juridice. 

Acest mod de soluționare a pricinii de către prima instanță este greşit. În esență, 

reclamanta a susținut că pe data de 02.07.2015 ar fi intervenit concedierea sa în fapt, fiind 

practic eliminată din echipă fără nici o explicație şi fără întocmirea unei decizii de concediere 

în formă scrisă, adresa/notificarea nr. 1891/02.07.2015 nefiind o decizie de concediere. 

În apel, reclamanta a arătat că prin cererea de chemare în judecată a contestat măsura 

concedierii, însă aceste afirmații nu se susțin. Din acest punct de vedere, prima instanță a 

reținut corect că din referirile făcute în cuprinsul motivării în fapt a cererii de chemare în 

judecată nu se poate deduce că voința reală a reclamantei, în ceea ce privește obiectul cererii 

de chemare în judecată, este aceea de a solicita anularea adresei/notificării nr. 

1891/02.07.2015. Referirile la această notificare sunt doar simple argumente privind efectele 

sale asupra raporturilor de muncă dintre părți, fiind analizate de instanța de apel sub acest 

aspect. 

Pentru a statua asupra temeiniciei pretențiilor formulate în cauză, instanța de apel a 

analizat prioritar dacă adresa/notificarea nr. 1891/02.07.2015 a avut ca efect încetarea sau nu 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=81878
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a raporturilor de muncă născute între părți prin contractul de performanță sportivă nr. 

1/15.06.2011.  

Potrivit art. 58 din Codul Muncii, concedierea reprezintă încetarea contractului 

individual de muncă din inițiativa angajatorului, ea putând fi dispusă din motive care au 

legătură cu persoana salariatului sau din motive care nu țin de persoana angajatului. 

Manifestarea unilaterală de voință a angajatorului de a înceta raporturile juridice de muncă pe 

care le are cu salariatul său se poate produce, conform art. 55 lit. c Codul muncii, „în cazurile 

şi condițiile limitativ prevăzute de lege”. Prin urmare, în asemenea situații, angajatorul este 

obligat să emită o decizie, care trebuie să îndeplinească anumite condiții, în caz contrar fiind 

lovită de nulitate, în acest sens fiind dispozițiile art. 76 şi 78 Codul muncii.  

Adresa/notificarea nr. 1891/02.07.2015 nu îndeplineşte condițiile pentru a fi 

considerată o decizie de concediere, în conținutul ei nefiind indicată niciuna dintre mențiunile 

prev. de art. 76 Codul muncii. 

În raport de cele ce preced, concluzia care se impune este aceea că intimata pârâtă nu a 

emis un act care să constituie o decizie de încetare a raporturilor de muncă (de concediere) 

sau care să poată fi asimilat acesteia, situație în care instanța de apel a apreciat că raporturile 

de muncă dintre părți nu au încetat, astfel că cererea reclamantei de obligare a intimatului la o 

despăgubire egală cu indemnizația prevăzută în contractul de performanță sportivă nr. 

1/15.06.2011 și la cheltuieli cu recuperarea medicală postoperatorie a reclamantei este 

întemeiată, în raport de obligațiile stabilite de părți la punctele 4.1.c) și 5.1.a) din contractul 

de performanță sportivă. 

6. Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Convocarea la cercetarea 

disciplinară pentru o altă faptă decât cea pentru care s-a emis decizia de 

concediere. Neindicarea în cuprinsul actului unilateral a perioadei în care 

au avut loc absențele echivalează cu nedescrierea faptei. Nulitatea absolută a 

deciziei astfel emisă de angajator. 

Temei de drept: art.79, art. 251 al.1, 2 şi art. 252 al.2 lit. a din Codul muncii 

 

Potrivit dispozițiilor imperative ale art. 252 din Codul muncii, decizia de sancționare 

trebuie sa cuprindă în chiar conținutul său, toate elementele prevăzute de lege si trebuie sa 

îndeplinească toate condițiile de formă. Nu se poate completa decizia de sancționare cu alte 

înscrisuri , iar referirea la cuprinsul altor acte ce exced deciziei nu înlătură lipsa mențiunilor 

obligatorii.  

Aplicarea unei sancțiuni disciplinare (mai puțin sancțiunea avertismentului) 

presupune efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile in cadrul căreia salariatul are 

dreptul de a formula si susține propriile apărări, de a propune probe . Nulitatea prevăzuta de 

art. 252 alin. 2 din Codul muncii are caracterul unei nulități exprese, fiind prevăzuta anume 

de lege. 

În cuprinsul deciziei trebuie descrisă în concret fapta săvârşită de salariat şi care 

constituie abatere disciplinară, nefiind suficientă o descriere generică a unor fapte. Prin 

descriere nu se înțelege o enumerare sau enunțare, ci prezentarea explicită a aspectelor care 

conduc la concluzia că fapta salariatului reprezintă o încălcare a normelor de disciplină a 

muncii stabilite prin contractul individual / colectiv de muncă ori prin regulamentul intern. 

 

Decizia nr. 222/29 februarie 2016  

Prin contestația înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. X/89/2014 din 11 

august 2014, contestatorul G.G. a solicitat anularea Deciziei (Dispoziției) nr.411/11.07.2014 

emisă de intimatul Spitalului Municipal de Urgență, reintegrarea sa pe funcția deținută 
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anterior concedierii şi obligarea intimatului la plata drepturilor salariale pe perioada cuprinsă 

între data desfacerii contractului individual de muncă şi data reintegrării. 

În motivare, contestatorul a arătat că prin Decizia nr.1384/20.12.2011, Spitalul 

Municipal de Urgență a dispus desfacerea contractului său individual de muncă. Prin Decizia 

nr.1300/27.09.2013 pronunțată în dosarul nr.Y/99/2013, Curtea de Apel Iaşi a dispus anularea 

acestei decizii, reintegrarea sa şi obligarea intimatului la plata despăgubirilor echivalente cu 

drepturile salariale indexate şi reactualizate de care a fost lipsit de la concediere şi până la 

reintegrare. Prin Dispoziția nr.10388 (307) din data de 11.06.2014, intimatul a dispus 

reintegrarea sa ca medic specialist în Compartimentul Ortopedie Traumatologie al unității, 

precum şi aspecte legate de plata despăgubirii. Întrucât prin decizia de reintegrare intimatul a 

încălcat mai multe dispoziții legale, ajungând să îi modifice unilateral contractul de muncă 

sub aspectul locului şi felului muncii, a formulat contestație împotriva acestei decizii, 

înregistrată sub nr.X/89/2014 la Tribunalul Vaslui. 

La data de 11.07.2014, pârâta a emis o nouă decizie de desfacere disciplinară a 

contractului său individual de muncă, respectiv Decizia (Dispoziția) nr.411/11.07.2014, 

nelegală şi netemeinică. 

A arătat contestatorul că intimatul nu a realizat o reintegrare reală şi efectivă conform 

Deciziei nr.1300/27.09.2013 a Curții de Apel Iaşi, astfel încât nu putea emite o nouă decizie 

de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Nulitatea deciziei de reintegrare 

nr.411 din 11.06.2014 atrage nulitatea deciziei subsecvente, de desfacere disciplinară a 

contractului individual de muncă.  

Motivul pentru care apreciază că reintegrarea nu a fost efectivă este modalitatea în 

care intimatul a înțeles să procedeze, respectiv să îi modifice locul de muncă, ceea ce nu poate 

echivala cu respectarea întocmai a prevederilor art.80 alin.(2) Codul muncii. 

În atare condiții, desfacerea disciplinară a contractului de muncă pe motiv că ar fi 

absentat de la un loc de muncă pe care intimatul i l-a impus în mod abuziv, nu poate fi 

întemeiată. 

A mai arătat că intimata a încălcat dispozițiile art.252 alin.(2) lit.a) Codul muncii 

întrucât Decizia (Dispoziția) nr.411/11.07.2014 nu cuprinde descrierea pretinsei fapte care 

constituie abatere. Dispoziția legală impune ca fapta să fie descrisă în mod amănunțit pentru a 

putea permite salariatului să-şi formuleze apărări şi pentru a permite instanței să exercite 

controlul de legalitate. Or, în decizia de concediere nu este cuprinsă nici nici locul de muncă 

de unde ar fi absentat şi nici data sau intervalul de timp în care ar fi absentat.  

Cu privire la dată, a arătat contestatorul că, nefiind indicată data faptei nu se poate 

verifica dacă a înregistrat 3 sau 5 absențe într-un an calendaristic, aşa cum prevede 

Regulamentul intern, respectiv art.63 lit.i). Nu se poate stabili dacă a lipsit imediat după data 

pronunțării Deciziei 1300/27.09.2013 a Curții de Apel Iaşi. 

A mai invocat contestatorul faptul că descrierea faptei trebuie făcută în chiar cuprinsul 

deciziei, neputând fi complinită această lipsă cu datele din cuprinsul referatului menționat în 

decizie. 

Intimatul a omis în mod intenționat să indice datele în care a lipsit, atât în convocarea 

la cercetare disciplinară, cât şi în decizia de concediere, căutând să mențină o stare de 

ambiguitate care urma să fie speculată anterior.  

 A treia critică vizează faptul că în cuprinsul dispoziției contestate nu sunt precizate 

prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual sau colectiv de 

muncă aplicabil, care au fost încălcate de către salariat.  

Arată că singura referire concretă la un articol dintr-o normă este art. 63 lit. i) din 

Regulamentul intern, însă această prevedere nu reprezintă norma în temeiul căreia se aplică 

sancțiunea disciplinară, ci reprezintă norma încălcată. Norma încălcată apare art.15 din 

Regulamentul intern, care face o trimitere generală la obligația de a respecta normele muncii. 

Mai arată că, deşi se indică încălcarea fişei postului, nu a semnat niciodată o fişă a postului. 
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 Un ultim aspect priveşte faptul că s-a realizat în mod nelegal convocarea la cercetare 

disciplinară, fiind astfel încălcate prevederile art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. 

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei de interes, arătând că 

de la pronunțarea Deciziei civile nr.1300/27.09.2013 a Curții de Apel Iaşi şi până la 

formularea contestației, contestatorul nu s-a prezentat la serviciu pentru reintegrare efectivă, 

în sensul de a presta activitate. După comunicarea Deciziei civile nr.1300/27.09.2013, la data 

de 30.01.2014, la 03.02.2014, constatându-se că n-a manifestat nici un interes față de postul 

de medic specialist pe care a fost reintegrat de către instanță, contestatorul a fost convocat 

prin adresa nr.2178/03.02.2014 (la toate cele trei adrese ale sale, la două fiind restituite 

confirmările de primire, respectiv din Franța şi din Căiuți, jud.Bacău) să se prezinte în termen 

de 5 zile pentru a fi reintegrat efectiv. 

Din moment ce acest demers a rămas fără răspuns, contestatorul nemanifestându-şi 

interesul de a se prezenta, apreciază intimatul că lipseşte inclusiv interesul formulării 

prezentei contestații. Astfel, contestatorul nu are un interes real şi legitim în cauză întrucât din 

data de 27.09.2013 nu a făcut nici un demers real pentru a fi reintegrat, nu a încercat măcar să 

ia legătura telefonic cu spitalul. Nu urmăreşte o reintegrare efectivă, ci doar obținerea unor 

sume de bani, cu titlul de salarii de care „a fost lipsit˝, dând dovadă astfel de rea-credință. Din 

anul 2011 nu s-a mai prezentat la muncă, iar postul său a fost rezervat de către unitatea 

sanitară, a refuzat o comunicare cu angajatorul, preferând să se adreseze direct instanței de 

judecată.  

 Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. A arătat 

astfel că, prin Decizia civilă nr.1300/27.09.2013, Curtea de Apel Iaşi a dispus reintegrarea 

contestatorului la Spitalul Municipal de Urgență. De la pronunțarea instanței şi până la 

contestare, contestatorul nu s-a prezentat la serviciu pentru reintegrare efectivă, în sensul de a 

presta activitate.  

Deşi i s-a comunicat prin adresa nr.2178/03.02.2014, că trebuie să se prezinte la 

unitate pentru a fi reintegrat efectiv, acest demers a rămas fără rezultat astfel încât, în lipsa 

unor dispoziții legale exprese din care să rezulte modalitatea în care se face reintegrarea, 

intimatul a hotărât emiterea unei decizii de reintegrare pentru ca reclamantul să se prezinte la 

unitate începând cu data de 23.06.2014. Nici în atare situație reclamantul nu s-a prezentat, 

motiv pentru care a fost convocat la comisia de disciplină, în vederea cercetării disciplinare, 

prin adresa nr.11608/01.07.2014 care preciza motivul constând în neprezentarea lui la 

serviciu. Reclamantul nu s-a prezentat pentru a se apăra în fața comisiei, motiv pentru care s-a 

constatat, în absența acestuia, că lipseşte nemotivat de la serviciu.  

1) Cu privire la motivele de nelegalitate şi netemeinicie invocate de contestator, 

intimatul a arătat că în privința locului său de muncă, unitatea a procedat în mod corect la 

reintegrare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.39/2008 privind 

reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 

2) În ceea ce priveşte descrierea faptei în decizia de concediere, la al şaselea aliniat al 

dispoziției sunt indicate faptele care constituie abaterea disciplinară, respectiv „absentare 

nemotivată” şi, de asemenea, ca o consecință a absentării, neîndeplinirea atribuțiilor ce îi 

reveneau conform fişei postului, de a respecta disciplina muncii, de a respecta prevederile 

cuprinse în R.I., R.O.F., în Codul de conduită, în CCM aplicabil, precum şi în contractul 

individual de muncă. 

Individualizarea abaterii de la disciplina muncii, în cuprinsul aliniatul 6 din dispoziție, 

i-a permis salariatului să formuleze apărările necesare, respectiv să prezinte eventuale 

justificări legale cu privire la faptul că nu s-a prezentat la unitate încă din data de 27.09.2013 

(data pronunțării Deciziei civile nr.1300 a Curții de Apel Iaşi), pentru a putea beneficia de 

repunerea părților în situația anterioară pe care el însuşi a solicitat-o instanței dar căreia a 

refuzat să îi dea eficiență. 
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Limitele temporale sunt date de pronunțarea hotărârii care este executorie de drept şi 

data la care ar fi trebuit să se prezinte, forțat fiind de limita temporală impusă prin decizie de 

către unitate, respectiv 23.06.2014. 

3) Cu privire la lipsa dispozițiilor încălcate din statutul de personal, regulamentul 

intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă, intimatul a arătat că 

prin Referatul directorului medical nr.11597/01.07.2014 s-a reținut că Dr. G.G. absentează 

nemotivat deşi i s-a adus la cunoştință că a fost reintegrat începând cu data de 23.06.2014, 

fiind astfel respectate prevederile art.252 alin.(1) Codul muncii. De asemenea, au fost 

respectate întocmai şi prevederile art.252 alin.(2) Codul muncii, decizia de concediere 

cuprinzând toate elementele obligatorii. 

4) Referitor la susținerea contestatorului cu privire la nerealizarea în mod legal a 

cercetării disciplinare, intimatul a arătat că acesta cunoştea foarte bine atât motivele, cât şi 

actele care au stat la baza acesteia, cu atât mai mult cu cât încă din data de 01.11.2011 a 

înțeles să sfideze toate normele de dreptul muncii, încercând prin toate mijloacele să amâne 

momentul încetării contractului de muncă, pentru a nu plăti spitalului daunele la care s-a 

obligat, întrucât nu şi-a îndeplinit obligațiile asumate, respectiv cele 36 de salarii medii pe 

economie la momentul renunțării. Din aceste motive, apreciază intimatul, contestatorul nu va 

renunța niciodată benevol dar nici nu se va prezenta la serviciu, fiind stabilit de mai bine de 

10 ani în Franța, refuzând, cu rea-credință să-şi clarifice situația la Spitalul Municipal de 

Urgență Bârlad, 

Prin răspunsul la întâmpinare, contestatorul a solicitat respingerea excepției lipsei de 

interes, ca neîntemeiată, iar pe fond, admiterea acțiunii aşa cum a fost formulată, cu 

înlăturarea apărărilor intimatului. 

Cu privire la excepția lipsei de interes, contestatorul a precizat că limitele acțiunii şi 

interesul declanşării ei trebuie circumstanțiate la obiectul cererii de chemare în judecată cu 

care instanța a fost învestită – stabilirea legalității deciziei contestate. Contestația formulată 

împotriva deciziei de concediere justifică un interes determinat, legitim, personal, născut şi 

actual. Cât priveşte susținerea intimatului referitoare la pretinsa sa pasivitate în a pune în 

executare Decizia civilă nr.1300/27.09.2013 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi, contestatorul a 

arătat că aceasta nu poate argumenta o presupusă lipsă de interes a sa în formularea prezentei 

acțiuni. Acțiunea sa are ca obiect constatarea nulității unui act juridic, respectiv a unei decizii 

unilaterale a angajatorului. Orice alte elemente extrinseci actului contestat sunt irelevante în 

determinarea legalității lui, întrucât nulitatea unui act se analizează prin raportare la 

dispozițiile legale încălcate cu ocazia emiterii lui. 

În continuare, contestatorul a reiterat argumentele expuse în cererea de chemare în 

judecată cu privire la lipsa caracterului efectiv al reintegrării sale la unitatea spitalicească, ca 

urmare a pronunțării de către Curtea de Apel Iaşi a Deciziei civile nr.1300/27.09.2013, 

motivat de nelegala schimbare a locului de muncă, în opinia sa, fapt pe care l-a şi contestat în 

dosarul nr.X/89/2014 înregistrat la Tribunalul Vaslui. 

În ceea ce priveşte legalitatea deciziei de concediere, contestatorul a susținut simpla 

mențiune referitoare la „absentarea nemotivată” nu este de natură să satisfacă cerința legii 

privind descrierea concretă şi completă a faptei imputate. 

Prevederile art.252 alin.(2) lit.a) Codul muncii impun descrierea amănunțită a faptei 

pentru a se putea aprecia în concret, circumstanțiat şi riguros asupra legalității măsurii de 

sancționare. Dispoziția legală menționată nu se referă la o descriere generică a faptei, 

angajatorul având obligația de a indica în mod concret abaterile disciplinare, pentru a permite 

angajatului să-şi formuleze apărări şi pentru a permite instanței să exercite controlul prevăzut 

de art.268 alin.(5) Codul muncii. 

A arătat contestatorul că, în condițiile în care se invocă o pretinsă absentare 

nemotivată, angajatorul trebuie să indice în concret data sau datele la care s-a produs 

respectiva absentare, orele de absentare şi locul din care angajatul a lipsit. Dovadă a lacunelor 

din decizia de concediere este şi faptul că susținerile din întâmpinare şi cele din procesul-
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verbal de cercetare disciplinară (care se pare că nu este al comisiei de disciplină, ci al 

comitetului director) nu concordă. 

Astfel, în procesul-verbal din 11.07.2014, membrii comisiei de disciplină au reținut că, 

„comisia constată că salariatul nu s-a conformat dispoziției nr.307/11.06.2014 şi din data de 

23.06.2014, absentează nemotivat”. Aceeaşi comisie a reținut că „Aşadar, întrucât salariatul 

G.G. nu s-a prezentat la unitate, absentând nemotivat, începând cu data de 23.06.2013, data 

stabilită de unitate pentru reintegrare, întrucât el nu şi-a manifestat voința în acest sens, 

Comisia propune…”. După cum se poate observa, Comisia a reținut faptul că el ar fi absentat 

nemotivat, începând cu data de 23.06.2014. 

Pe de altă parte, în întâmpinarea depusă în cauză, intimatul a susținut că ar fi absentat 

începând cu data de 27.09.2013, data pronunțării Deciziei nr.1300 de către Curtea de Apel 

Iaşi. Or, ținând cont de faptul că, în decizia (dispoziția) nr.411/11.07.2014 nici măcar nu este 

menționată în concret perioada pretinselor absențe nemotivate, atitudinea oscilantă a 

intimatului nu face altceva decât să confirme absența unei determinări precise a pretinsei 

abateri disciplinare, astfel încât nu se poate analiza legalitatea şi temeinicia faptelor imputate 

şi sancționate de angajator. 

A arătat contestatorul că temeiul legal al concedierii l-a reprezentat art.63 lit.i) din RI 

al unității pârâte care sancționează cumulul unui număr de minim trei absențe nemotivate 

consecutiv. Or, în lipsa unei perioade clar determinate în care se presupune că ar fi absentat 

nemotivat, se naşte întrebarea firească care 3 absențe nemotivate pretins înregistrate 

consecutiv de le au fost sancționate de angajator. Totodată, se naşte problema prescripției 

dreptului de a aplica sancțiunea disciplinară. 

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor art.252 alin.2 lit.b) Codul muncii, 

contestatorul a arătat că simpla enumerare şi indicare generică, în întâmpinare, a prevederilor 

art.252 alin.2 lit.d) din Codul muncii, nu este de natură a schimba caracterul nelegal al 

mențiunilor din decizia contestată întrucât legalitatea unei decizii emise de angajator se 

raportează nu neapărat la cât a fost menționat ci şi la ce şi cum s-a menționat în decizie. 

A precizat contestatorul că trebuie făcută distincția între prevederile art.252 alin.(2) 

lit.b) şi cele ale art.252 alin.(2) lit.d) Codul muncii, în sensul că primul articol se referă la 

normele legale pe care salariatul le-a încălcat, săvârşind astfel o abatere disciplinară, în vreme 

ce al doilea articol se referă la temeiul de drept în baza căruia se aplică salariatului respectiv 

sancțiunea disciplinară. În decizie este invocat art.63 lit.i) din Regulamentul intern, atât pentru 

fapta imputată, cât şi ca temei al sancționării. 

Cât priveşte restul normelor pretins a fi fost încălcate de el, respectiv art.15 alin.(2) 

lit.a), b) şi C) din R.I., contestatorul a arătat că acestea sunt norme cu caracter general, care 

fac trimitere la alte norme cu caracter general, ele nereglementând în concret o anumită 

obligație, clar circumstanțiată, pe care să o fi încălcat. Astfel, nu rezultă ce obligație din 

CCM, din fişa postului (care, în cazul său, nici nu există), din RI, RIF, Codul de Conduită sau 

din alte norme de disciplina muncii a încălcat. În atare condiții, contestatorul a apreciat că nu 

are posibilitatea de a formula o apărare în cunoştință de cauză. 

Contestatorul a susținut în continuare că intimatul a efectuat o cercetare disciplinară 

necorespunzătoare. Convocarea a fost efectuată defectuos, cu încălcarea dispozițiilor art.251 

alin.2 Codul muncii. Or, în cazul de față, deşi persoana desemnată de angajator pentru 

efectuarea cercetării constă în fapt într-o comise formată din 4 persoane, se poate observa 

faptul că nu comisia a fost cea care a efectuat convocarea, ci managerul spitalului şi un 

membru al comisiei. Faptul că un singur membru a semnat convocarea nu este de natură a 

acoperi ilegalitatea actului de convocare, întrucât, aşa cum rezultă şi din actele depuse la 

dosar dar şi din dispozițiile legale mai sus citate, este vorba despre aplicarea principiului 

specialității, respectiv desemnarea unui organ colegial anume abilitate de angajator să 

efectueze actele de cercetare disciplinară. Comisia de cercetare trebuie să lucreze împreună în 

toate actele de cercetare disciplinară, sau cel puțin, să existe dovezi de mandatare a unui 

singur membru de a face anumite acte procedurale. Rațiunea pentru care trebuie să existe un 
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act comun tuturor membrilor comisiei rezidă în aceea că unul sau mai mulți membri ai 

comisie poate/pot considera că nu se impune cercetarea disciplinară şi, deci, nici convocarea 

salariatului. Or, în absența semnăturii sau a acordului celorlalți membri la momentul efectuării 

convocării, nu se poate cunoaşte dacă întreaga comisie îşi însuşeşte sau nu actul convocării.  

Mai mult, din înscrisurile depuse de pârât la dosar rezultă că nu există un proces-

verbal al şedinței comisie de disciplină, ci un proces-verbal al şedinței Comitetului Director al 

unității, ceea ce atrage nulitatea acestuia, întrucât emană de la un alt organ al unității pârâte şi 

nu de la comisia de disciplină. 

Prin încheierea de şedință din data de 13.11.2014, dat fiind că în prezenta cauză s-a 

invocat ca motiv de nelegalitate a deciziei de concediere, împrejurarea că intimatul nu a 

operat o reintegrare propriu-zisă pe funcția deținută anterior, prin modificarea locului de 

muncă şi că astfel nu se cunoaşte de unde a fost concediat, instanța de fond a dispus 

suspendarea judecării prezentei cauze, în temeiul art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, 

până la soluționarea definitivă a dosarului civil nr.X/89/2014 având ca obiect contestația 

formulată împotriva deciziei de reintegrare nr.10388 (307)/ 11.06.2014 a contestatorului G.G.. 

Cauza a fost repusă pe rol, la cererea intimatului, ca urmare a pronunțării deciziei 

civile nr.1272/29.06.2015 a Curții de Apel Iaşi, în dosarul nr.X/89/2014. 

Prin sent.civ.nr.1279 din 24.09.2015, Tribunalul Vaslui a respins excepția lipsei de 

interes a contestației, invocată de intimat, ca neîntemeiată. A admis contestația formulată de 

contestatorul G.G. împotriva Dispoziției nr.411 din 11.07.2014 emisă de intimatul Spitalul 

Municipal de Urgență. A anulat dispoziția anterior menționată, obligând intimata să-l 

reintegreze pe contestator în funcția deținută anterior concedierii. Obligă intimatul la plata 

unei despăgubiri egale cu salariile aferente perioadei cuprinse între 11.07.2014 şi data 

reintegrării efective. Ia act de declarația contestatorului privind solicitarea cheltuielilor de 

judecată pe cale separată. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

În fapt, prin Dispoziția nr.411/11.07.2014, Spitalul Municipal de Urgență a dispus 

sancționarea angajatului G.G. cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, 

pentru abatere gravă de la disciplina muncii, conform art.248 alin.(1) lit.e) Codul muncii.  

În motivarea deciziei, intimatul a reținut că prin decizia civilă nr.1300/27.09.2013 

pronunțată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr.Y/99/2013 s-a admis contestația formulată de 

G.G. şi a fost anulată dispoziția unității nr.1384/20.12.2011 de desfacere disciplinară a 

contractului individual de muncă. În acest context, s-a făcut trimitere la rezoluția Comitetului 

Director din 10.06.2014 şi la dispoziția unității nr.307/11.06.2014, de reintegrare a d-lui dr. 

G.G..  

S-a menționat în Dispoziția nr.411/11.07.2014 că s-a avut în vedere „referatul 

nr.11597/01.07.2014 al directorului medical prin care se semnalează absența de la serviciu a 

dr. G.G.” şi „Comisia de disciplină întrunită în data de 11.07.2014, care a propus, după 

efectuarea cercetării disciplinare prealabile, desfacerea disciplinară a contractului individual 

de muncă, conform disp.art.63 lit.i din Regulamentul Intern al unității pentru absentare 

nemotivată, şi a încălcat dispozițiile art.15 din R.I. – „salariatului îi revin în principal 

următoarele obligații: (alin.2 lit.a)) de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fişei postului, 

(b) de a respecta disciplina muncii, (c) de a respecta prevederile cuprinse în R.I., în ROF, în 

Codul de conduită, în CCM aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă”. 

Potrivit înscrisului aflat la fila 45 din dosar şi dovezii de comunicare (fila 45 verso), 

contestatorul a fost convocat la data de 01.07.2014, pentru data de 11.07.2014, de managerul 

Spitalului Municipal de Urgență , Bârlad, împreună cu şeful biroului de resurse umane, doi 

dintre cei patru membri ai comisiei de disciplină constituită la nivelul unității spitaliceşti prin 

Dispoziția nr.411/30.09.2009 (fila 64 din dosar), în vederea efectuării cercetării disciplinare 

prealabile, indicându-i-se că motivul constă în neprezentarea sa la unitate pentru reintegrare şi 

nejustificarea absentării nemotivate de la serviciu. 
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Rezultatul cercetării disciplinare a fost consemnat în Procesul-verbal încheiat în data 

de 11.07.2014 în şedința Comitetului Director al unității spitaliceşti, unde se menționează 

constatarea Comisiei de disciplină cu privire la faptul că Dr.G.G. a absentat nemotivat din 

data de 23.09.2013 (când s-a pronunțat Decizia civilă nr.1300 a Curții de Apel Iaşi privind 

reintegrarea sa pe funcția deținută anterior concedierii), până în prezent, fiind întrunite astfel 

cerințele art.63 lit.i) din Regulamentul Intern conform căruia „este vizat cu desfacerea 

contractului de muncă conform art.61 alin.1 lit.e) (…), salariatul care cumulează un număr 

minim de 3 (trei) absențe nemotivate consecutiv”. 

În drept, față de ampla situație de fapt expusă de ambele părți cu privire la raporturile 

de muncă dintre acestea, instanța de fond a avut în vedere dispozițiile art.22 alin.(6) Cod 

procedură civilă care reclamă soluționarea cauzei fără depăşirea limitelor învestirii. Astfel 

fiind, constatând că obiectul pricinii este contestație împotriva deciziei nr.411/11.07.2014 

privind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, instanța urmează a analiza 

îndeplinirea de către aceasta a cerințelor de legalitate şi temeinicie, în raport de prevederile 

Codului muncii în materie de sancționare disciplinară. 

În ceea ce priveşte excepția lipsei de interes, invocată de intimat, instanța reține că 

motivarea se referă de fapt la lipsa interesului contestatorului de a se prezenta la acest 

serviciu, în general. Ca şi condiție a exercitării acțiunii civile, interesul priveşte, în esență, 

folosul practic pe care partea care formulează în fața instanței o cerere îl poate obține prin 

admiterea acesteia, intimatul invocând tocmai inexistența unui folos practic urmărit de 

contestator de pe urma acestui demers judiciar. 

Raportat la conținutul unei contestații împotriva unei decizii de concediere, folosul 

practic se traduce prin însăşi dorința contestatorului de a exclude în persoana sa o sancționare 

la disciplina muncii, cât şi de continuare a raporturilor juridice de muncă (atunci când solicită 

repunerea părților în situația anterioară), dorință afirmată de contestator, cel puțin la nivel 

teoretic, prin însăşi formularea prezentei acțiuni. 

Astfel fiind, raportat la motivarea lipsei de interes care însoțeşte invocarea excepției, 

instanța de fond a constatat că interesul la care s-a referit intimatul nu are în vedere 

coordonatele procesuale ale acestuia (ca şi condiție prealabilă pentru formularea unei acțiuni, 

conform art.33 Cod procedură civilă). Contestația formulată în cauză nu este lipsită de folosul 

practic, în accepțiunea art.32 lit.d) şi art.33 Cod procedură civilă, iar interesul contestației 

întruneşte cerința caracterului determinat, legitim, personal, născut şi actual. Astfel fiind, s-a 

respins ca neîntemeiată excepția invocată. 

Sub aspectul legalității deciziei de concediere, Tribunalul a reținut că în materia 

concedierii disciplinare a angajaților, Codul muncii prevede o procedură clară, suficient de 

simplă, dar obligatorie pentru angajator, nerespectarea acesteia având drept consecință 

nulitatea concedierii (art. 78 din Codul muncii), indiferent de faptul că, pe fond, angajatorul ar 

fi fost îndreptățit să dispună încetarea raporturilor de muncă. 

Procedura concedierii pentru motive ce țin de persoana salariatului este prevăzută la 

art. 61, art. 78, art.79, art. 251 şi 252 din Codul muncii , texte ce au următorul conținut: 

Art. 61: „Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana 

salariatului (…) a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de 

la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară” 

Art. 78: „Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este 

lovită de nulitate absolută”. 

Art. 79 : „În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte 

motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere”. 

Art. 251: „(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei 

prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei 

cercetări disciplinare prealabile. 
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 (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat 

în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se 

obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) 

fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea 

cercetării disciplinare prealabile. 

 (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 

susțină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea 

toate probele şi motivațiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 

cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru 

este. 

Art.252: „(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie 

emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştință 

despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 

faptei.(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul 

de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

 c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 

alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea 

disciplinară se aplică; e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; f) instanța 

competentă la care sancțiunea poate fi contestată.” 

În ceea ce priveşte respectarea procedurii cercetării disciplinare prealabile, instanța de 

fond a reținut că aceasta nu a fost viciată, conform susținerii contestatorului, de semnarea 

adresei de convocare doar de doi dintre membrii comisiei de disciplină, respectiv managerul 

unității spitaliceşti şi şeful biroului de resurse umane . Tribunalul a apreciat ca îndeplinită 

cerința convocării în scris de „persoana împuternicită de către angajator să realizeze 

cercetarea”, cele două persoane făcând parte din comisia de disciplină şi fiind împuternicite să 

efectueze deopotrivă cercetarea. Împrejurarea că nu a existat o unanimitate fățişă în luarea 

deciziei de convocare, prin semnarea adresei de toți cei patru membri ai comisiei, poate 

subzista cel mult ca o cauză de nulitate condiționată de existența unei vătămări, care ar fi 

constat în luarea unei decizii de cercetare disciplinară fără ca toți membrii comisiei să fie de 

această părere. Din contră, consensul privind necesitatea convocării a rezultat în mod 

neîndoielnic din procesul-verbal de finalizare a cercetării disciplinare, din care transpare 

acordul tuturor membrilor comisiei de disciplină privind necesitatea acestei proceduri. Altfel 

spus, în acord cu prevederile art.175 Cod procedură civilă, neregularitatea a fost acoperită, 

fără a fi necesară anularea actului constând în convocarea contestatorului, eventuala vătămare 

fiind astfel înlăturată,. 

Instanța de fond a mai constatat că potrivit aceluiaşi text de lege, art.252 alin.(2) Codul 

muncii, convocarea trebuie să cuprindă, printre altele, şi obiectul cercetării disciplinare. Deşi 

în adresă s-a menționat că motivul cercetării disciplinare priveşte absentarea nemotivată de la 

serviciu, în decizia de concediere nr.411/11.07.2014, se menționează ca fapte imputate, pe 

lângă absentarea nemotivată, şi nerespectarea atribuțiilor prevăzute în fişa postului, în 

Regulamentul intern, Regulamentul de organizare şi funcționare, Codul de conduită, CCM 

aplicabil şi în contractul individual de muncă. 

Chiar dacă prin întâmpinare, intimatul a lăsat să se înțeleagă că încălcarea acestor 

norme ar fi privit tot absentarea nemotivată, ca şi nerespectare generală a disciplinei muncii, 

dat fiind că, potrivit legii (art.79 Codul muncii), decizia de concediere nu poate fi completată 

prin precizări sau/şi probe extrinseci, la o verificare formală a deciziei, nu este nerezonabil a 

se considera că angajatul a fost sancționat şi pentru alte fapte (chiar dacă nedescrise în 
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concret), alături de cea a absentării nemotivate. Nu se poate construi sau lămuri conținutul 

unei decizii de concediere pe baza susținerilor şi explicațiilor ulterioare ale angajatorului. 

În atare condiții, convocarea este deficitară sub aspectul obiectului cercetării 

disciplinare, ceea ce echivalează cu lipsa ei pentru acele fapte imputate, sancțiunea care 

intervine fiind nulitatea absolută, conform art.251 alin.(1) Codul muncii. 

În ceea ce priveşte descrierea faptei, conform art.252 alin.(2) lit.a) Codul muncii, 

instanța de fond a reținut că în decizia de concediere s-a făcut vorbire atât despre fapta de 

absentare nemotivată, prevăzută de art.63 lit.i din Regulamentul intern, cât şi despre 

încălcarea prevederilor art.15 din acelaşi regulament, respectiv nerespectarea atribuțiilor fişei 

postului, a disciplinei muncii şi a prevederilor din R.I., R.O.F., Codul de conduită, CCM 

aplicabil şi contractul individual de muncă. 

Cu privire la fapta de absentare nemotivată, s-a constatat că, potrivit art.63 lit.i) din 

Regulamentul intern, sancțiunea desfacerii disciplinare a muncii poate interveni pentru 

cumularea unui număr de 3 (trei) absențe nemotivate consecutiv sau 5 (cinci) absențe 

nemotivate pe parcursul unui an calendaristic. Pentru a verifica în primul rând în care dintre 

cele două ipoteze se încadrează contestatorul şi, ulterior, dacă ipoteza se confirmă, instanța de 

fond a apreciat că era necesară indicarea datelor sau intervalului de timp continuu sau 

discontinuu în care se impută absențele, chiar dacă fapta de a lipsi, în materialitate ei, este 

indicată/descrisă în decizie. În preambulul deciziei se face trimitere la un referat al 

directorului medical privind absența de la serviciu a contestatorului, precum şi la rezultatul 

cercetării disciplinare, din cuprinsul căruia rezultă când a fost săvârşită fapta. Însă, raportat la 

prevederile art.79 Codul muncii care stabileşte că angajatorul nu poate invoca în fața instanței 

alte motive de fapt decât cele precizate în decizie, rezultă că s-ar impune constatarea nulității 

deciziei, altfel creându-se posibilitatea, în ipoteza aplicării altei sancțiuni decât cea a 

concedierii, ca pentru aceeaşi faptă să mai fie sancționat şi altă dată.  

Dincolo de acest aspect, pentru verificarea cerințelor art.252 alin.(1) Codul muncii, se 

impune cunoaşterea cu precizie a datei săvârşirii faptei, respectiv a intervalului temporar, 

pentru a aprecia asupra prescripției aplicării sancțiunii. Potrivit textului de lege menționat, 

aplicarea sancțiunii disciplinare nu se poate dispune mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 

faptei. 

Față de prevederile art.63 lit.i din Regulamentul intern , fapta de a absenta nemotivat 

nu are un caracter continuu. Ea este săvârşită ori de câte ori se realizează cumulul prevăzut.  

Chiar dacă prin întâmpinare se invocă că angajatul nu s-a prezentat niciodată la 

serviciu după data pronunțării deciziei de reintegrare, se observă că în decizia de concediere 

nu se menționează nici măcar generic împrejurarea că acesta nu s-a prezentat niciodată/deloc 

la serviciu, după reintegrare. Or, conținutul unei decizii de sancționare nu poate fi determinat 

pe baza explicațiilor ulterioare sau prin trimiterea la probe extrinseci, cum ar fi sesizarea 

directorului medical şi propunerea finală a comisiei de disciplină.  

În practica judiciară se consideră că lipsa datei, respectiv a perioadei în care salariatul 

a absentat din descrierea faptei, poate fi suplinită dacă raportul de cercetare a fost comunicat 

salariatului odată cu decizia de sancționare. 

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv din înscrisurile depuse la intimat în 

apărarea sa până la primul termen de judecată, conform art.272 Codul muncii, a constatat 

Tribunalul că nu rezultă că procesul-verbal al comisiei de disciplină, întocmit la data de 

11.07.2014, în cadrul şedinței Comitetului Director, a fost comunicat contestatorului odată cu 

decizia de concediere. Pe cale de consecință, pentru fapta imputată constând în cumularea de 

3 absențe consecutiv sau 5 într-un an calendaristic, lipseşte din descrierea faptei un element 

esențial (nefiind menționat nici dacă a lipsit continuu, nici dacă a lipsit câteva zile), în lipsa 

căruia instanța nu poate face controlul judiciar al temeiniciei măsurii contestate (respectiv 

verificări în concret, pe fişele de prezență, pe caracterul justificat sau nu al absentării etc.). În 

ceea ce priveşte încălcarea altor norme de disciplina muncii, prevăzute în fişa postului, în R.I., 

R.O.F., Cod de conduită, CCM sau CIM, instanța de fond a reținut că normele de drept comun 
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în materia conținutului unei decizii de concediere prevăd aceleaşi rigori: art.76 lit.a Codul 

muncii stabileşte că „decizia de concediere (…) trebuie să conțină în mod obligatoriu: a) 

motivele care determină concedierea”. Utilizând sintagma „motive care determină 

concedierea”, legiuitorul a avut în vedere atât motivele de fapt, cât şi cele de drept, lipsa 

acestora atrăgând, nulitatea deciziei. Aşa cum se observă din conținutul deciziei 

nr.411/11.07.2014, descrierea este evazivă (nerespectarea R.I., ROF, Cod de conduită, CCM 

şi CIM) şi nu satisface cerințele textului legal (art.252 alin.(2) lit.a) Codul muncii. Astfel, 

pentru reținerea faptei ca şi abatere disciplinară, era necesară menționarea în concret a 

obligațiilor neîndeplinite, care sunt prevăzute ca atare în actele indicate. Art. 15 alin.(2) din 

Regulamentul intern al Spitalului Municipal de Urgență Bârlad, pretins a fi fost încălcat, 

prevede că salariatul are, în principal, următoarele obligații: „a) de a realiza sarcinile stabilite 

conform reglementărilor din CCM ediția în vigoare şi de a îndeplini atribuțiile ce îi revin 

potrivit fişei postului; b) de a respecta disciplina muncii şi de a menține curățenia la locul de 

muncă; c) de a respecta prevederile cuprinse în R.I., în Regulamentul de organizare şi 

funcționare, în Codul de conduită, în CCM, precum şi în contractul individual de muncă 

(…)”. 

Or, indicarea generică a textelor din regulamentul intern, fără a arăta în mod concret, 

sarcina neîndeplinită sau prevederile exacte din fişa postului, R.I., ROF, Cod de conduită, 

CCM şi CIM încălcate, echivalează cu lipsa descrierii faptei, instanța neavând temei legal să 

prezume, că tot prin absentarea nemotivată la modul general, angajatul a încălcat toate 

sarcinile, toate normele de disciplina muncii şi toate prevederile interne, indicate în actele 

menționate anterior, şi că nu ar fi vorba despre fapte cu un alt conținut 

material.Aşadar,dispozițiile Codului muncii privind condițiile de formă şi de fond ale deciziei 

de sancționare sunt dispoziții legale imperative, a căror nerespectare atrage nulitatea actului 

sancționator, care nu poate fi acoperită în nici un fel. Descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară trebuie făcută, nu neapărat amănunțit, însă în mod concret şi precis, pentru a 

permite instanței să verifice temeinicia sancțiunii aplicabile prin raportare la o faptă concretă 

şi la obligațiile stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau 

regulamentul intern, ordinele şi dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Raportat celor expuse, instanța de fond a constatat că decizia de concediere este 

afectată de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor art.78 coroborat cu art.251 alin.(1) şi art. 

252 alin.(2) lit.a) Codul muncii, sens în care contestația a fost admisă, cu consecința anulării 

deciziei. În atare condiții, a mai constatat Tribunalul că analiza motivelor de netemeinicie a 

măsurii de sancționare nu se mai impune a fi efectuată, aspectele de nelegalitate constatate 

făcând-o de prisos. Respectarea procedurii de concediere reprezintă o chestiune autonomă față 

de temeinicia sau netemeinicia motivelor pentru care se impune o asemenea decizie, chestiune 

care, în lumina prevederilor art.252 alin.(2) Codul muncii, trebuie analizată prioritar față de 

fondul măsurii luate. 

 Potrivit dispozițiilor art. 80 alin. 1 şi 2 Codul muncii, prima instanța a dispus 

repunerea părților în situația anterioară prin reintegrarea contestatorului în postul avut anterior 

emiterii deciziei de concediere şi a obligat intimatul să-i achite acestuia o despăgubire egală 

cu drepturile salariale majorate, reactualizate şi indexate şi celelalte drepturi de care ar fi 

beneficiat de care ar fi beneficiat contestatorul de la concediere şi până la reintegrarea 

efectivă. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanța de fond a luat act de mențiunea 

contestatorului privind solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. 

 Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul Spitalul Municipal de Urgență, 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi solicitând admiterea apelului, modificarea în 

tot a sentinței atacate în sensul respingerii contestației . 

Arată apelantul că în mod greşit instanța de fond a admis contestația formulată de 

G.G. şi a anulat dispoziția 411/11.07.2014 pe motiv de nulitate absolută. 
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Instanța, la fila 9 din sentința 1279/24.09.2015, deşi reține în mod corect că 

„respectarea procedurii cercetării disciplinare prealabile" nu a fost viciată, eronat arată apoi 

că: „în ce priveşte obiectul cercetării disciplinare în adresă s-a menționat ca motiv al cercetării 

disciplinare absența nemotivată la serviciu, în decizia de concediere se menționează ca fapte, 

pe lângă absentarea nemotivată, şi nerespectarea atribuțiilor prevăzute în fişa postului, 

Regulamentul intern, Regulamentul de organizare şi funcționare, Codul de etică, CCM şi 

contractul individual de muncă, încălcându-se astfel Codul Muncii", în sensul că decizia a fost 

completata de „precizări şi probe extrinseci„. 

Susține apelantul că această concluzie este greşită. 

Art. 79 din Codul Muncii arată: „în caz de conflict de muncă angajatorul invoca în fața 

instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în d concediere." Ca atare, nu se 

poate convoca un salariat pentru o faptă, iar ulterior decizia de concediere să fie emisă pentru 

săvârşirea altei fapte. Ori, în cazul de față , salariatul a fost sancționat pentru „absentarea 

nemotivată de la serviciu", doar subsecvent celelalte aspecte i-au fost reținute şi descrise , dar 

fără a avea consecință directă asupra deciziei. 

Ce s-a reținut este logic : ca urmare a absentării de la serviciu salariatul nu şi-a putut 

îndeplini celelalte atribuții enumerate. Ori, salariatul nu a fost concediat pentru nerespectarea 

acestor atribuții ci pentru absentare nemotivată si drept urmare, convocarea sa legală şi 

sancționarea s-au făcut pentru această abatere. În concluziile depuse la dosar, s-a demonstrat 

punctual faptul că decizia conține toate elementele prevăzute de lege. 

Instanța de fond, în mod greşit, reține la fila 10 din sentință (alin.9) că ,,Procesul-

verbal al comisiei de disciplină/ 11.07.2014, întocmit în cadrul şedinței Comitetului Director 

nu a fost comunicat contestatorului odată cu decizia de concediere,, 

Este o simplă eroare de redactare , deoarece sintagma „Comitetul director" nu face 

parte din comisia de disciplină iar procesul-verbal a fost încheiat doar de Comisia de 

disciplină, nu în cadrul Comitetului director.  

În ce priveşte obligativitatea comunicării procesului-verbal al comisiei de disciplină, 

arată apelantul că aceasta nu există prevăzută expres de lege. 

Conform art. 252(3) Codul Muncii, doar decizia de sancționare se comunică 

salariatului. Dovada că susținerile spitalului sunt corecte rezultă că nici măcar în completul de 

judecată nu a existat un consens în ce priveşte admiterea contestației, existând opinia separată 

a asistentului judiciar. 

Dispoziția nr. 411/11.07.2014 conține descrierea faptei şi a prevederilor din 

Regulamentul intern aplicabile, iar aceasta s-a făcut într-o manieră suficientă pentru a putea fi 

asigurat dreptul la apărare al angajatului şi a fi supusă controlului, nefiind necesară descrierea 

în amănunt. Nu se poate vorbi de dubiu în ce priveşte perioada în care a absentat nemotivat. 

Contestatorul G.G. nu s-a mai prezentat efectiv la muncă din 01.11.2011. A contestat 

şi a avut câştig de cauza în ce priveşte decizia de concediere din 2011. Atât timp cât a susținut 

că a fost concediat nelegal, iar instanța i-a dat câştig de cauză, nu mai poate vorbi despre 

„absentare nemotivată" până la data reintegrării. Urmare a reintegrării - 23.06.2014 şi datei 

deciziei nr. 411 - 11.07.2014 rezultă inaplicabilitatea ipotezei absențelor în cazul unui an 

calendaristic. Nu se contestă că angajatul nu s-a prezentat deloc la locul de muncă, acumulând 

absențe 14 zile lucrătoare, astfel încât apare inutilă discuția asupra existenței caracterului 

consecutiv al absențelor. 

Mai arată apelantul că în mod greşit instanța de fond nu a sesizat că în cauză sunt 

incidente aspecte care vizează instituția abuzului de drept manifestat de contestator prin 

acțiunile promovate (art. 15 Cod Civil; art.12 Cod procedură civilă). Contestatorul, deşi a 

solicitat şi solicită reluarea raporturilor de muncă, nu s-a mai prezentat la Spitalul din anul 

2011, iar spitalul trebuie să-i achite salariile fără să primească în schimb prestația în muncă şi 

să mențină blocat postul ocupat de contestator. Acesta acționează cu rea-credință, nu 

intenționează să se reîntoarcă efectiv la spital pentru a presta activitate, „miza" fiind sumele 

de bani. 
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În drept s-au invocat disp.art.466 şi urm. NCPC. 

Intimatul G.G. a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului şi păstrarea 

sentinței de fond. 

Arată, în sinteză, intimatul că motivele de apel sunt neîntemeiate, fiind rezultatul unei 

interpretări si prezentări trunchiate a legii şi a considerentelor hotărârii apelate. 

Hotărârea instanței de fond nu este contradictorie in ceea ce priveşte considerente 

cuprinse la pagina 9, apelantul preluând trunchiat pasaje incomplete din motivare pentru a-si 

argumenta punctul de vedere.  

În ceea ce priveşte susținerea ca pretinsa absentare nemotivata de la serviciu ar atrage 

neîndeplinirea celorlalte obligații enumerate, arată intimatul ca si aceasta este neîntemeiata. 

Apelantul nu poate invoca nerespectarea dispozițiilor din fisa postului pentru simplul motiv ca 

nu a existat niciodată o fisa a postului. Instanța de fond a făcut o corecta aplicare a 

dispozițiilor art. 252 si art. 79 din Codul Muncii. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de apel, referitor la reținerea de către instanța 

a faptului ca spitalul nu i-a comunicat odată cu decizia de concediere şi procesul-verbal al 

comisiei de disciplina, consideră intimatul că susținerile apelantului sunt străine de hotărârea 

apelata si neîntemeiate. 

În ceea ce priveşte cel de-al treilea motiv de apel referitor la opinia separată a unuia 

dintre asistenții judiciari, arată intimatul că, pe de o parte, rolul acestei opinii este doar 

consultativ, iar pe de altă parte, motivarea nu este bazată pe probe concrete sau pe dispoziții 

ale legii.  

În ceea ce priveşte ultimul motiv de apel, referitor la pretinsul abuz de drept relativ la 

despăgubirile pe care spitalul este obligat sa i le plătească, arată intimatul că şi acesta este 

neîntemeiat, în prezenta cauză nefiind întrunite condițiile aplicării acestei instituții de drept. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în limitele criticilor formulate prin cererea de 

apel, prin raportare la probatoriul cauzei şi la dispozițiile legale incidente, Curtea constată că 

apelul declarat de pârâtul Spitalul Municipal de Urgență este nefondat. 

Astfel, referitor la primul motiv de apel, Curtea constată că acesta este neîntemeiat.  

Este reală susținerea apelantului potrivit căreia, conform art.79 din C.muncii,, 

angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele 

precizate în decizia de concediere,,. 

Ceea ce a reținut însă instanța de fond în considerentele sentinței apelate a fost faptul 

că dispoziția de concediere nr.411 /11.07.2014 este lovită de nulitate absolută deoarece, deşi 

se arată că măsura unilaterală de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă al 

intimatului G.G. a fost luată pentru absențe nemotivate de la serviciu – semnalate prin 

referatul nr.11597/1.07.2014 al directorului medical –totuşi, menționează şi încălcarea 

disp.art.15 din Regulamentul Intern. 

Ori, prin adresa de convocare la cercetarea disciplinară prealabilă 

nr.11608/01.07.2014, angajatorul nu a indicat ca obiect al cercetării şi fapta de încălcare a 

disp.art.15 din Regulamentul Intern, făcând referire exclusiv la absentarea nemotivată de la 

serviciu.  

Aşa cum corect a apreciat şi Tribunalul, aceasta echivalează, practic, cu lipsa 

obiectului (complet) al cercetării, conducând la nulitatea absolută a actului unilateral. 

Reține Curtea că un salariat nu poate fi convocat la cercetarea disciplinară prealabilă 

pentru o faptă , iar ulterior, decizia de concediere să cuprindă şi alte fapte considerate a fi 

abateri disciplinare .  

Nu are relevanță, din perspectiva legalității deciziei contestate, că aceste din urmă 

fapte sunt de sine-stătătoare sau sunt consecințe ale altei abateri disciplinare, aşa cum afirmă 

apelantul.  
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Angajatorul nu are , într-un conflict de muncă, aşa cum de altfel chiar apelantul a 

arătat şi cum prima instanță a constatat, posibilitatea de a explica, lămuri, restrânge sau 

extinde ceea ce a menționat în actul unilateral emis. 

Deşi prin întâmpinarea şi concluziile depuse la fond şi apoi şi prin motivele de apel, 

Spitalul a încercat să acrediteze ideea conform căreia concedierea intimatului s-ar fi produs 

doar pentru absențe nemotivate, Curtea constată că în raport de conținutul formal al deciziei 

nr.411, aceste susțineri nu pot fi primite. 

Aplicarea sancțiunilor disciplinare, şi, în mod special, concedierea, sunt permise de 

legislația muncii doar cu respectarea unor condiții de fond şi formă riguros reglementate, 

printre care şi cele anterior menționate, tocmai în scopul prevenirii eventualelor conduite 

abuzive raportat la poziția obiectiv dominantă a angajatorului în raportul de muncă cu 

salariatul. 

Cu privire la cea de-a doua critică, potrivit căreia instanța de fond ar fi reținut greşit la 

fila 10 a sentinței faptul că ,,Procesul-verbal al comisiei de disciplină din 11.07.2014, întocmit 

în cadrul şedinței Comitetului Director nu a fost comunicat contestatorului odată cu decizia de 

concediere,, instanța de control judiciar constată că şi aceasta este neîntemeiată. 

 Prima instanță a menționat în hotărâre (penultimul alineat) faptul că procesul verbal a 

fost întocmit în şedința comitetului director din 11.04.2014, pentru simplul motiv că aceasta a 

fost mențiunea angajatorului , aşa cum rezultă fără echivoc de la fila 42 dosar fond. 

 Ca atare, eroarea ,, materială,, de a se trece sintagma ,,comitet director,, în loc de 

,,comisia de disciplină,, este a Spitalului , nu a instanței de judecată, şi nu are nici o influență 

asupra cu legalității ori temeiniciei hotărârii. 

 Referitor la comunicarea acestui proces verbal către intimat, corect a constatat prima 

instanță că orice act întocmit în procedura cercetării disciplinare prealabile trebuie comunicat 

salariatului vizat, acest aspect asigurând legalitatea cadrului în care se desfăşoară cercetarea 

precum şi exercițiul deplin al dreptului la apărare, conform disp.art.251(4) din C. muncii. 

 Curtea notează că nici cea de-a treia critică formulată de apelant nu este fondată, 

deoarece asistenții judiciari participă la deliberări în litigiile de muncă doar cu vot consultativ, 

conform disp.art.55 al.2 din Legea 304/2004 republicată. 

 Faptul că a existat opinia separată a unuia din cei doi asistenți judiciari –redată pe larg 

de apelant prin cererea de apel - nu constituie motiv pentru nelegalitatea sau netemeinicia 

soluției Tribunalului. 

Nici ultimul motiv de apel invocat nu este întemeiat.  

În prezentul litigiu de muncă instanța de judecată a fost sesizată cu o contestație 

formulată de G.G. împotriva dispoziției de concediere nr.411/2014 emisă de Spitalul 

Municipal de Urgență.  

Nu poate face , astfel, obiectul analizei în acest cadru procesual decât legalitatea şi 

temeinicia acestui act unilateral şi nicidecum situația raporturilor conflictuale dintre părți 

începută, aşa cum susține apelantul, din anul 2011.  

Totodată, nu poate fi calificat ca un abuz procesual dreptul oricărui salariat ca, în baza 

dispozițiilor legislației muncii, să conteste în instanță orice act al angajatorului care afectează 

desfăşurarea raporturilor de muncă dintre părți.  

Nici obligarea angajatorului la despăgubiri echivalente drepturilor salariale , în ipoteza 

anulării unei decizii de concediere, nu poate avea caracterul invocat de apelant, instanțele de 

judecată fiind ținute - de dispozițiile imperative ale art.80 al.1 din C. muncii - să acorde aceste 

drepturi băneşti chiar în situația în care salariatul nu le solicită prin contestația formulată. 

Pentru toate aceste considerente, văzând că nu sunt fondate criticile formulate, în baza 

disp.art.480 NCPC, Curtea respinge apelul şi păstrează sentința apelată. 

 

7. Concediere. Limitarea dreptului angajatorului la reorganizarea activității sale din 

perspectiva protecției drepturilor salariaților, în acord cu principiile 
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Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 (paragraf 2), protecție 

statuată legal prin prevederile art.64-74 C.Muncii 

Dacă oportunitatea desființării unor locuri de muncă este atributul exclusiv al 

angajatorului, totuşi efectivitatea, realitatea şi seriozitatea desființării locului de muncă fac 

obiectul cercetării judecătoreşti în cadrul judecării contestației formulate de către 

salariatului concediat. 

Din acest punct de vedere, dreptul angajatorului la reorganizarea activității sale nu 

este un drept absolut, ci el cunoaşte limitările legale ce decurg din necesitatea protecției 

drepturilor salariaților, protecție sporită, în acord cu principiile Directivei 98/59/CE a 

Consiliului din 20 iulie 1998 (paragraf 2), protecție statuată legal prin prevederile art. 64-74 

C.Muncii.  

Temei de drept: art.64-74 C.Muncii 

 

Decizia nr. 1789/27 octombrie 2015  

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 25.11.2013, reclamantul 

Z.B.-P. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Banca: Desființarea deciziei de concediere nr. 

3664/14.10.2013; Reintegrarea reclamantului în funcția de Manager Grup Unități în cadrul 

B.C.R. – Sucursala Județeană Iaşi şi distribuirea în funcția de Director Grup Retail Iaşi, 

funcție corespunzătoare nivelului de pregătire şi performanță ale reclamantului (funcție 

vacantă la data formulării prezentei contestații); Obligarea angajatorului la plata unei 

despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi la care 

reclamantul este îndreptățit, de la concediere şi până la reintegrarea efectivă; Cheltuieli de 

judecată. 

Reclamantul a formulat şi cerere de completare a acțiunii solicitând obligarea pârâtei 

şi la plata de daune morale pentru comportamentul abuziv manifestat de angajator, în cuantum 

de 100.000 lei. 

Prin sentința civila 4216/15.12.2014 pronunțata de Tribunalul Iaşi s-a respins acțiunea 

formulată şi completată de reclamantul Z.B.-P. în contradictoriu cu pârâta Banca şi s-a respins 

cererea reconvențională formulată de pârâta Banca în contradictoriu cu reclamantul Z.B.-P., 

compensându-se cheltuielile de judecata.  

În motivare, prima instanța a reținut următoarele: 

Reclamantul Z.B.-P. a fost angajat la B.C.R. – Sucursala Iaşi în baza contractului de 

muncă nr. 103/05.12.1990. În cadrul unității pârâte, reclamantul a ocupat succesiv diferite 

funcții iar la data încetării raportului său de muncă ocupa de aproximativ un an funcția de 

Manager Grup Unități la Sucursala Județeană Iaşi. 

Prin Decizia nr. 3664/14.10.2013 pârâta B.C.R. SA a dispus încetarea contractului 

individual de muncă al reclamantului Z.B.-P., ca urmare a desființării postului. Temeiul de 

drept al concedierii l-a constituit dispozițiile art. 65 alin. 1 , art. 66 din Codul Muncii. Din 

motivarea deciziei de concediere reiese că încetarea raporturilor de muncă a fost determinată 

de desființarea tuturor posturilor de Manager Grup Unități, ca urmare a reorganizării structurii 

rețelei de unități retail. De asemenea, din conținutul deciziei de concediere reiese că salariatul 

a refuzat ocuparea unui alt loc de muncă (Responsabil unitate şi Director Grup Retail) iar 

criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere au fost stabilite în 

Acordul nr.91/15.03.2013 al B.C.R. SA, respectiv evaluarea realizării obiectivelor de 

performanță. 

Reclamantul Z.B.-P. a solicitat anularea deciziei de concediere invocând atât motive 

de nelegalitate cât şi de netemeinicie. 

I. Cu privire la nerespectarea procedurilor privind informarea, consultarea salariaților 

şi procedura concedierii colective prev. de art. 69 şi următ. din Codul Muncii şi art. 5 din 

Legea nr. 467/2006 instanța reține următoarele: 
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Pârâta B.C.R. SA a inițiat o procedură de concediere colectivă, ca urmare a Hotărârii 

Comitetului Executiv al CR SA din data de 18.12.2012 prin care s-a aprobat desființarea a 11 

posturi de Manager Grup Unități (inclusiv cel ocupat de reclamant). 

Prin Decizia nr. 3664/14.10.2013 emisă de Banca s-a dispus, în temeiul dispozițiilor 

art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, încetarea, la expirarea termenului de preaviz de 20 de zile, a 

contractului individual de muncă al reclamantului Z.B.-P., înregistrat sub nr. 103/05.12.1990, 

angajat al societății în funcția de Manager Grup Unități în cadrul BCR – Sucursala Județeană 

Iaşi. În cuprinsul deciziei s-a motivat concedierea pe faptul desființării tuturor posturilor de 

Manager Grup Unități, ca urmare a reorganizării structurii rețelei de unități retail. 

În contestația formulată împotriva acestei decizii de concediere reclamantul relevă trei 

aspecte majore: 

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea 

contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de 

salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Desființarea locului 

de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă (art. 65 alin. 1 şi 2 din 

Codul Muncii). 

Potrivit art. 66 din Codul Muncii „concedierea pentru motive care nu țin de persoana 

salariatului poate fi individuală sau colectivă”. 

Art. 68 defineşte concedierea colectivă iar următoarea dispoziție din Codul Muncii 

reglementează procedura care trebuie urmată în cazul concedierii colective, procedură care 

impune respectarea anumitor obligații de către angajator. 

Instanța citează dispozițiile art. 69 alin. 1 Codul Muncii. 

Notificarea informațiilor relevante cu privire la intenția de a recurge la o concediere 

colectivă a fost transmisă organizațiilor Sindicale, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi 

Agenției de Ocupare a Forței de Muncă aşa cum prevede art. 69 alin. 2 din Codul Muncii. 

 Faptul că anterior emiterii acestei notificări fusese adoptată Hotărârea Comitetului 

executiv al BCR SA nr. 112/18.12.2012 prin care s-a hotărât Reorganizarea structurii rețelei 

de unități retail nu duce la nelegalitatea procedurilor de informare, consultare şi notificare aşa 

cum susține reclamantul, această hotărâre constituind tocmai premisa dialogului social. Or, 

tocmai această lipsă a unui plan de reorganizare a societății ar fi putut fi imputată 

angajatorului la demararea discuțiilor privind concedierea colectivă. 

Reclamantul omite să arate că, pe lângă notificarea instituției de a efectua concedieri 

colective, angajatorul are obligația de a furniza partenerilor de dialog social toate informațiile 

relevante privind numărul total şi categoriile de salariați, motivele care determină 

concedierea, etc. ceea ce în mod evident implică şi prezentarea unui plan de reorganizare a 

societății. 

Aşa cum se arată în doctrina juridică şi cum precizează şi intimata în întâmpinare, 

încercarea de ajungere la o înțelegere constituie pentru angajatori o obligație de diligență, nu 

de rezultat. Măsurile privind concedierea colectivă sunt, în final – dacă înțelegerea nu este 

posibilă – expresia opțiunii libere a angajatorului după ce, obligatoriu s-a consultat cu 

sindicatul sau cu reprezentanții salariaților. 

Prin cererea de chemare în judecată nu sunt aduse alte critici privind procedura 

notificărilor prevăzute de Codul Muncii iar instanța constată că angajatorul a emis, în 

aplicarea art. 72 din Codul Muncii şi notificarea deciziei de concediere colectivă prin care 

sindicatele, I.T.M.-ul şi A.L.O.F.M. au fost înştiințate că s-a decis aplicarea măsurii de 

concediere colectivă. 

Constată astfel instanța că, în cauză, societatea pârâtă a respectat procedura prevăzută 

de dispozițiile imperative referitoare la concedierile colective. 

II. Referitor la motivele de nulitate invocate în cauză, instanța reține că, potrivit 

dispozițiilor art. 76 din Codul Muncii, decizia de concediere trebuia să cuprindă în mod 

obligatoriu: a) motivele care determină concedierea; b) durata preavizului; c) criteriile de 

stabilire a ordinei de priorități, conform art. 69 alin. 2 lit. d, numai în cazul concedierilor 
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colective; d) lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariații 

urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. 

Instanța constată că în decizia de concediere a reclamantului sunt cuprinse toate 

mențiunile obligatorii prevăzute de lege privind: a) motivele care au determinat concedierea 

(se menționează reorganizarea structurii retail conform Hotărârii Comitetului Executiv al 

B.C.R. SA, desființarea tuturor posturilor de Manager Grup Retail); b) durata preavizului – 20 

zile; c) criteriile pentru stabilirea ordinei de prioritate la concediere – cu precizarea ca fiind 

desființate toate posturile de director județean retail în integritate, departajarea salariaților 

ocupanți ai acestor posturi nu a fost necesară. Referitor la înserarea expresiei din art. 3 al 

Deciziei de „director județean retail” în loc de „manager grup unități” aceasta reprezintă în 

mod evident o eroare materială care nu determină nulitatea deciziei de concediere, mai ales că 

în art. 2 este înscrisă mențiunea corectă privind Managerii de Grup Unități. 

Cu privire la faptul că în cuprinsul deciziei nu sunt indicate locurile de muncă 

disponibile din unitate, instanța argumentează că prin Decizia nr. 6/2011 a Înaltei Curți de 

Casație şi Justiție s-a admis recursul în interesul legii şi s-a stabilit că, dispozițiile art. 76 alin. 

1 lit. d) referitoare la lista locurilor de muncă disponibile în unitate nu se aplică în situația 

concedierilor colective. În consecință, acest motiv de nelegalitate nu poate fi invocat de către 

reclamant în cauză. 

Art. 65 alin. 2 din Codul Muncii prevede că „desființarea locului de muncă trebuie să 

fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”. 

Reclamantul motivează inexistența cauzei reale şi serioase în desființarea postului său 

arătând că din cuprinsul deciziei de concediere nu rezultă dacă măsura este luată ca urmare a 

dificultăților economice, financiare ori dacă este rezultatul voinței angajatorului de a pune în 

practică altă strategie în structura rețelei de unități retail. Ulterior, reclamantul a invocat faptul 

că noua structură organizatorică a societății prevede un număr mai mare de salariați decât cel 

inițial, similare cu cele vechi care au fost numai înlocuite, acreditând ideea că reorganizarea 

nu a fost efectivă. 

În deplină concordanță cu practica Tribunalului şi Curții de Apel Iaşi precum şi cu 

opiniile exprimate în doctrina juridică, Tribunalul constată că aspectul concedierii 

reclamantului în temeiul art. 65 lit. a Codul Muncii, trebuie examinat din perspectiva a două 

aspecte: dacă a avut o desființare efectivă a locului de muncă şi existența unei cauze reale şi 

serioase a desființării locului de muncă. Singura îndreptățită să aprecieze asupra oportunității 

măsurii de desființare a locului de muncă a salariatului în raport de dificultățile economice, 

realitatea socio-economică în continuă schimbare, necesitatea asigurării unui management 

performant, reorganizarea activității este angajatorul. Acesta are pe deplin dreptul decizional 

de a determina forma şi modalitatea de organizare a activității sale, în scopul eficientizării şi 

adaptării la noile condiții socio-economice sau la unele dispoziții normative. 

Astfel, în practica judiciară s-a mai reținut că „persoana juridică are dreptul de a-şi 

organiza activitatea în funcție de necesități, în scopul rentabilizării, iar normele legale privind 

concedierea urmăresc protejarea salariatului, fără însă a se înțelege că interesul salariatului 

primează asupra celui al angajatorului. Instanța nu este chemată să analizeze legalitatea unei 

concedieri doar prin prisma motivelor invocate de către salariat, ci şi din punctul de vedere al 

angajatorului care are dreptul de a-şi organiza activitatea în scopul obținerii de profit. Un post 

poate fi desființat dacă nu este indispensabil unei societăți comerciale, neputându-se considera 

că o funcție necesară la un moment dat este de folos angajatorului pentru totdeauna.” 

Instanța reține că desființarea postului reclamantului a fost efectivă şi că a avut o 

cauză reală şi serioasă. 

Potrivit Hotărârii Comitetului Executiv al BCR SA din data de 18.12.2012, s-a aprobat 

desființarea a 11 posturi de Manager Grup Unități (din care unul vacant) inclusiv cel ocupat 

de către reclamant. 

În noua organigramă rezultată după reorganizare nu se mai regăseşte postul de 

Manager Grup Unități, post ocupat de reclamant anterior concedierii. Pârâta a arătat în 



272 

 

întâmpinare şi a dovedit cu înscrisurile depuse la dosar că noua structură a rețelei Retail a 

angajatorului nu mai cuprinde împărțirea pe județe, ci cuprinde 12 zone, cu o structură proprie 

şi 107 Grupuri Retail. 

Ca o consecință a acestei reorganizări de structură s-au desființat în mod 

corespunzător toate pozițiile de conducere de la nivelul structurilor județene, acestea fiind 

înlocuite cu structuri noi create la nivelul celor 12 zone. 

Cu alte cuvinte, reiese că unitatea pârâtă a decis o reorganizare majoră, din temelii a 

structurii sale, bazată pe alte principii şi structuri decât cele în baza cărora funcționa înainte, 

oportunitatea acestei reorganizări neputând fi analizată de către instanță. 

În art. 2 din Notificarea deciziei de concediere colectivă se detaliază în mod clar 

motivele care au dus la reorganizarea activității: asigurarea unui număr optim de subordonați 

direct şi nivelarea diferențelor mari în ceea ce priveşte numărul unităților subordonate la nivel 

de județ, necesitatea de a îmbunătăți procesul de optimizare a resurselor umane alocate 

activității de vânzare, îmbunătățirea gradului de omogenizare a productivității (portofoliu 

clienți, volum tranzacțional, redefinirea prezentei teritoriale prin concentrarea în zonele cu 

activitate ridicată şi crearea de sinergii între unitățile care operează în arii cu acelaşi potențial 

economic, separarea clară a activităților de servire a clienților de cele de vânzare şi crearea de 

posturi de conducere care să coordoneze în mod adecvat aceste activități). 

În consecință, instanța constată că a fost respectată şi condiția existenței cauzei reale şi 

serioase în desființarea postului reclamantului. 

În ceea ce priveşte ocuparea posturilor nou înființate din cadrul unității, instanța 

constată că acest lucru s-a făcut în concordanță cu dispozițiile art. 12 din Acordul nr. 

91/15.03.2013 aplicabil la nivelul unității, articol care prevede că „ocuparea posturilor se face 

avându-se în vedere personalul disponibil din cadrul Băncii care corespunde profesional 

cerințelor şi profilului posturilor respective iar, în măsura în care acesta nu corespunde sau nu 

acoperă necesarul, se va apela la ofertele existente pe piața muncii”. 

Din actele dosarului reiese că în procedura ocupării posturilor noi înființate, 

reclamantul Z.B.-P. a „aplicat” pentru funcția de Director Grup Retail Iaşi, post pentru care nu 

a fost acceptat, nepromovând etapa interviului cât şi pentru postul de Responsabil unitate zona 

A pentru care nu a mai fost evaluat, întrucât procedural, a făcut înscrierea peste termen (la 

data de 05.6.2013 în loc de 28.05.2013). 

Mai trebuie precizat că, deşi nu avea o obligație legală în acest sens, pârâta, în 

procedura anterioară concedierii , i-a făcut salariatului Z.B.-P. o ofertă directă, la data de 

31.05.2013, privind postul de Responsabil Unitate tip B (Al.I.Cuza, Zona Retail 2), post pe 

care reclamantul a recunoscut că nu l-a acceptat deoarece „era o poziție inferioară celei 

deținute anterior, drastic sancționată salarial”. 

Pe parcursul derulări procesului, reclamantul a acreditat ideea că postul de Director 

Grup Retail trebuia să îi revină „de drept” doar pentru că era vacant în momentul concedierii. 

Aşa cum s-a arătat mai sus, instanța reține că ocuparea posturilor nou înființate s-a 

făcut prin selectarea personalului BCR – Sucursala Iaşi în raport de competențele profesionale 

ale fiecărui salariat. Reclamantul a parcurs procedura de evaluare dar nu a promovat-o. 

Motivele pentru care angajatorul a luat această decizie exced controlului instanței de judecată, 

tribunalul constatând numai că a fost respectat art. 12 din Acordul nr. 91/2013. 

Pârâta a precizat prin notele scrise depuse la dosar ( f. 41, vol. II) că pentru categoria 

de posturi de Director Grup Retail Iaşi (post de conducere) a fost stabilită o anumită 

modalitate de selecție. Pentru a se asigura echitatea, obiectivitatea şi transparența în cadrul 

procesului de selecție, BCR a contractat un partener extern – Pricewaterhaus Copper care a 

evaluat competențele relevante ale candidaților, reclamantul nepromovând etapa interviului. 

Nu se poate reține astfel că neangajarea reclamantului pe acest post ar fi abuzivă. 

De asemenea, nu se poate reține nici faptul că, deşi s-a desființat funcția de Manager 

Grup Unități, aceasta a fost înlocuită cu funcția de Director Grup Retail. 
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Din actele dosarului reiese în mod evident că, noua structură a BCR fiind împărțită pe 

zone şi nu pe județe şi competențele Directorilor de Grupuri Retail sunt mai mari decât cele 

ale Managerului Grup Unități. 

Reclamantul a ocupat, anterior concedierii, postul de Manager Grup Unități de tip C. 

Această funcție presupunea coordonarea a nouă unități din județul Iaşi iar postul de Director 

Grup Retail presupune coordonarea a 5 unități teritoriale, cu 32.000 de clienți (activi şi 

inactivi). Prin notele scrise depuse la dosar (f. 109, vol. II) pârâta a precizat că postul de 

Manager Grup Unități de tip C implica atribuții şi responsabilități diferite față de postul de 

Director Grup Retail, vizând activități de coordonare a unor structuri diferite şi implicând 

roluri diferite în realizarea obiectivelor băncii. 

Astfel, postul ocupat de reclamant înainte de reorganizare implica o activitate de 

coordonare a unor unități de tip C, responsabilitățile sale vizând numai aceste unități, în timp 

ce postul din noua organizare implică o activitate de coordonare a unităților cuprinse în nou 

formata zonă retail care cuprinde şi unități de tip B. Unitățile de tip C sunt unități locale mai 

mici, cu portofolii reduse de clienți, în general gestionând clienții persoane fizice, în timp ce 

noile zone Retail cuprindeau şi unități mai mari, de tip B cu portofolii care cuprind clienți mai 

mari şi un număr mai mare de clienți persoane juridice. 

La solicitarea instanței pârâta a depus la dosar şi fişele de post pentru funcțiile de mai 

sus (f. 126, 132, vol. II), precizându-se că ocuparea posturilor de Director Grup Retail s-a 

făcut succesiv, pe măsura selectării persoanelor competente (nu  

s-au ocupat toate posturile odată): la data de 12.08.2013, 02.09.2013 şi 16.12.2013. 

Reclamantului i s-a oferit şi postul de Director Grup Retail la Caracal dar nu în mod 

şicanatoriu ci în acord cu competențele sale profesionale (post refuzat). 

În concluzie, față de toate aceste considerente, tribunalul va respinge acțiunea 

promovată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta B.C.R.SA, apreciind ca legală decizia de 

concediere emisă. 

Pe cale de consecință, fiind respinsă cererea principală de desființare a deciziei de 

concediere, Tribunalul va respinge şi cererea reconvențională a BCR SA vizând restituirea 

salariilor compensatorii plătite fostului angajat, reclamantul din prezenta cauză. 

Având în vedere soluția dată ambelor cereri, în temeiul dispozițiilor art. 453 NCPC, 

instanța va dispune compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părți în cauză 

reprezentând onorariile apărătorilor aleşi. 

Împotriva acestei sentințe a formulat apel contestatorul Z.B.-P., criticând-o pentru 

motive de nelegalitate şi netemeinicie. 

În expunerea de motive s-a susținut în punctele esențiale următoarele: 

I. Greşita soluționare a procedurilor impuse in cazul concedierii colective impuse prin 

de art. 69 si urm CM si art. 5 L467/2006 priv. stabilirea cadrului general de informare si 

consultare a angajaților. 

Instanța retine ca aceste proceduri au fost îndeplinite, acceptând caracterul formal al 

acestora, nesocotind protecția reala si efectiva impusa de legiuitor in folosul angajaților expuşi 

concedierilor colective, protecție care in fapt nu a fost asigurata. Au fost reluate argumentele 

referitoare la dispozițiile art.69 şi 72 C.Muncii, expuse prin acțiune. S-a arătat că în speța 

apare cu evidenta ca procedura s-a derulat formal, angajatorul luând decizia concedierii 

colective înaintea consultărilor. Dovada in acest sens faptul ca ulterior consultărilor 

angajatorul nu a mai emis nici o hotărâre sau decizie de concediere colectiva concretizata apoi 

in concedieri individuale. In preambulul deciziei contestate se menționează ca măsura 

concedierii s-a decis in baza Hotărârii Comitetului Executiv ai BCR SA nr. 112/18.12.2012, 

prin care a fost aprobata nota Direcției Managementul Vânzării si Servicii Retail nr 

7698/14.12.2012. Prin urmare se dovedeşte cu claritate faptul ca măsura concedierii a fost 

decisa înaintea consultărilor si notificărilor, câtă vreme concedierea subsemnatului s-a făcut in 

baza hotărârii angajatorului din 18 12 2012, fapt ce atrage nulitatea măsurii concedierii . Deşi 

prin întâmpinare angajatorul precizează ca Hotărârea Comitetului Executiv al BCR SA nr. 



274 

 

112/18.12.2012 este actul care doar a declanşat procedura de concediere colectiv , totuşi nu 

precizează care este actul în baza căruia s-a efectuat efectiv concedierea. Instanța de apel 

constate ca nu au fost respectate procedurile de consultare si notificare, decizia de concediere 

colectiva apărând a fi luata înaintea consultărilor si a notificărilor ,conform cu datele indicate 

in preambulul deciziei de concediere. 

II. Greşita soluționare a aspectelor legate de conținutului legal/obligatoriu al deciziei 

de concediere. 

In speța interesa in mod vital, conform legii si practicii interne si europene,respectarea 

dispozițiilor art 76 al 1 lit a Codul Muncii, respectiv "motivele care determină concedierea 

".Instanța rezolva acest aspect in aceeaşi maniera superficiala si nelegala considerând ca 

angajatorul si-a îndeplinit acesta obligație atunci când in conținutul decizie a indicat ca motiv 

al reorganizării "... desființarea tuturor posturilor de Manager Grup Retail". In primul rând 

posturile desființate au fost cele de Manager Grup Unități si nu de Manager Grup Retail, 

denumirea greşita a postului fiind justificata de instanța ca o eroare scuzabila, in condițiile in 

care emitentul nu a făcut o asemenea precizare si nici nu a declarat rectificată eroarea înaintea 

declanşării procedurii jurisdicționale. Atunci când legiuitorul a prevăzut prin art 76 al 1 lit a 

Codul Muncii obligativitatea indicării motivelor concedierii, a avut in vedere tocmai indicarea 

cauzelor concedierii ,respectiv de ce s-a ajuns la desființarea postului de natura celui ocupat 

de contestator, iar din conținutul deciziei nu rezulta temeiurile concrete ale restructurării. 

Instanța observă lipsa motivării in sensul dispozițiilor art 65, al.2 Codul Muncii, respectiv 

neindicarea cauzelor ce au dus la desființarea postului urmare a reorganizării. Dispozițiile 

Codului Muncii impun ca aceste motive sa fie indicate in conținutul deciziei, obligație 

imperativa, având in vedere ca potrivit art. 79 Codul Muncii, in caz de conflict de munca, 

angajatorul este decăzut din dreptul de a motiva decizia, neputând invoca in fata instanței alte 

motive de fapt sau de drept decât cele indicate in decizia de concediere. In lipsa indicării 

motivelor, in fata imposibilității legale de suplinire ulterioara a cauzelor care au dus la 

concediere , instanța si părțile sunt puse in imposibilitatea exercitării controlului de legalitate, 

fapt ce atrage nulitatea deciziei. Cata vreme aceste cauze nu se regăsesc in decizie prezentate 

chiar intr-o modalitate succinta, devine incidența sancțiunea nulității deciziei de concediere. 

Drept urmare nefiind îndeplinita obligația motivării in fapt a măsurii concedierii, decizia de 

concediere se dovedeşte a fi nelegala. 

Tribunalul considera îndeplinita si cerința indicării criteriilor de stabilire a ordinii de 

priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d, apreciere la fel superficiala. Se poate observa ca daca 

in decizia de concediere , pct 5 ,se indica faptul ca departajarea salariaților nu a fost necesara 

intrucat s-au desființat toate posturile de "director județean retail" (referirea fiind insa făcute 

la posturile de manager grup unități conform cu art. 1 din decizie !) ulterior prin întâmpinare 

si interogator , angajatorul pretinde ca reclamantul nu a trecut proba interviului, 

necorespunzând profilului postului. Prin urmare angajatorul a aplicat un procedeu de selecție, 

desi prin decizia de concediere susține contrariul , fapt care generează nulitatea absoluta a 

deciziei de concediere. De altfel nu exista nici o comunicare adresata subsemnatului de 

prezentare la un interviu pentru un anumit post , selecția făcuta având la baza "criterii" 

obscure şi netransparente. 

III. Greșita soluționare a aspectelor de fond ale decizie de concediere. 

Potrivit art. 65 al 2 Codul Muncii măsura se dovedeşte legala si temeinica daca locul 

de munca este desființat efectiv si are o cauza reala si serioasa. Instanța retine ca îndeplinite 

aceste cerințe in pofida probelor administrate in cauză, justificând masurile abuzive ale 

angajatorului căruia ii recunoaşte un drept absolut si necenzurabil de a desființa locuri de 

munca. Oportunitatea măsurii, nu cade in analiza instanțe, insa concedierea salariaților nu 

poate fi făcuta decât daca se face dovada caracterul real si serios al reorganizării, coordonate 

care nefiind indicate prin decizie nu mai pot fi complinite ulterior. In privința cauzei care 

trebuie sa fie reala si serioasa, arata apelantul după expunerea noțiunilor teoretice de baza, că 
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nu este suficienta desființarea locurilor de munca, daca locurile desființate sunt înlocuite cu 

altele noi asa cum recunoaşte angajatorul in paragraf 2 fila 3 din întâmpinare. Desființarea 

este efectiva doar când organigrama se reduce cu numărul de posturi de natura celor ocupate 

de salariatul concediat , acest fapt demonstrând efectivitatea desființării locului de munca. Or, 

în cauză in structura unităților retail numărul de posturi de conducere creste de la 63 posturi la 

127 posturi. Postul nu este desființat efectiv cata vreme este înlocuit cu altul fapt necontestat 

de angajator. Astfel angajatorul desființează 8 posturi de Director Regional, 44 posturi de 

Director Județean (din care doua vacante), 11 posturi de Manager Grup Unități, (din care unul 

vacant) poziție deținuta de reclamat, deci in total 63 de posturi, pe care le înlocuieşte cu 12 

posturi de Director Zonal si -107 posturi Director Retail, deci in total 127 posturi. Deci 63 

posturi de conducere din structura retail sunt înlocuite cu 127 ale aceleaşi structuri, aritmetica 

ce nu verifica desființarea postului prin reducerea efectiva a numărului de posturi. De altfel, 

din procesul-verbal nr 112/18 12 2012 depus de angajator, rezulta clar aceste aspecte. În 

realitate, desi s-a desființat funcția de Manager Grup Unități (desprinsa din funcția de Director 

Județean ), aceasta a fost Înlocuita cu funcția de Director Grup Retail, aspect confirmat chiar 

de angajator. Diferența intre posturi este doar semantica, pentru ca noul post implica tot 

atribuții de conducere, management si vânzări. Mai mult postul de Director Grup Retail are o 

arie mai restrânsă de responsabilități decât postul de Manager Grup Unități deținut pana la 

concediere, contestatorul coordonând activitatea a noua activități bancare cu cel putin 34 de 

persoane în subordine. Prin comparație, noua funcție de Director Grup Retail are 3- 5 unități 

cel mult in subordine, responsabilitățile fiind disipate unui număr de 107 de posturi de acest 

fel. 

IV. Greşita apreciere făcuta de instanța in privința respectării de către angajator a 

Acordului 91/15.03.2013 si ale Regulamentului Intern. 

Instanța de fond retine ca ar fi fost respectate aceste prevederi,insa circumstanțele 

reale ale cauzei infirma aceasta aserțiune. Mai mult, desi decizia de concediere indica faptul 

ca nu s-a procedat la evaluare si nici la o alta forma de selecție, instanța retine ca reclamantul 

nu ar fi trecut testul de evaluare sau ca nu ar fi promovat interviul organizat de 

Pricewaterhause Couper. Reținerea acestui aspect este cu atat mai grav in condițiile lipsei 

oricărei dovezi produse de angajator. Instanța merge mai departe apreciind ca nici nu are 

obligația de a analiza aceste aspecte, refuzând judecata lor cu încălcarea ar 78 Codul Muncii 

dispoziții in baza cărora instanța are plenitudine de competenta asupra tuturor aspectelor 

implicate de concediere. De altfel, potrivit cu art. 12, al. 1 din acordul 91/15.03.2013, in BCR 

SA ocuparea posturilor se face avandu-se in vedere personalul disponibil in cadrul băncii, 

care corespunde profesional cerințelor şi profilului postului respectiv, iar in măsura în care 

acesta nu corespunde sau nu acoperă necesarul, se va apela la oferte existente pe piața muncii, 

respectiv surse externe. Aceleaşi dispoziții se regăsesc si in art. 1.2.2 al 2 si 7 din procedura 

de asigurare cu resurse umane, din 06 03 2007. Astfel, desi reglementările evocate stabilesc 

principiile selectării pe baza evaluării profesionale a propriilor salariați aceste garanții nu au 

fost respectate in pofida asigurărilor făcute prin adresa 5741/19.03.2013, prin care 

angajatorul, asigura Sindicatul National al Salariaților din BCR SA s.a., ca vor fi respectate 

criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, menționând, la 

punctul 4.2. ca departajarea salariaților se va realiza in primul rand prin evaluarea realizării 

obiectivelor de performanta, conform prev. Codului muncii, art. 69, alin. 3.S-a precizat ca nu 

au fost indicate in decizia de concediere aceste criterii tot astfel cum nu au fost menționate 

nici modalitățile de selecție. 

Mai mult deşi contestatorului i-au fost acordate, pana la data procedurii de 

reorganizare, calificative maxime, plasându-l constant peste media de performanta la nivelul 

tarii, angajatorul a optat in procedura de selecție pentru salariați a căror performante 

profesionale erau sub cele ale sale. Instanța de apel poate constata ca in realitate, 

selecția/recrutarea s-a făcut pe alte criterii decât cele de performanta profesionala, impuse si 

prin dispozițiile art. 2, al. 3 din Acordul 15/2013. Au fost nesocotite nu numai dispozițiile 
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privind selectarea salariaților in funcție de performanta ci si dispozițiile înscrise in art. 8 al 2 

din Regulamentul Intern art. 12 lit c , art. 13 lit c art. 34 lit a . art. 75 al 4 din Acordul 91/15 

03 2013, dispoziții pe care instanța nici nu le-a mai analizat. Contestatorul a avut timp de 5 

ani calitatea de director de unitate bancara, ocupând postul MGU timp de 1 an şi 6 luni , iar în 

raport cu ocupanții posturilor de director grup 72 Iasi si 74 Iasi ,a fost singurul care a avut 

competente manageriale coordonând nu 3 sau cinci unități ci noua si uneori chiar 19. 

Exemplificând situația altor angajați, apelantul a susținut că distribuirea s-a făcut pe criterii 

subiective fara corespondent in activitatea efectiva a fiecărui salariat. Instanța retine fara 

fundament ca apelantul ar fi refuzat postul de Director Grup Retail Caracal, oferta neoficiala, 

neconfirmata de conducerea băncii, impusa cu incalcarea unor minime norme de protecție 

sociala. Mai mult, alocarea acestui post de Director Grup Retail Caracal atesta faptul ca 

îndeplineste profilul profesional adecvat, aspect contrazis de angajator atunci cand a refuzat 

sa-i aloce postul identic din Iasi ocupat de H.A.D. prin recrutare externa, dupa concedierea sa. 

Instanța de apel urmează sa observe ca în aceste condiții au fost nesocotite si dispozițiile arț 

74 Codul Muncii. 

În consecință, s-a solicitat să se constate nelegalitatea si netemeinicia hotărârii 

pronunțate de Tribunalul Iasi, urmând sa se admită apelul, modificarea sentinței apelate, iar pe 

fond s-a solicitat admiterea contestației, anularea deciziei de concediere cu reintegrarea pe 

postul deținut si distribuirea in postul de Director Grup Retail Iasi, cu plata drepturilor legale 

pana la reintegrare. 

Legat de distribuirea pe postul de Director Grup Retail, s-a arătat că repunerea părților în situația 

anterioara şi restitutio in integrum nu poate fi realizata decât prin reîncadrare pe postul de director grup 

retail. 

Repunerea in situația anterioara înseamnă repunerea in situația la care era îndreptățit la data 

luării măsurii nelegale de concediere, postul fiind liber , iar dreptul reangajării pe un post vacant similar 

cu cel ocupat anterior este recunoscut prin art. 13 lit s din Regulamentul Intern al BCR fila 9 primul 

paragraf." Astfel, potrivit cu disp. art 13 lit s din Regulamentul Intern al BCR, se recunoaşte 

dreptul salariatului ” să beneficieze de reangajarea in Banca, in situația existentei unor: 

posturi similare cu cel ocupat in Banca, in cazul salariaților concediați din inițiativa 
angajatorului, ca urmare a desființării postului, reorganizării activității sau inchierii activității in 

termen de 9 luni de la data încetării raporturilor de munca”. Or, postul de Director Grup Retail 

este unul similar cu cel de Manager Grup Unități, contestatorul fiind concediat pentru desființarea 

postului prin reorganizare si ca postul vizat apare ca vacant si ulterior concedierii, nu mai 

târziu de 9 luni de la data incetarii raporturilor de munca. In măsura in care instanța ar 

proceda la reîncadrarea pe postul deținut anterior, fara a dispune redistribuirea pe postul de 

Director Grup Retail Iasi, ar face ca hotărârea sa nu aibe un caracter efectiv, ci doar unul 

formal, circumstanțe care nu ar asigura repunerea efectiva in situația anterioara concedierii, 

câtă vreme postul este desființat iar in locul sau este înființat un altul. Instanțelor le este 

recunoscuta deplina competenta de apreciere cu privire la toate aspectele ce fac obiectul 

litigiului, astfel cum este cazul in speța de fata. Aceste coordonate se regăsesc afirmate in RIL 

nr 11/2013 al ICCJ, considerentele deciziei recunoscând plenitudinea de competenta a instanțelor 

judecătoreşti cu privire la masurile luate de angajator. Chiar daca decizia menționata este 

pronunțata in considerarea posibilității instanței de a înlocui măsura disciplinara, conformarea 

plenitudinii de competenta a instanței de judecata se reflecta si in masurile solicitate de 

subsemnatul in cauza de fata. 

Cu privire la daunele morale s-a solicitat obligarea paratei si la plata de daune morale 

având in vedere comportamentul abuziv manifestat de angajator pe parcursul procedurii de 

concediere, daune morale in cuantum de 100.000 lei. Astfel, angajatorul l-a expus unui 

tratament ce a încălcat dreptul la respectarea demnității umane si profesionale, prin ignorarea 

parcursului sau profesional si a performantelor profesionale, producându-i un dezechilibru 

emoțional negativ frustrant si injust, ce naşte in sarcina celui vinovat o obligație de 

dezdăunare. Desi apelantului i-au fost acordate, pana la data procedurii de reorganizare, 
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calificative maxime, plasandu-l constant peste media de performanta la nivelul tarii, 

angajatorul a optat, in procedura de selecție, pentru salariați ale căror performantele 

profesionale erau sub cele ale apelantului, adoptând un comportament prin care a încălcat 

principiul bunei credințe, lipsind de orice efect rezultatele muncii sale, producându-i unui 

sentiment de insecuritate si neîncredere , cu consecința unei suferințe morale nejustificate.Mai 

mult chiar, in procedura de ofertare a posturilor, acesta i-a oferit fie posturi inferioare, fie 

posturi care alterau viata de familie, in condițiile in care se plasau in locații de sute km 

distanta fata de domiciliul stabil,fapt dovedeşte un comportament înjositor, lipsit de o minima 

responsabilitate si interes real de soluționare corecta a procedurii intiate de angajator.In scopul 

împiedicării aplicării pentru posturile vacante, apelantului i-au fost restricționat accesul in 

sistem, practica abuziva si frustranta, intenție vădit represive rezultat al lipsei de respect 

pentru salariații serioşi si eficienți, acțiuni care m-au afectat atat moral cat si patrimonial,in 

sensul deja arătat. Desi a fost supus unei test de evaluare si simulare aptitudini (coordonat de o 

firma independenta respectiv PRICEWATERHAUS COOPERS) şi desi a trecut acest test , 

expunându-se unui serios efort fizic si emoțional ,angajatorul nu a mai dat curs acestui 

rezultat favorabil, fapt ce confirma atitudinea discreționara a angajatorului , cu consecința 

determinării unui sentiment frustrant de injustiție si lipsa de respect, de natura sa justifice o 

dezdaunare in cuantumul pe care instanța il va aprecia. De asemenea a susținut apelantul că a 

dovedit prin proba cu acte si martori ca urmare a masurilor abuzive ale angajatorului că i-a fost afectata 

sănătatea si integritatea fizica , sens in care in prezent susține un tratament pentru o erupție cutanata pe 

fond de stres psihic si urmeaza consiliere psihologica. 

In dovedirea s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.  

Intimata Banca a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi 

menținerea sentinței civile 4126/15.12.2014 pronunțata de Tribunalul Iaşi. 

În motivare s-a arătat, răspunzându-se punctual criticilor formulate de apelant, 

următoarele: 

I. Procedura de concediere colectivă a respectat în totalitate exigentele de informare 

impuse de art. 69 si urm. din Codul muncii si art. 5 din Legea nr. 467/2006. 

În sensul dovedirii acestui aspect, s-a arătat şi dovedit cu înscrisuri pe parcursul 

judecății în fond, faptul că notificarea informațiilor relevante cu privire la intenția de a recurge 

la o concediere colectivă a fost transmisă tuturor organizațiilor sindicale de la nivelul BCR şi 

în copie Inspectoratului Teritorial de Muncă, respectiv AJOFM, în condițiile art. 69 alin. (2) 

din Codul muncii (a se vedea în acest sens Notificarea transmisă cu nr. DRU 

22412/19.12.2012 - Anexa 4 la întâmpinarea depusă la fond). În cadrul Notificării, salariații 

(prin intermediul sindicatelor de la nivelul B.C.R., către care se comunică informațiile 

relevante conform legii) au fost informați, printre altele, cu privire la numărul total şi 

categoriile de unități supuse reorganizării, motivele care determină concedierea colectivă, 

obiectivele măsurii de reorganizare, numărul şi categoriile de salariați care vor fi afectați de 

concediere şi măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor. 

În conformitate cu art, 69 coroborat cu art. 71, chiar în cuprinsul Notificării nr. 

22412/19.12.2012, sindicatele au fost invitate ca în termen de 10 zile să formuleze propuneri 

pentru diminuarea numărului salariaților concediați. 

Totodată, s-au reluat argumentele referitoare la procedurile de consultarte existente. 

Instanța de fond a reținut şi faptul că nu se poate susține nici afirmația apelantului-reclamant 

conform căreia procedura de informare/consultare cu sindicatul prevăzută de lege s-ar fi 

impus a fi derulată anterior adoptării deciziei de către COMEX la data de 18 decembrie 2012, 

decizie ce rezultă din PV nr. 112/18.12.2012. în realitate la data de 18 decembrie BCR SA au 

fost identificate o serie de măsuri legate de reorganizare, în baza Notei Direcției 

Managementul Vânzării Servicii Retail nr. 52001505-7698 din 14 decembrie 2012 (a se vedea 

Anexele 1 şi 6 la întâmpinarea depusă de subscrisa la fondul cauzei). Practic la data de 18 

decembrie 2012 COMEX BCR a adoptat o Hotărâre care a determinat declanşarea 

procedurilor de concediere colectivă pentru realizarea reorganizării dispuse de organismul 
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îndrituit. Acesta nu a însemnat că procedurile de consultare/informare cu sindicatul nu s-au 

derulat aceste modificări fiind rezultatul dialogului real care a avut loc între partenerii sociali. 

Aşa se explică faptul că atât în luna februarie cât şi în luna martie au intervenit noi Hotărâri de 

COMEX care, la rândul lor, au finalizat procesul decizional al angajatorului, ulterior 

procedurii derulate cu sindicatele (a se vedea în acest sens PV nr. 17/26.02.2013 şi PV nr. 

26/13.03.2012), în ce priveşte însă situația directorilor de retail, neintervenind modificări în 

decizia angajatorului ca urmare a discuțiilor purtate cu sindicatul. 

Mat mult chiar, instanța de fond reține în mod corect faptul că existența Hotărârii 

inițiale COMEX nu poate conduce la nelegalitatea procedurii de informare, cât timp aceasta 

reprezintă chiar premisa dialogului social care s-a transpus în luarea ulterioară a măsurii de 

concediere. De altfel, analizând pct. 1 al PV nr, 112/18.12.2012 (Anexa 1 la întâmpinarea la 

fond) se poate observa faptul că de esența acestei reorganizări a fost tocmai înlăturarea 

structurilor la nivel de județ şi crearea unor structuri noi, la nivel de Zonă. Astfel, în locul 

structurilor județene şi a celor regionale s-au înființat 12 Zone şi 107 Grupuri Retail. Evident 

că această reorganizare esențială a condus la desființarea tuturor celor 11 posturi de Manageri 

Grup Unități, care nu mai corespundeau noii structuri redimensionate. Urmare a reorganizării 

a rezultat un sistem de conducere a structurilor din cadrul subscrisei organizat la nivel de zone 

- cele 12 zone şi grupuri de retail - cele 107 grupuri de retail .În consecință, este evident faptul 

că tot procesul s-a derulat cu o deplină transparență şi cu respectarea procedurilor de 

informare şi consultare impuse de lege.După derularea procedurilor cu sindicatul, s-a transmis 

o nouă Notificare de data aceasta a Proiectului de concediere, către autorități, înregistrată sub 

nr. 404/09.01.2013 (a se vedea Anexa 5 la întâmpinarea). De asemenea s-a arătat faptul că 

legalitatea procedurii de concediere colectivă a fost verificată şi administrativ, respectiv 

I.T.M. fiind sesizat pentru efectuarea controlului de specialitate şi realizând două asemenea 

controale. în niciuna dintre situații, I.T.M. nu a sancționat sau avertizat angajatorul, atestând 

astfel faptul că au fost respectate condițiile, formele si procedurile impuse de leg(Anexa 7la 

întâmpinare.) 

II. Decizia de concediere respectă exigențele legale referitoare la conținutul legal 

obligatoriu: 

II.1.Faptul că în cuprinsul decizie de concediere contestate se menționează în art. 3 o 

denumire eronată a funcției reclamantului reprezintă o eroare materială, aspect, reținut şi de 

instanța de fond şi este susținut şi de faptul că în cuprinsul deciziei atacate, chiar anterior 

mențiunii eronate, respectiv în cuprinsul art. 2, este identificată în mod corespunzător 

denumirea postului apelantului-reclamant ce urmează a fi desființat. 

II.2. Concedierea a fost determinată de desființarea locului de muncă ocupat de 

contestatoare. Desființarea locului de muncă a fost efectivă. 
Potrivit Hotărârii Comitetului Executiv al BCR S.A. (COMEX) din data de 

18.12.2012, s-a aprobat desființarea a 11 posturi de Manager Grup Unități, din care unul a fost 

vacant, inclusiv cel ocupat de contestator (a se vedea Anexa 1 la întâmpinarea noastră de la 

fond - Procesul Verbal (PV) nr. 112/18.12.2012 a Comitetului Executiv (COMEX) al BCR 

SA).Astfel, în noua organigramă rezultată după reorganizare nu se mai regăseşte postul de 

ManagerGrup Unități, post ce a fost ocupat de contestator anterior concedierii. De altfel, 

realitatea desființării tuturor posturilor de Manager Grup Unități, inclusiv a celui ocupat de 

contestator, rezultă şi din faptul că, în conformitate cu pct. 1 din Procesul verbal nr. 

112/18.12.2012 al şedinței de COMEX, s-a decis "reorganizarea structurii de management a 

reteiei de unități retail prín înființarea a 12 Zone retail si a 107 grupuri retail". Ca o consecință 

a acestei reorganizări de structură s-au desființat în mod corespunzător toate pozițiile de 

conducere de la nivelul structurilor județene, acestea fiind înlocuite cu structuri noi create la 

nivelul celor 12 Zone {aşa cum se detaliază în Procesul verbal nr. 112/18.12.2012 al şedinței 

de COMEX la care am făcut referire). Prin această reorganizare s-a urmărit crearea unei 

structuri eficiente nu pe baza unor criterii geografice ci pe criterii obiective. Rezultă deci fără 

dubiu că postul ocupat de reclamantul Z.B.-P. a fost efectiv desființat, împreună cu toate 
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celelalte posturi de Manager Grup Unități. În cadrul procedurii de reorganizare, s-a dispus 

înființarea a 107 poziții de Directori Grup Retail (câte unul pentru fiecare Grup) şi s-a precizat 

în notificarea de concediere colectivă,că posturile nou înființate vor putea fi ocupate de către 

salariații afectați de reorganizare, în măsura în care, aceştia vor îndeplini cerințele posturilor 

respective şi vor face dovada unei experiențe şi pregătiri profesionale adecvate. Toți ocupanții 

posturilor desființate au avut posibilitatea de a aplica pentru unul dintre posturile nou create, 

sens în care şi-a exprimat şl apelantul-reclamant voința, aplicând pentru un astfel de post şi 

participând la procedura internă de evaluare. Subliniem faptul că posturile nou create erau 

diferite de cele existente anterior, nefiind vorba despre o înlocuire formală a posturilor 

desființate cu altele similare. Reclamantul din prezenta cauză nu a promovat proba interviului 

pentru posturile vizate de către el. Mai mult, reclamantului i-a fost oferit postul de Director 

Grup Retail Caracal, post refuzat de acesta, refuzând şi postul de Responsabil Unitate.(a se 

vedea oferta nr. 10947/31.05.2013 Anexa 3 la întâmpinarea depusă de către subscrisa la fond). 

II.3 Motivul desființării locului de muncă nu are legătură cu persoana salariatului, ci 

aceasta decizie a fost determinată de cauze obiective. 

Din actele depuse la dosar rezultă fără dubiu că reorganizarea, respectiv desființarea 

celor 11 posturi de Manager Grup Unități a fost determinată de cauze reale şi serioase, 

dezvoltate în cuprinsul pct. 2 din Notificări, respectiv "Motivele care determina concedierea 

colectivă". 

II.4. Cauza desființării postului a fost una reală şi serioasă, restructurarea apărând ca 

absolut necesară pentru îmbunătățirea activității de vânzări la nivelul rețelei, urmărindu-se 

satisfacția clienților prin asigurarea unei proximități geografice, a unui management 

performant şi prin delimitarea activităților şi specializarea maximă a fiecărui lucrător. De 

altfel, justificarea măsurii, justificare ce conferă seriozitate şi realitate deciziei de desființare a 

posturilor, rezultă şi din Nota 52001505 - 7698/14.12.2012 a Direcției Managementul 

Vânzării & Servirii Retail (Anexa 6 la întâmpinarea depusă la fond). Subliniem încă o dată 

faptul că nu este necesară existența uor dificultăți economice, financiare în vederea 

reconsiderării pe criterii de eficiență a activității la nivelul unui angajator. În jurisprudență 

recentă s-a conturat ideea conform căreia soluțiile adoptate în vederea eficientizării activității 

şi modul de implementare a acestora țin de prerogativele organizatorice ale angajatorului, 

acesta fiind singurul îndreptățit să aprecieze asupra reorganizării activității. Instanța 

judecătorească sesizată, este chemată într-adevăr să analizeze legalitatea şi temeinicia deciziei 

de concediere, dar nu poate analiza oportunitatea măsurii organizatorice adoptate de 

angajator. Această optică este împărtăşită în mod corespunzător şi de către instanța de fond.În 

plus, este important de reaminitit faptul ca s-a derulat o concediere colectivă care a respectat 

întru totul prevederile legale, aşa cum rezultă şi din constatările I.T.M. 

II.5. Decizia de concediere îndeplineşte condițiile de fond şi de formă impuse de lege 

(art. 76 din Codul muncii), iar susținerile reclamantului referitoare la îndeplinirea condițiilor 

de formă impusă de lege pentru decizia de concediere sunt netemeinice. Angajatorul şi-a 

întemeiat în fapt şi în drept decizia de concediere, justificarea ce a condus la reorganizare 

fiind dezbătură pe larg cu reprezentanții salariaților, respectiv reprezentanții sindicali 

Referitor la motivele de fapt care determină concedierea, în art. 2 al Deciziei de concediere se 

stipulează în mod clar faptul că aceasta este determinată de desființarea tuturor posturilor de 

Manager Grup Unități, ca urmare a reorganizării structurii rețelei de unități retail. De 

asemenea, aşa cum se menționează în art. 3 al aceleiaşi decizii, reclamantul din prezenta 

cauză a refuzat oferta pentru ocuparea unui alt post.În ceea ce priveşte întemeierea în drept a 

deciziei de concediere, aceasta este întemeiată în drept, făcându-se mențiunea prevederilor 

legale, dar şi ale normativelor interne, care au stat la baza luării măsurii, în preambulul 

deciziei. De asemenea se revine asupra temeiului de drept şi în cuprinsul deciziei, respectiv în 

art. 4. Referitor la critica reclamantei cu privire la lipsa indicării în cuprinsul deciziei de 

concediere a listei cu locurile de muncă disponibile în unitate, menționăm că prin Decizia nr. 

6/2011 a înaltei Curți de Casație şi Justiție s-a admis recursul în interesul legii promovat de 
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procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație şi Justiție şi de Colegiul 

de Conducere al Curții de Apel Bucureşti şi s-a stabilit că dispozițiile art. 76 alin. (1) lit. d) 

referitoare la lista locurilor disponibile în unitate nu se aplică în situația în care concedierea s-

a dispus pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, respectiv în temeiul art. 65 din 

Codul Muncii. Cu toate acestea, aşa cum s-a arătat arătat, reclamantului i-au fost oferite 

posturi, pe care le-a refuzat. De asemenea, o listă generală a posturilor disponibile şi condițiile 

în care acestea pot fi ocupate s-a regăsit în toată perioadă derulărilor procedurilor de 

concediere colectivă pe INFONET (a se vedea în acest Anexa 9 la întâmpinarea de la fond, 

extras de pe intranet). Nu au fost necesare criteriile de departajare pentru posturile de 

Manager Grup de Unități, deoarece acestea au fost în totalitate desființate. Pentru postul nou-

înființat a existat o procedură de recrutare, aşa cum am arătat, în care a fost implicat şi un 

partener extern, însă acest post este unul distinct, superior celui ocupat anterior de apelantul-

reclamant, astfel încât nu se poate accepta necesitatea oferirii directe acestui post sau de 

departajare a foştilor Manageri Grup Unități pentru ca aceştia să ocupe noile posturi de 

Director Grup Retail. 

III. Cu privire la susținerile potrivit cărora decizia de concediere este netemeinică, 

încălcând dispozițiile Acordului 91/15.03.2013 şi ale Regulamentului intern şi acestea sunt 

nefondate, instanța reținând corect că ocuparea posturilor nou-înființate, care au fost cuprinse 

în noua structură organizatorică, au fost ocupate în deplină concordanță cu prevederile art. 12 

din Acordul 91/2013, respectiv "ocuparea posturilor se face avându-se în vedere personalul 

disponibil din cadrul Băncii care corespunde profesional cerințelor şi profilului posturilor 

respective". Subliniem faptul că această prevedere nu cuprinde o interdicție absolută de 

angajare de personal din afara Băncii, la fel cum nu îndreptățeşte în mod automat angajații 

existenți la ocuparea unor posturi superioare. 

În ceea ce priveşte faptul că apelantul-reclamant din prezenta cauză a aplicat pentru 

posturi existente în noua structură, pentru postul de Director Grup Retail acesta nu a promovat 

etapa interviului. în ceea ce priveşte postul de Responsabil Unitate Retail de tip A din Zona 2 

Retail Grup lasi, s-a arătat faptul că termenul limită pentru depunerea aplicațiilor a fost stabilit 

pentru data de 28.05.2013, iar reclamantul a aplicat pentru acesta la data de 05.06.2013 (a se 

vedea în sensul celor susținute extras de pe programul intern dedicat Anexa 10 la 

întâmpinarea de la fond). Reclamantului i-a fost oferit, aşa cum am arătat un post de 

Responsabil Unitate Retail de tip B din aceiaşi zona 2 Retail Grup laşi (similar cu cele pentru 

care acesta a aplicat peste termen), remunerat corespunzător, pe care acesta i-a refuzat, 

precum şi postul de Director Grup Retail de la Caracal pe care de asemenea l-a refuzat. 

În ceea ce priveşte susținerea reclamantului ca la o eventuală reintegrare să îi fie 

atribuit un post de Director Grup Retail s-au reluat argumentele referitoare la limitele legale 

ale repunerii în situația anterioara. Chiar şi în măsura în care s-ar admite acțiunea apelantului-

reclamant, acesta nu poate fi reintegrat pe un post care nu i-a aparținut anterior, deoarece în 

acest mod s-ar adăuga la prevederile legale, iar angajatorului i-ar fi îngrădit dreptul său de 

organizare internă a activității. În ceea ce priveşte specificul postului de Director Grup Retail 

pentru care contestatorul a parcurs procedura de evaluare, s-a arătat că, spre deosebire de 

postul de Manager Grup Unități, pe care reclamantul îl ocupa anterior procedurii de 

reorganizare şi care presupunea coordonarea unor unități de tip C, unități mai mici cu 

portofolii de clienți reduse, postul din noua organizare implica coordonarea unor unități de tip 

B, unități mai mari, cu portofolii de clienți mai mari. Activitatea comercială aferentă zonei 

Micro are un specific aparte, gestionarea acesteia implicând experiență mai îndelungată. Mai 

mult chiar postul de Director Grup Retail nu se limitează la un rol mai degrabă organizatoric - 

cum este cazul postului de Manager Grup Unități care implica îndeosebi activități de 

coordonare a echipelor, ci are o puternică componentă comercială. Directorul Grup Retail 

participă activ la dezvoltarea potențialului de business al Grupului prin atragerea activă de noi 

clienți şi promovarea produselor şi serviciilor Grupului BCR. Aspecte importante referitoare 
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la atribuțiile specifice şi diferențele majore între cele două posturi sunt expuse într-un tabel 

comparativ.  

Tot comportamentul reclamantului cu privire la ofertele subscrisei denotă o lipsă de 

flexibilitate, fiind clar faptul că ar fi acceptat doar un post superior în zona Iaşi şi niciun alt fel 

de post. Dacă apelantul-reclamant ar fi dat dovadă de flexibilitate, parcursul său profesional ar 

fi putut să conducă la ocuparea ulterioară a unui astfel de post, aşa cum s-a întâmplat cu alti 

angajați pentru care s-au depus documente privind acceptarea unor posturi în zone geografice 

diferite de cele în care îşi desfăşurau activitatea anterior şi care ulterior au ajuns să ocupe 

posturi de conducere în zona geografică inițială. Apelantul-reclamant susține doar faptul că o 

ofertă care nu este corespunzătoare cerințelor sale - nu este făcută pentru un post superior sau 

pentru zona geografică considerată ca fiind acceptabila. Aceste aspecte, precum şi rezultatele 

contestatorului în urma procesului de evaluare, au fost luate în considerare la momentul 

reorganizării, fiind şi la baza ofertări postului de Director Grup Retail la Caracal. Grupul de 

Unități de la Caracal este unul de mai mici dimensiuni - doar 3 unități de tip B, cu un 

portofoliu de tip Micro comparabil cu cel existent la nivelul Grupului de Unități Iaşi - la 

nivelul Grupului de Unități, conform organizării vechi, exista un portofoliu de 176 clienți 

Micro, la Caracal Grupul Retail avea un portofoliu de 219 clienți Micro, în timp ce de 

exemplu, la nivelul Grupului Retail 73 Iaşi - cel pentru care contestatorul a participat la 

procesul de evaluare pentru ocuparea postului de Director Grup Retail, se înregistra un 

portofoliu de 590 clienți Micro.Aceleaşi considerente au fost avute în vedere la oferirea unor 

posturi superioare unor angajați care au parcurs în mod corespunzător procedura de evaluare 

pentru ocuparea posturilor nou-înființate. Faptul că o parte din angajați au ocupat posturi nou-

înființate ține strict de procedura de evaluare parcursă la acea dată, cu implicarea partenerului 

extern. 

În ceea ce priveşte cererea de completare a acțiunii cu solicitarea obligării la plata 

unor daune morale în cuantum de 100.000 lei aceasta se arată ca fiind nefondată, nefiind 

întrunite condițiile răspunderii. Nu a fost dovedit prin declarațiile martorilor faptul că 

procedura de evaluare a fost de natură să conducă la crearea unor astfel de sentimente 

resimțite în mod negativ, la fel cum a reieşit faptul că nu a avut o atitudine voit negativă 

direcțională împotriva reclamantului. Art. 252 din NCC face referire la drepturi 

nepatrimoniale intrinseci ființei umane,încălcarea unui asemenea drept, poate conduce în baza 

art. 253 alin. (4) din NCC la despăgubiri morale. Or, în situația de speță nicicum nu se poate 

face vorbire despre încălcarea de către angajator a dreptului la viață, la integritate fizică sau 

psihică, la demnitate, la viață privată, la libertate de conştiință sau dreptul la propria creație. 

Faptul că rezultatul procesului de selecție nu a fost unul pozitiv pentru reclamant nu este de 

natură să conducă ideea vreunei culpe a angajatorului față de implicarea emoțională a 

contestatorului în procesul de evaluare. Apelantul a prezentat la ultimul termen de judecată un 

document din care rezultă faptul că la nivel psihologic la acest moment acesta acuză o stare de 

anxietate şi depresie, însă trebuie avut în vedere pe de o parte faptul că pierderea unui loc de 

muncă conduce la un sentiment de insecuritate inerent, iar pe de altă parte trebuie avute în 

vedere şi celelalte documente prezentate de către acesta care relevă faptul că acesta a suferit în 

ultima perioadă de o serie de afecțiuni fizice care ar fi putut să contribuie poate chiar mai mult 

la starea sa psihologică.O eventuală răspundere contractuală poate să derive, conform 

prevederilor art. 1350 alin. 2 NCC din neîndeplinirea unei obligații contractate. Ori nu a fost 

încălcată de către angajator niciuna dintre obligațiile asumate de către el prin contractul 

individual de muncă.Mai mult, trebuie avut în vedere şi faptul că angajatorul a uzat doar de un 

drept al său, recunoscut legal, respectiv dreptul de a dispune de organizarea internă a 

activității sale inclusiv prin concedieri colective, cu respectarea limitărilor impuse tot de 

prevederile legale pentru exercitarea acestui drept. Ori răspunderea juridică pentru orice 

eventual prejudiciu rezultat din chiar exercițiul unui drept nu poate fi atrasă, conform 

prevederilor exprese ale art. 1353 NCC. Deci, pentru a exista dezdăunare morală, ar trebui ca 

angajatorul să fi determinat prin încălcarea contractului individual de muncă încheiat cu 
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contestatorul, prejudicierea morală a acestuia. Or, în situația de speță, nu există sub nici o 

formă un prejudiciu moral efectiv pe care angajatorul să-l fi produs contestatorului. Chiar 

dacă în dreptul muncii sarcina probei incumbă angajatorului, nu poate fi admisibil ca o simplă 

afirmație cu privire la prejudicierea morala, nesusținută de demonstrarea elementelor 

răspunderii, să poată fi luată în considerare. De asemenea nu poate fi pusă în sarcina 

angajatorului obligația de a dovedi un fapt negativ, respectiv faptul că nu a cauzat nici un 

prejudiciu moral. Necesitatea acordării unor astfel de daune nu a rezultat nici din declarațiile 

martorilor care au fost audiați în prezenta cauză strict cu privire la aspecte în legătură cu 

aceste pretenții. În ceea ce priveşte faptul că reclamantul a susținut că în urma procesului de 

evaluare şi a stresului sporit au intervenit o serie de probleme medicale, s-a arătat, pe de o 

parte faptul că procesul de evaluare s-a desfăşurat în perioada februarie - aprilie 2013, 

contestatorul prezentând certificate de concediu medical abia începând cu luna iulie 2013, iar 

pe de altă parte faptul că certificatele medicale prezentate au fost pentru o serie de boli, care 

nu pot fi corelate cu activitatea contestatorului în cadrul Băncii - cum ar fi de exemplu 

afecțiunea articulară pentru care contestatorul s-a aflat în concediu medical pentru un număr 

de 27 zile (în perioada 04.09.2013 - 30.09.2013) şi pentru care acesta a prezentat două 

certificate pe care figurează la cod diagnostic - 932 - Luxație, entorsă şi întindere de 

ligamente a articulațiilor. Este evident că această afecțiune nu s-a datorat unei perioade cu un 

stres suplimentar pentru contestator generat de situația de la locul de muncă, cu atât mai mult 

cu cât a intervenit într-o perioadă în care contestatorul se afla în concediu medical, pentru 

afecțiuni urologice care la rândul lor nu au legătură cu activitatea acestuia în cadrul Băncii. 

De altfel, numeroasele concedii medicale ale contestatorului au stat şi la baza unor probleme 

referitoare la accesul la aplicațiile interne, accesul acestuia fiind restricționat pe perioada 

fiecărui concediu medical, la revenirea contestatorului la locul de muncă putând fi înregistrate 

decalaje la reacordarea accesului. Problemele medicale avute de către reclamant ulterior nu 

pot de asemenea fi corelate cu concedierea sa, acesta prezentând simptomatologie ORL si 

reacții alergice, probleme medicale care nu pot fi asociate cu activitatea sa la locul de muncă 

sau cu întreruperea acestei activități. 

Fata de toate aceste aspecte, raportat la prevederile legale invocate, s-a solicitat 

respingerea apelului formulat de către apelantul-reclamant Z.B.-P. împotriva Sentinței Civile 

nr. 4126/15.12.2014 pronunțată de Tribunalul lasi si menținerea acesteia ca fiind legală şi 

temeinică. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 201 şi urm. Cod procedură civilă, precum şi în 

mod corespunzător ale actelor normative la care s-a făcut referire în cuprinsul prezentei 

întâmpinări, solicitându-se a se avea în vedere probatoriul administrat la fond. 

Intimata Banca a formulat apel incident cu privire la restituirea sumelor reprezentând 

plăți compensatorii încasate de către apelantul-reclamant, urmare a concedierii sale. 

Astfel, în măsura în care s-ar admite apelul contestatorului Z.B.-P. şi s-ar dispune 

anularea deciziei de concediere şi reîncadrarea acestuia pe postul solicitat, în temeiul art. 209 

Cod procedură civilă s-a solicitat obligarea acestuia la restituirea sumelor primite ca efect al 

concedierii, respectiv plăți compensatorii, în condițiile Anexei nr. 4 la Acordul nr. 

91/15.03.2013, şi anume suma de 101.440 RON brut, indexarea acestei sume cu rata inflației, 

precum şi dobânda aferentă sumei de la data încasării de către reclamant şi până la data 

restituirii integrale. 

În motivare s-a arătat că în fapt, ca urmare a încetării raporturilor de muncă cu 

salariatul Z.B.-P. în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, acesta a beneficiat de o 

compensația bănească de 20 salarii brute conform prevederilor Acordului nr. 91/15.03.2013. 

Prin acțiunea principală, reclamantul Z.B.-P. a contestat măsura încetării raporturilor de 

muncă, solicitând instanței anularea deciziei de concediere şi repunerea părților în situația 

anterioară concedierii, în sensul reîncadrării sale pe un post pe care acesta îl apreciază a fi 

similar celui pe acre l-a ocupat anterior. Or, repunerea în situația anterioară, ca urmare a 

anulării actului de încetare a raporturilor de muncă, presupune nu doar reintegrarea 
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salariatului pe postul deținut anterior ci şi restituirea de către salariatul concediat a 

compensațiilor băneşti primite ca efect al concedierii, precum şi a celorlalte drepturi de care a 

beneficiat ca efect al încetării raporturilor de muncă. Astfel, dacă instanța va dispune anularea 

deciziei de încetare a contractului de muncă dispusă de pârâtă, atunci plățile compensatorii 

făcute de către societate către acesta vor reprezenta executarea unui act juridic lipsit de cauza 

(practic executarea unei obligații nedatorate). Prin urmare, în condițiile în care se va admite 

acțiunea principala s-a solicitat instanței să dispună repunerea părților în situația anterioara 

sub toate aspectele, inclusiv obligarea contestatorului la a restitui societății intimate sumele 

primite ca efect al măsurii încetării raporturilor de muncă, acestea reprezentând în sensul 

art.1470 C.civil o plata nedatorata, mai mult aceste sume ar reprezenta o îmbogățire fără justă 

cauză pentru salariatul contestator, în condițiile în care, în urma anulării deciziilor de încetare 

a raporturilor de muncă, acesta ar urma să beneficieze de reîncadrarea pe postul deținut 

anterior. De asemenea, s-a solicitat ca sumele să fie actualizate cu indicele de inflație, precum 

şi dobânzile aferente cestor sume, constând în dobânda legala, calculata potrivit prevederilor 

OG 132011.  

În drept au fost invocate prevederile art.472 şi urm. C.pr.civ, solicitându-se a se avea 

în vedere înscrisurile depuse la dosarul de fond. 

Apelantul contestator nu a formulat întâmpinare. 

Prin încheierea de şedință din 08.09.2015 s-a încuviințat contestatorului apelant proba 

cu înscrisuri, punându-se în vedere apărătorului societății intimate-apelante să depună la dosar 

înscrisurile referitoare la evaluarea realizata de compania Pricewaterhaus Coopers, 

depunându-se la dosar un înscris certificat de compania în cauza. 

Banca a depus la dosar note de concluzii scrise.  

Examinând actele şi lucrările dosarului instanței de fond prin prisma criticilor 

formulate, dar şi a dispozițiilor legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul principal 

este fondat şi urmează a fi admis pentru motivele ce vor fi expuse în continuare: 

Criticile contestatorului din apelul formulat vizează aspecte de nelegalitate în sens larg 

a deciziei de concediere, aspecte care deşi au fost antamate de instanța de fond, apar 

insuficient analizate şi netemeinic soluționate.  

Astfel, prin Decizia nr. 3664/14.10.2013 pârâta B.C.R. SA , având în vedere Hotărârea 

Comitetului Executiv al BCR SA consemnat în procesul verbal nr.112 din 18.12.2012 prin 

care a fost aprobata nota Directiei de Managementul Vânzării şi Serviciu Retail 

nr.7698/14.12.2012 privind reorganizarea structurii rețelei de unități retail faza-1, în temeiul 

dispozițiilor art.65 alin.1 şi art.66 din Legea 53/2003 C.muncii, prevederile acordului 

91/15.03.2013 aplicabil la nivelul Băncii Comerciale Române SA, Ordinul C00003-21-2013 

privind limitele de aprobare şi semnare documente al BCR, s-a dispus încetarea contractului 

individual de muncă al reclamantului Z.B.-P., având funcția de Manager Grup Unități în 

cadrul BCR –Sucursala Județeana Iaşi, pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, ca 

urmare a desființării postului. În decizie s-a menționat că măsura concedierii este determinata 

de desființarea tuturor posturilor de Manager Grup Unități, ca urmare a reorganizării structurii 

rețelei de unități retail şi că salariatul a refuzat ocuparea unui alt loc de munca (responsabil 

unitate şi Director grup retail) conform ofertei angajatorului. La punctul 4 din decizie s-a 

precizat temeiul de drept al concedierii, respectiv art.65 alin.1 din Legea 53/2003 C.muncii, 

subliniindu-se la punctul 5 că având în vedere că toate posturile de director județean retail au 

fost desființate în integralitate, departajarea salariaților ocupanți ai acestor posturi nu a fost 

necesară. S-a acordat totodata salariatului un termen de preaviz de 20 zile lucrătoare de la data 

comunicării deciziei. 

 Fața de motivele de nulitate formala invocate de contestator, se rețin dispozițiile art. 

62 alin. 3C.muncii care prevăd sub sancțiunea nulității absolute că decizia de concediere 

trebuie sa fie motivată in fapt si in drept. Totodată art. 76 alin. 1 lit.a C.muncii dispune ca 

aceasta va conține, in mod obligatoriu, motivele care determina concedierea.  
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Din punct de vedere jurisdicțional, dispozițiile legale, nu pot fi interpretate în sensul 

unei obligații exhaustive a angajatorului. Decizia de concediere este legală atâta vreme cât 

temeiurile luării măsurii sunt indicate cu destula claritate pentru a se cunoaşte motivele 

concrete ce au condus la decizia data. Nici simplele erori materiale nu pot atrage sancțiunea 

nulității, aşa cum reține şi prima instanța, din cuprinsul deciziei reieşind că precizarea din 

cadrul punctului 5 ”toate posturile de director județean retail au fost desființate” este o simpla 

eroare de redactare, în condițiile în care la punctul 2 din aceeaşi decizie se indica ”desființarea 

tuturor posturilor de Manager Grup Unități”. În ceea ce priveşte aspectele motivaționale ale 

măsurii, în speța, contrar susținerile contestatorului apelant, decizia de concediere, chiar dacă 

nu este formalist şi riguros exacta, cuprinde suficiente elemente pentru identificarea 

temeiurilor faptice si juridice ale măsurii unilaterale ale angajatorului. Astfel, s-a indicat ca 

temei de drept dispozițiile art.65 şi art.66 C.Muncii, precizându-se scriptic, în cadrul punctului 

4, că temeiul de drept priveşte o concediere colectiva şi argumentându-se măsura concedierii 

pe temeiuri ținând de reorganizarea structurii rețelei de unități retail –faza 1. Chiar dacă 

generice şi lacunare, mențiunile angajatorului sunt suficiente totuşi pentru a salvgrada formal 

actul decizional de la sancțiunea nulității prevăzute de art.62 alin.3 C.muncii. 

Totuşi, angajatorul va fi ținut procesual de limitele decurgând din propriul act 

decizional, în condițiile în care rămân pe deplin aplicabile dispozițiile art.79 C.Muncii ”în caz 

de conflict de munca angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de 

drept decât cele precizate în decizia de concediere”. 

Or, în limitele astfel fixate, se reține de instanța de apel, că angajatorul invocând ca 

temei al deciziei de încetare unilaterală a contractului individual de munca al contestatorului o 

procedura de concediere colectiva (pct.4 decizie) era ținut procesual, în temeiul art.272 

C.muncii să probeze în prezentul litigiu, respectarea întregului ansamblu normativ aplicabil, 

în speța art.68 – 74 C.muncii. 

Potrivit disp. art. 66 Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu țin de persoana 

salariatului poate fi individuală sau colectivă”. În art. 68 din Codul muncii este definită 

concedierea colectivă, iar în următoarele articole legiuitorul a reglementat procedura care 

trebuie urmată în cazul unei concedieri colective, respectiv obligațiile care revin 

angajatorului. Astfel, potrivit disp. art. 69 alin. 1 Codul muncii, în cazul în care angajatorul 

intenționează să efectueze concedieri colective, acesta are obligația de a iniția, în timp util şi 

în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, 

după caz, cu reprezentanții salariaților, cu privire cel puțin la metodele şi mijloacele de evitare 

a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați şi la 

atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre 

altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați. 

Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, în perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), 

pentru a permite sindicatului sau reprezentanților salariaților să formuleze propuneri în timp 

util, angajatorul are obligația să le furnizeze toate informațiile relevante şi să le notifice, în 

scris, următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariați; b) motivele care determină 

concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariați care vor fi afectați de 

concediere; d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, 

pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) măsurile avute în vedere pentru 

limitarea numărului concedierilor; f) măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii şi 

compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale 

şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau perioada în care vor avea 

loc concedierile; h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanții 

salariaților pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaților concediați. 

Această notificare prevăzută la art. 69 alin. 2 Codul muncii, trebuie comunicată în mod 

obligatoriu de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Agenției Teritoriale de 

Ocupare a Forței de Muncă, la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau 

reprezentanților salariaților (art. 70 Codul muncii). 
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Potrivit disp. art. 72 Codul muncii, în situația în care, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentanții salariaților, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide 

aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligația de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, cu cel 

puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Potrivit alin. 2 

al aceluiaşi articol, notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informațiile 

relevante cu privire la intenția de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi 

rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, prevăzute la art. 69 alin. 

(1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaților, numărul 

salariaților afectați de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste 

concedieri. O copie a notificării prevăzute se comunică de către angajator în mod obligatoriu 

şi sindicatului sau reprezentanților salariaților, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 

inspectoratului teritorial de muncă şi agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă (art. 72 

alin. 3). Dispozițiile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii sunt în concordanță şi cu dispozițiile 

Directivei Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislației statelor 

membre cu privire la concedierile colective. 

Apărarea contestatorului s-a circumscris, din perspectiva acestei etape procedurale, la 

invocarea caracterului formal al consultărilor inițiate, în condițiile în care angajatorul a luat 

decizia concedierii colective înaintea consultărilor, iar ulterior consultărilor angajatorul nu a 

mai emis nici o hotărâre sau decizie de concediere colectiva concretizata apoi in concedieri 

individuale. In preambulul deciziei contestate se menționează ca măsura concedierii s-a decis 

in baza Hotărârii Comitetului Executiv ai BCR SA nr. 112/18.12.2012, prin care a fost 

aprobata nota Direcției Managementul Vânzării si Servicii Retail nr 7698/14.12.2012. Prima 

instanța a respins aceasta argumentație, reținând ”faptul că anterior emiterii acestei notificări 

fusese adoptată Hotărârea Comitetului executiv al BCR SA nr. 112/18.12.2012 prin care s-a 

hotărât Reorganizarea structurii rețelei de unități retail nu duce la nelegalitatea procedurilor de 

informare, consultare şi notificare aşa cum susține reclamantul, această hotărâre constituind 

tocmai premisa dialogului social.” 

Or, argumentația primei instanțe nu se susține în raport de dispozițiile legale 

imperative, expuse anterior in extenso. Este real că prevederile normative nu realizează vreo 

condiționare formală sau substanțială relativ la actul decizional intern prin care se inițiază 

procedura concedierii colective şi din aceasta perspectiva nu se poate imputa intimatei 

apelante vreo neregularitate formală vis-a vis de conținutul procesului verbal 112/18.12.2012, 

chiar daca acesta exteriorizează un act decizional şi nu o opțiune reorganizatorică. Însă 

aceasta teza premisă nu este suficientă pentru a concluziona în sensul legalității întregii 

proceduri de concediere colectivă, în sarcina intimatei angajatoare subzistând obligația 

substanțială şi procedurală de a dovedi respectarea formalităților legate de realizarea şi 

comunicarea notificărilor legale, dar şi de a dovedi existența deciziei, ulterioare consultărilor 

de a aplica măsura concedierii colective. Or, în cadrul probațiunii judiciare, intimata apelanta 

BCR SA a depus notificarea intenției de concediere colectiva înregistrata sub nr. 149391/19 

.12.2012 la ITM Bucureşti (anexa 4 la întâmpinarea la fond) şi Notificarea deciziei de 

concediere colectiva înregistrata sub nr.DRU 404/09.01.2013, figurand viza sindicatelor pe 

aceasta ( f.268-269 dosar fond). Din anexa 1 la PVC 101036/04.02.2013 realizat de ITM 

f.288-290 vol. I) ar reieşi că a existat o notificare ulterioara, inregistrata cu 

nr.1280/22.02.2013 prin care Banca Comerciala Romana S.A revine la Notificarea 

405/09.01.2013 menționând că ”lista finala a închiderilor de unități va cuprinde 62 de unități”, 

notificare ce nu se regăseşte însă în cadrul probațiunii cu înscrisuri administrata în prezenta 

cauza. Totodata, în întreaga documentație depusă de intimata , nu se regăseşte vreun alt act 

intern al angajatorului privitor la decizia finala privind măsura concedierii colective, procesele 

verbale 17/26.02.2013 şi 26/19.03.2013 la care face trimitere intimata prin întâmpinări, 

nerealizând vreo referire la posturile de Manager Grup unități, post ocupat de contestator. De 

altfel, în limitele probatorii impuse de art. 79 C.Muncii, astfel cum au fost stabilite anterior, 
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angajatorul nici nu avea posibilitatea de a dovedi legalitatea concedierii, peste cuprinsul 

Deciziei nr. 3664/14.10.2013 în care se invoca drept temei al concedierii exclusiv Hotărârea 

Comitetului Executiv ai BCR SA nr. 112/18.12.2012, prin care a fost aprobata nota Direcției 

Managementul Vânzării si Servicii Retail nr 7698/14.12.2012.  

În consecință, angajatorul nu a probat în prezentul litigiu respectarea prevederilor 

art.72 C.Muncii, lipsind decizia de aplicare a măsurii concedierii colective, ulterior 

consultărilor cu sindicatul sau reprezentații salariaților.  

Pe de alta parte, angajatorul era ținut în prezentul litigiu să facă dovada condițiilor 

impuse de art.65 C.muncii. În acest sens, dacă oportunitatea desființării unor locuri de muncă 

este atributul exclusiv al angajatorului, totuşi efectivitatea, realitatea şi seriozitatea desființării 

locului de muncă fac obiectul cercetării judecătoreşti în cadrul judecării contestației formulate 

de către salariatului concediat. 

Din acest punct de vedere, dreptul angajatorului la reorganizarea activității sale nu este 

un drept absolut, ci el cunoaşte limitările legale ce decurg din necesitatea protecției drepturilor 

salariaților, protectie sporită, în acord cu principiile Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 

iulie 1998 (paragraf 2), protecție statuată legal prin prevederile art.64-74 C.Muncii. 

Intimata s-a apărat constant în prezentul litigiu susținând că în cauza desființarea 

postului a fost efectiva si obiectiva, avand o cauza reala şi serioasa, ținând de reorganizarea 

întregii sale activități. S-a precizat că s-a hotărât desființarea tuturor posturilor de Manager 

Grup Unități, inclusiv a celui ocupat de contestator, prin pct. 1 din Procesul verbal nr. 

112/18.12.2012 al şedinței de COMEX, desființându-se în mod corespunzător toate pozițiile 

de conducere de la nivelul structurilor județene. În locul structurilor județene şi a celor 

regionale s-au înființat 12 Zone şi 107 Grupuri Retail. O asemenea restructurare a apărut ca 

absolut necesară pentru îmbunătățirea activității de vânzări la nivelul rețelei, urmărindu-se 

satisfacția clienților prin asigurarea unei proximități geografice, a unui management 

performant şi prin delimitarea activităților şi specializarea maximă a fiecărui lucrător. De 

altfel, justificarea măsurii, justificare ce conferă seriozitate şi realitate deciziei de desființare a 

posturilor, rezultă şi din Nota 52001505 - 7698/14.12.2012 a Direcției Managementul 

Vânzării & Servirii Retail (Anexa 6). S-a susținut totodata că salariatul contestator a avut 

posibilitatea de a aplica pentru posturile nou inființate, iar posturile oferite au fost refuzate de 

acesta. 

Or, întreaga structură defensivă a intimatei relevă eludarea principiilor de baza ale 

instituției concedierii colective, ce vizează în principal respectarea unui set minimal de reguli 

imperative de protecție a salariaților. Din punct de vedere al dreptului substanțial, angajatorul 

este cel chemat în primul rând să aplice normele referitoare la concedierea colectiva, instanța 

intervenind doar subsidiar şi numai la sesizarea uneia din părțile raportului de muncă.  

În condițiile în care angajatorul a decis asupra reorganizării activității sale, acesta 

trebuia să se asigure că mijloacele alese răspundeau finalității urmărite şi mai ales că erau 

absolut necesare în acest scop, pentru a fi întrunite condițiile de obiectivitate şi eficacitate.  

Or, din actul invocat constant, PV 112/18.12.2012 a Comitetului Executiv Comex al 

BCR rezulta reorganizarea structurii de unități retail –faza 1, conform notei prezentate: 

- reorganizarea structurii de management a rețelei de unități retail (conform anexei1) 

prin înființarea a 12 Zone Retail şi a 107 Grupuri Retail modificări în structura de posturi 

după cum urmeaza: 

–Director Zonal retail şi director Grup retail 

- Înființarea a 12 posturi de Director Zonal retail (cate unul pentru fiecare Zonă)şi a 

107 posturi Director Grup Retail (cate unul pentru fiecare grup) 

- Desființarea celor 8 posturi de Director Regional Retail, a celor 44 posturi de director 

Județean/Sector Retail (din care 2 posturi sunt vacante) şi a celor 11 posturi de Manager Grup 

Unități (din care un post vacant). 

Or, simplele calcule matematice infirmă ipotezele defensive avansate de intimata. 

Interpretarea coroborata a dispozițiilor art. 58 (definirea concedierii), art.65 alin.2 (condițiile 
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desființării locului de muncă), art.68 (procentul minimal necesar pentru concedierile 

colective), art.74 (dreptul salariaților concediați la reangajare) conduce la concluzia lipsei 

caracterului efectiv şi real al desființării locurilor de munca. Este indubitabil că formal decizia 

luata a vizat desființarea unui număr de locuri de munca la nivelul angajatorului, însă aceeaşi 

decizie a fost dublata de măsura înființării a unui număr mai mare posturi. Or, din punct de 

vedere legal, simpla restructurare şi repoziționare a unităților operaționale ale angajatorului nu 

echivalează cu desființarea efectiva a locurilor de munca, după cum nici redenumirea acestora 

nu poate valora juridic cauza reala şi serioasa a încetării contractelor de muncă. Un argument 

în acest sens, sunt dispozițiile art.74 la care s-a făcut trimitere anterior care stabilesc că ”în 

termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere 

colectiva are dreptul de a fi reangajat pe postul reînființat în aceeaşi activitate, fără examen, 

concurs sau perioada de probă”. Or, în condițiile în care legea recunoaşte salariatului 

concediat dreptul la reangajare într-un interval de 45 ulterior încetării raporturilor de muncă, 

cu atât mai mult (argument de tip a fortiori) acest drept este intrisec garanțiilor aferente 

procedurilor de reorganizare/concediere colectiva, pentru ca măsura încetării raporturilor de 

muncă să nu fie o expresie a arbitrariului şi autocrației depline a angajatorului. 

În acest sens, era în sarcina angajatorului de a stabili corespondența faptica între 

posturile desființate şi cele înființate, având în vedere că este indubitabil că ele erau alocate 

aceleaşi activități a angajatorului. Faptul că noile posturi nu se suprapuneau identic cu cele din 

vechea structură nu este un argument de natura a înlătura aplicabilitatea prevederilor art.74 

C.Muncii, iar analiza instanței nu poate fi doar formala şi la nivel strict aparent, controlul 

jurisdicțional efectuat trebuind să respecte cerințele de obiectivitate şi analiză sistemică. 

 În acest sens,intimata a avansat defensiv teza conform căreia noul post înființat 

Director Grup Retail este diferit de postul de Manager Grup Unități, ocupat anterior de către 

contestator, aspectele importante referitoare la atribuțiile specifice şi diferențele majore fiind 

sintetizate chiar într-un tabel exemplificativ, teză acceptată de prima instanța prin sentința 

pronunțată.  

Pe de o parte, instanța de apel apreciază că teza avansata trebuia privită ca inutila 

jurisdicțional, în condițiile în care o astfel de delimitare nu a fost realizata de angajator în 

chiar procedura concedierii colective, aşa cum s-a arătat, instanța fiind ținută de dispozițiile 

art.79 C.muncii. Pe de alta parte, împrejurarea că nu există o identitate perfectă între 

atribuțiile postului ”Manager Grup Unități” şi respectiv ale postului de ” Director Grup 

Retail” nu prezintă relevanță în raport de prevederile art. 74 alin. 1 Codul Muncii , care nu 

impun reînființarea unui post „cu aceleaşi atribuții” (aceluiaşi post) ci „în aceeaşi activitate”. 

Diferența dintre noțiunea de „activitate” şi cea de „atribuții” rezidă, din chiar definiția lexicala 

a termenilor, prima fiind circumscrisă atingerii unui anumit rezultat sau scop, pe când cea de a 

doua se raportează la mijloacele concrete prin care respectivul scop este atins (sarcinile sau 

atribuțiile stabilite în fişa postului). Or, în cauză angajatorul nu şi-a modificat nici domeniul 

de activitate şi nici nu şi-a axat activitatea pe un alt domeniu, considerat prioritar, pentru a se 

analiza schimbarea naturii activității desfăşurate, ci potrivit propriilor aserțiuni a urmărit prin 

reorganizare asigurarea unui număr optim de subordonați direct şi nivelarea diferențelor mari 

în ceea ce priveşte numărul unităților subordonate la nivel de județ, necesitatea de a 

îmbunătăți procesul de optimizare a resurselor umane alocate activității de vânzare, 

îmbunătățirea gradului de omogenizare a productivității . În consecință, managerial, 

reorganizarea a vizat realocarea resurselor umane şi repoziționarea strategică în raport cu 

clienții, ambele aspecte excluzând o modificare a naturii activității prestate. Or, în raport de 

caracterul imperativ al dispozițiilor art. 65 prin raportare la art.74 C.muncii, modificarea 

atribuțiilor funcționale ale angajaților nu poate echivala şi nici nu poate argumenta 

concedierea unui salariat, în condițiile în care însuşi angajatorul modifică structura 

organizatorică, în sensul creşterii numărului de posturi cu atribuții de tip managerial, chiar 

dacă prin schimbarea atribuțiilor din fişa postului. Chiar dacă prin concluziile scrise s-a 

încercat o nuanțare a defensivei, argumentându-se în plus că raționamentul matematic avansat 
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de contestator nu se susține, întrucat prin reorganizare au fost vizate şi posturile de director de 

unitate (existând anterior reorganizării un număr de 264 de astfel de posturi numai pentru 

unitățile A şi B –acestea fiind în mod corespunzător desființate) la care se adaugă şi cele 

pentru unități mai mic tip C(, iar după reorganizare au rămas doar posturile de conducere de la 

nivel de zona -12 astfel de posturi şi cele de la nivelul Grupurilor Retail-107 posturi Director 

Grup Retail, instanța reține că nici aceasta argumentație nu se susține. Modificarea tipului de 

management la nivelul unităților angajatorului nu a interferat cu reorganizarea structurii de 

management a rețelei de unități retail aşa cum rezultă din PV 112/18.12.2012 a Comitetului 

Executiv Comex (anterior citat) şi Nota Direcției Managementul Vânzării şi Servirii Retail. Pe 

de alta parte, aceeaşi apărare recunoaşte că posturile de director de unitate au revenit 

responsabililor de unități, astfel încât este lipsit de orice interes practic în speța analizarea 

acestei ipoteze, contestatorul deținând o funcție superioara de Manager Grup Unități. 

Avand în vedere toate argumentele expuse anterior, condiționarea accederii 

contestatorului la noile posturi înființate de selecția efectuata de angajator, inclusiv prin 

participarea terților, este la rândul său, evident nelegală. Astfel, pct.6 din Notificare 

404/09.01.2013 precizează expres ” salariații pot aplica pentru ocuparea altor locuri de muncă 

scoase la concurs la nivelul băncii”. Or, dreptul salariatului în sensul art.74 C.Muncii este 

total desprins de orice forma de examinare sau evaluare, angajatorul neputând folosi 

procedura concedierii colective pentru a repoziționa personalul în unitate sau pentru a obține 

forta de munca externa, în locul angajaților săi. De altfel, modalitatea însăşi de selectare a 

personalului rămâne obscură şi inechitabilă, în condițiile în care doar în fața instanței de apel 

intimata a produs o dovada scriptica a unui rezultat evaluator, însă şi acesta nedecisiv. Însă, în 

condițiile în care s-a apreciat că angajatorul era prohibit în aplicarea oricărei proceduri de 

examinare/evaluare pe dispozițiile art.74 C.Muncii, este irelevantă dezvoltarea tuturor 

criticilor extrem de pertinente referitoare la modalitatea de selecție a personalului. În acelaşi 

context, trebuie subliniat că prezenta argumentație şi soluție nu recunoaşte un drept absolut al 

salariaților la menținerea în funcție, inclusiv în cea de conducere, ci reprezintă o aplicație a 

principiilor ce guvernează materia concedierii, texte ce oferă posibilități concrete 

angajatorului de verificare si evaluare a rezultatelor angajaților, însă pe baze obiective şi 

transparente. În acest sens, angajatorul putea uzita legal de prevederile art.69 alin.3 C.Muncii 

pentru a stabili criterii evaluatorii certe şi obiective care să satisfacă necesitățile decurgând din 

procedura de reorganizare, fiind la adăpostul normei imperative şi asigurându-şi baza 

selectiva mult invocată. Or, intimata a refuzat urmarea procedurii legale, aplicând principii şi 

proceduri de selecție specifice angajării în funcție, deşi ipoteza de lucru ar fi trebuit să vizeze 

asigurarea continuității raporturilor de muncă, prin modificarea atribuțiilor funcției 

încredințate. De altfel, intimata apelanta chiar menționează expres în notele de concluzii 

”procedura de concediere colectiva şi cea de evaluarea candidaților pentru posturile înființate 

sunt două proceduri distincte, nefiind vorba despre aplicarea unor eventuale criterii de 

departajare între angajați în vederea selectării persoanelor supuse concedieri în urma 

reorganizării”. Or, teza subliniaza interpretarea trunchiata a textelor legale. Desființarea 

tuturor posturilor de Management Grup Unități nu reprezenta o cauza reala şi obiectiva pentru 

concedierea angajaților, cât timp desființarea acestor posturi şi înființarea posturilor noi sunt 

etape cumulative ale unui proces singular de reorganizare .Or, în procesul de reorganizare, 

evaluarea realizării obiectivelor de performanță ale angajaților putea funcționa legal ca un 

criteriu de departajare transparent şi selectiv în ocuparea noii grile interne realizate prin 

reorganizare. Nu în ultimul rând, contrar celor susținute de intimata, chiar Inspectoratul 

Teritorial de Muncă în efectuarea procedurilor de control a atras atentia angajatorului BCR 

SA asupra aplicabilității dispozițiilor art.74 C.muncii. 

 Un ultim aspect trebuie punctat, deşi argumentația ampla anterioara este ea însăşi 

suficientă pentru a argumenta soluția de admitere a apelului şi în consecință de admitere a 

contestației, în speța situația posturilor ofertate de angajator. Astfel, deşi nu s-a avansat 

aceasta teză defensivă, s-ar putea susține că întregul raționament expus poate fi răsturnat, în 
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condițiile în care angajatorul a ofertat contestatorului două posturi, în speța Director Grup 

Retail Caracal şi postul de responsabil unitate. Pe de o parte, oferta realizata de angajator nu a 

avut la bază rațiuni legale, ci considerente convenționale dispozitive (art.12 din Acordul 91), 

angajatorul acționând, aşa cum el însuşi susține, în exercițiul unui drept facultativ şi nu în 

sensul executării unei obligații legale imperative. Pe de alta parte, angajatorul însuşi 

recunoaşte că postul de responsabil unitate era inferior celui deținut anterior de contestator, iar 

aşa cum s-a expus anterior era în sarcina angajatorului să realizeze în cadrul procesului de 

reorganizare o procedura de asimilare a noilor posturi din organigrama vechilor structuri, iar 

salariaților să le fie acordate funcții corespunzătoare. Nu în ultimul rând, ofertarea postului de 

Director Grup Retail Caracal nu poate valora juridic, executarea cu buna credinta a obligației 

impuse de art.74 alin.2 C.muncii, fiind expresie a exercițiului unui drept, considerat absolut al 

angajatorului în alocarea resurselor umane, teza contrazisă de dispozițiile legale. Or, în 

contextul în care situația posturilor din Iaşi nu fusese finalizata, acestea figurând ca 

neocupate, iar procesul de reorganizare nu poate, fără cauze legale obiective şi transparente 

sau cauze convenționale să constituie un temei al schimbării funcției sau locului de muncă, nu 

se poate aprecia că propunerile efectuate de angajator salvgradeaza procedura concedierii 

operate în cauză.  

În concluzie, fiind încălcate prevederile art.65, art.72 şi 74 Cmuncii, devin incidente 

prevederile art.78 C.Muncii, conform cărora concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii 

prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

În consecință, fața de prevederile art.480 alin.2 N.c.pr.civ se va admite apelul declarat 

de contestatorul Z.B.-P., sentință ce va fi schimbata în tot. 

Rejudecând cauza, pentru argumentele expuse se va admite în parte acțiunea formulată 

şi completată de contestatorul Z.B.-P., în contradictoriu cu intimata Banca şi se va anula 

decizia nr. 3664/14.10.2013 emisă de intimata Banca SA. 

În ceea ce priveşte efectele accesorii ale măsurii anulării deciziei de concediere, art.80 

C.muncii stabileşte ”în cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau 

nelegal, instanța va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale 

cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de acre ar fi beneficiat 

salariatul; la solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune 

părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere”. 

Or, în limitele legale ale efectelor anulării deciziei de concediere, instanța de apel, prin 

repunerea părților în situația anterioara, va obliga pe intimata Banca la reintegrarea 

contestatorului pe postul deținut anterior concedierii şi să achite contestatorului o despăgubire 

egală cu salariile indexate, majorate şi actualizate, precum şi celelalte drepturi de care ar fi 

beneficiat, de la data concedierii şi până la data reintegrării efective. 

În acest context, solicitarea contestatorului apelant privind distribuirea sa în funcția de 

Director Grup Retail Iaşi, este lipsită de temei juridic şi va fi respinsă. Nici unul din 

argumentele prezentate de contestator în susținerea acestui capăt de cerere nu se susține legal. 

Astfel, deşi prin decizia în interesul legii nr.11/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 460, din 25 iulie 2013, Inalta Curte de Casatie şi Justie a dat deplină eficienta principiilor 

ce se degaja din art.6 CEDO, în interpretarea autonomă, reafirmând principiul plenitudinii de 

competența a instanțelor de judecata în materia litigiilor de muncă, o astfel de teza nu 

valideaza un raționament ce ar conduce la pronunțarea unei soluții judiciare ”contra legem”. 

Astfel, dispozițiile art.80 C.muncii stabilesc imperativ limitele în care poate dispune instanța, 

făcând o aplicație în materia raporturilor de muncă a regulilor generale privind efectele 

nulității. Or, în condițiile în care norma de drept substanțial nu a fost invalidata constituțional 

(prin intermediul excepție de neconstituționalitate) sau judiciar (prin intermediul efectului 

direct al convențiilor şi pactelor privind drepturile omului – aşa numita excepție de 

neconventionalitate), principul plenitudinii de competența nu poate înfrânge o normă de drept 

substanțial în vigoare –art.5 N.c.pr.civ. Nici prevederea convenționala invocata de contestator 

–art.13 lit.s din Regulamentul Intern al BCR nu poate valida o alta soluție. Teza premisă a 
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textului intern vizează situația salariaților concediați . Or, prin anularea deciziei de 

concediere, se înlătură chiar ipoteza de aplicabilitate a dispoziției invocate, astfel că nu se mai 

impune o alta argumentație suplimentara. 

În consecință, se va respinge cererea contestatorului privind distribuirea sa în funcția 

de Director Grup Retail Iaşi. 

În ceea ce priveşte daunele morale solicitate, se reține de către instanța de apel că 

potrivit art. 253 alin.1 C.Muncii " Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a 

suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 

obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul." 

 Daunele morale reprezintă reparația patrimoniala a atingerii aduse valorilor care 

definesc personalitatea umană, valori care se referă la existența fizică a omului, la sănătatea şi 

integritatea corporală, la demnitate, intimitatea vieții private, libertatea de constiință, creația 

ştiințifică, artistică, literară sau tehnică ( art.252 N.CCiv), enumerare ce nu poate fi privită ca 

limitativa. În speță, se reține de către instanță că, în speța, condițiile angajării răspunderii 

civile a intimatei referitoare la fapta ilicita şi vinovăție se susbsumează considerațiilor 

anterioare referitoare la nelegalitatea deciziei de concediere. În ceea ce priveşte prejudiciul şi 

legătura de cauzalitate, se reține că întreaga procedură a concedierii a contestatorului a 

determinat acestuia o stare de insecuritate şi stres, cu consecințe directe asupra drepturilor 

protejate de art. 252 N.C.civ, sănătate, viata privata, în toate dimensiunile sale sociale şi 

familiale, în accepțiunea autonoma data art. 8 CEDO (Cererea I.B. v. GREECE, 

552/10/03.01.2014-paragraf 67 . Modul în care s-a dispus concedierea, nerespectarea 

procedurile legale şi a drepturilor minimale garantate, refuzul intimatei de a ține cont de 

obligațiile pe care legea le prevede în sarcina sa, urmările resimțite de contestator în plan 

psiho-social, toate aceste aspecte sunt de natură a susține probator existența prejudiciului 

moral resimțit de contestator. De altfel, martorii au atestat similar, în sensul că reclamantul s-a 

simțit nedreptățit, percepând măsura ca fiind abuziva şi incorecta. Mai mult o martoră a 

atestat că după ”primirea deciziei de concediere, cei vizati de aceasta măsura, au fost mutați 

într-un singur birou unde nu aveau acces la mail, la nimic (..) simțindu-se umiliți şi 

nedreptățiți (…) Reclamantul s-a simțit nedreptățit şi a resimțit un stres legat de întreaga 

conjunctură, urmare că a suferit anumite afecțiuni dermatologice.” De altfel, atestările 

martorilor sunt susținute de corespondenta e-mail depusă de contestator, din care rezultă 

restricționarea accesului la sistemul informatic al angajatorului, deşi raporturile contractuale 

nu încetaseră. De altfel, evaluarea psihologica a contestatorului confirmă simptomatologia 

anxios-depresiva în contur distimic, în context situațional profesional. Or, reținându-se 

existența prejudiciului moral produs prin fapta angajatorului, cu privire la cuantificarea 

acestuia, este de reținut că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. 

Stabilirea cuantumului despăgubirilor include o doză de aproximare avându-se în vedere 

consecințele negative suferite de reclamant pe plan psihic, importanța valorilor lezate, măsura 

în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecințele 

vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională şi socială. Având în 

vedere, pe de o parte, necesitatea ca drepturile părților din raporturile de muncă să fie 

exercitate cu respectarea drepturilor corelative ale celorlalți, dar şi necesitatea acordării unei 

satisfacții echitabile contestatorului care a suportat toate consecințele negative decurgând din 

concedierea abuziva –coordonate ale dimensiunii prejudiciului produs, dar şi obligativitatea 

de a se respecta principiul judiciar al proporționalității , instanța, apreciind ca întrunite 

condițiile răspunderii civile a angajatorului, în baza art.253 C muncii va admite în parte şi 

acest capat de cerere şi în consecință, va obliga intimata Banca SA la plata în favoarea 

contestatorului a sumei de 10.000 lei, cu titlu de daune morale. Recunoaşterea prin prezenta 

hotărâre a încălcarii drepturilor persoanele nepatrimoniale ale contestatorului reprezintă ea 

însăşi o formă de reparare a prejudiciului moral produs, iar suma de bani acordată satisface 

criteriul unei juste reparații a prejudiciului moral pretins.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["552/10"]}
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În ceea ce priveşte apelul incident, având în vedere obiectul acestuia şi soluția 

pronunțata pe apelul principal, urmează a fi admis, repunerea părților în situația anterioara 

producând efecte şi în ceea ce priveşte prestațiile pecuniare ale angajatorului. 

Astfel prin cererea reconvenționala formulata, intimata reclamanta a solicitat obligarea 

reclamantului la restituirea sumelor primite ca efect al concedierii, respectiv plăți 

compensatorii, în condițiile Anexei nr. 4 la Acordul nr. 91/15.03.2013 şi anume suma bruta de 

101.440 RON, sumă ce urmează a fi indexată cu rata inflației, precum şi dobânda aferentă 

acestei sume de la data încasării de către reclamant şi până la data restituirii integrale. 

Este indubitabil că prin anularea deciziei de concediere, plățile compensatorii achitate 

de angajator rămân lipsite de cauza juridică, raporturile de muncă subzistând în temeiul 

prezentei decizii. Însă, pierderea prin efectul hotărârii jurisdicționale a cauzei juridice a plății 

efectuate nu atrage incidența dispozițiilor art.1341-1344 N.C.civ, aşa cum invoca intima, de 

esența instituției plății nedatorate fiind absența cauzei juridice a plății la momentul efectuării 

acesteia. Însă precizarea are la baza rațiuni pur teoretice şi formaliste, în condițiile în care 

dispozițiile art.1344 N.c.civ trimit la prevederile 1635-1649 N.C.civ.  

Potrivit art.256 C. Muncii ”salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorata 

este obligat să o restituie”. Textul special nu reglementează situația plăților efectuate în cadrul 

raporturilor de muncă, plăți a căror cauza juridica a fost ulterior invalidata jurisdicțional. În 

consecință se vor aplica dispozițiile Codului Civil, ca drept comun în materie, în baza art.278 

C.muncii. Invalidarea ulterioara a cauzei plății, în sens larg, atrage incidenta dispozițiilor 

Titlului VIII N.C.civ cu titlu marginal ”restituirea prestațiilor”.  

În consecință, norma identificata ca aplicabila, prin raționamentul expus anterior, este 

dispoziția cuprinsă în art.1635 C.civ care stabileşte ”restituirea prestațiilor are loc ori de câte 

ori cineva este ținut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite (….) în temeiul unui act 

juridic desființat ulterior cu efect retroactiv ” 

În ceea ce priveşte întinderea obligației de restituire , dispozițiile art.1639 şi urm. 

N.C.civ disting între mai multe ipoteze, reglementând situația restituirii în natura, a restituirii 

prin echivalent, a restituirii în caz de pieire/înstrăinare a bunului, pierea fortuită sau pierderea 

partiala., inclusiv situația cheltuielilor. Cu titlu de principiu dispozițiile art.1639 NC.Civ 

stabilesc regula conform căreia restituirea prestațiilor se face în natură, prin înapoierea 

bunului primit. Regula asigura dezlegarea cererii privind întinderea sumei cu titlu de debit, în 

condițiile în care natura bunului este fungibilă şi nu sunt aplicabile ipotezele de restituire în 

alte modalități. Or, contrar celor pretinse de angajator prin cererea reconvenționala, potrivit 

regulii enunțate, contestatorul nu poate fi obligat decât la plata sumei efectiv primite, în speța 

suma neta. Contribuțiile , în sens larg, obligatorii plătite de angajator nu determină raporturi 

juridice directe cu salariatul, şi în consecință, acesta nu poate fi obligat la restituire în favoarea 

angajatorului. 

În ceea ce priveşte cererile referitoare la indexarea sumei plătite cu rata inflației, 

precum şi dobânda aferentă acestei sume de la data încasării de către reclamant şi până la data 

restituirii integrale, soluționarea acestora este indisolubil legata deopotriva de stabilirea 

termenului/scadentei obligației de restituirii, dar şi a poziției subiective a debitorului acestei 

obligații. 

Reținând corelativ lipsa unui text special în materie, dreptul comun condiționează 

dreptul creditorului la fructe civile în condițiile punerii în întârziere a debitorului şi numai 

prin excepție debitorul este de drept în întârziere, ipoteza de excepție inaplicabila în speța. În 

consecință, cererea de acordare a fructelor civile de la momentul încasării este lipsită de 

temei, debitorul contestator fiind de bună-credință (încasând suma cu titlu) şi dobândind 

fructele bunului, în temeiul art.948 N.C.Civ. 

 Ipoteza litigioasa este daca despăgubirile civile, sub forma actualizării, respectiv a 

dobânzii civile ar fi datorate de la data formulării cererii reconvenționale, 17.02.2014, cerere 

ce valorează, în sensul art.1522 N.c.civ punere în întârziere şi cauza a pierderii bunei credinte 

în sensul 948 alin.4 N.C.civ.  



292 

 

Soluția este în sens contrar, în condițiile în care instanța de apel apreciază că apelantul 

contestator nu poate fi îndatorat la plata actualizării şi a dobânzilor sumei de restituit decât de 

la momentul în care obligația de restituire devine exigibila. Or, acest moment se susprapune 

cu momentul pronunțării prezentei decizii prin care se anulează decizia de concediere emisă 

de angajator, întrucât până la cest moment subzistă titlul juridic valid al deținerii şi folosinței 

sumei plătite de angajator. Un argument de text, în ce priveşte pretenția de actualizare a sumei 

cu rata inflației, este art.1643 alin.2 N.c.civ care stabileşte cu titlu de principiu că ”atunci când 

cauza restituirii este imputabila creditorului, bunul ce face obiectul restituirii trebuie înapoiat 

în starea în care se găseşte la momentul introducerii acțiunii fără despăgubiri, afară de cazul 

cazul cand această stare este cauzata din culpa debitorului”. Or, cauza restituirii este 

imputabila în speța creditorului, anularea deciziei de concediere fiindu-i imputabila. Mai mult, 

în ceea ce priveşte dobanda, fruct civil potrivit 548 alin.4 C.civil, dispozițiile art.1645 

statuează expres ”dacă a fost de buna credință cel obligat la restituire dobândeşte fructele 

produse de bunul supus restituirii şi suportă cheltuielile angajate cu producerea lor.” 

 Avand în vedere natura juridica diferita celor două forme de reparație, fiind aşadar 

admisibil cumulul acestora, pentru considerentele expuse, Curtea admite în parte cererea 

reconvențională formulată de intimata Banca în contradictoriu cu contestatorul Z.B.-P. şi 

obligă contestatorul la plata în favoarea intimatei a sumei nete încasate cu titlu de plăți 

compensatorii, sumă ce urmează a fi actualizată cu indicele de inflație şi dobânda legală, de la 

data pronunțării prezentei decizii şi până la data restituirii integrale.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecata, Curtea reține că în fața primei instanțe 

contestatorul a făcut dovada avansării sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, 

onorariu avocat (chitanțele nr 46/01.10.2014 şi nr.3/06.01.2014 emise cabinet avocat) iar 

intimata , prin apărător, a susținut că va solicita cheltuielile pe cale separata. 

Avand în vedere art.453 alin.2 N.c: pr. civ, măsura în care s-a admis contestația, 

Curtea admite în parte cererea contestatorului de acordare a cheltuielilor de judecata şi obligă 

intimata la plata în favoarea contestatorului a sumei de 2500 lei, cheltuieli de judecată pe 

fond. 

În raport de art.482 cu referire la art.453 alin.2 N.c.pr.civ, avand în vedere soluțiile 

procesuale în apel, Curtea obliga intimata apelantă la plata în favoarea apelantului intimat 

Z.B.-P. a sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată în apel (partial onorariu avocat chitanța 

125/19.10.2015 emisă de cabinet avocat). 

 

8. Decizie de concediere comunicată prin mijloace electronice de comunicare la 

distanță. ; tardivitatea contestării deciziei; calculul termenului prevăzut de 

art.211 alin.1 lit.a din Legea 62/2011 

Decizia de concediere individuală se poate comunica prin poşta electronică, aceasta 

reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze 

curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, în condițiile în care salariatul a 

comunicat angajatorului aceste date de contact şi există o uzanță a acestei forme de 

comunicare între părți.  

Temei de drept: art.211 alin.1 lit.a în Legea 62/2011 

Decizia nr. 834/15 noiembrie 2016  

Prin sentința civilă nr. 1218 din data de 18 mai 2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi s-a 

respins, ca tardivă, contestația formulată de contestatorul D.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. 

„L.L.E.E.” SRL împotriva deciziei de concediere nr. FD 11/22.01.2014 emisă de către pârâtă. 

S-a respins cererea reclamantului privind obligarea angajatorului să-şi respecte 

obligațiile din contractul individual de muncă nr.172/11.01.2013, în sensul de a permite 
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contestatorului să-şi desfăşoare activitatea şi să-i plătească drepturile salariale începând cu 

data de 01.02.2014.  

Pentru a pronunța aceasta soluție, prima instanța a reținut următoarele considerente de 

fapt şi de drept expuse rezumativ: 

Prin contestația înregistrată la această instanță sub nr. 6975/99/2014 contestatorul 

D.A. a solicitat obligarea angajatorului pârât SC „L.L.E.E.” SRL să-şi respecte obligatiile din 

contractul individual de muncă nr. 172/11.01.2013, în sensul de a-i permite să-și desfăşoare 

activitatea pentru care a fost angajat şi de a-i achita drepturile salariale cuvenite începând cu 

luna februarie 2014 și până Ia soluționarea prezentului litigiu 

Contestatorul a fost salariat al intimatei din luna ianuarie 2013, când a încheiat cu 

aceasta contractul individual de muncă nr. 172/11.01.2013, pentru funcția de reprezentant 

comercial. În cadrul relațiilor de serviciu curente contestatorul purta corespondență de 

serviciu cu reprezentanții intimatei utilizând adresa de mail. Contestatorul a depus la dosarul 

6975/99/2014 listarea unei vaste corespondențe electronice transmise sau expediate de la/la 

această adresa de mail, cerere concediu odihnă din 24.09.2013, fila 65 – mesaj despre fișa de 

evaluare din 20.12.2013; contestare evaluare din 20.01.2013. Adresa de mail a fost modificată 

pentru 28.02.2014, dată de când mesajele apar transmise de la adresa de mail.  

La data de 22.01.2014, ora 6.26 pm i s-a transmis contestatorului prin corespondență 

electronică decizia de concediere, mesajul respectiv poartă o titulatură foarte explicită cu 

privire la conținutul documentului atașat – ”decizie concediere_22.01.2014.pdf”.  

Mesajul a fost citit la data de 23.01.2014. de contestator, însă acesta pretinde ulterior 

acestei date că nu a avut cunoștință de existența unei decizii de concediere emisă pe numele 

său. În acest sens, contestatorul solicită în mesajele sale către intimată ulterioare datei de 

22.01.2014 sarcini de serviciu și în aprilie 2014 realizează o corespondență recomandată cu 

aviz de primire în care solicită comunicarea ”eventualei” decizii de concediere.  

Prin adresa 444/25.04.2014 intimata arată că a comunicat decizia de concediere prin 

mail la 22.01.2014, dovada în acest sens fiind mențiunea de ”mesaj citit” a mail-ului 

respectiv, dar și actele de predare-primire a mașinii, telefonului, imprimantei, laptop-ului de 

serviciu efectuate la sediul firmei, sediu unde contestatorul putea solicita direct primirea unui 

alt exemplar al deciziei de concediere.  

În primul rând, ca situație de fapt în prezenta cauză, instanța reține regularitatea 

corespondenței în formă electronică între părțile din prezenta cauză și faptul că nu au existat 

alte inadvertențe anterioare sau ulterioare datei de 22.01.2014 cu privire la recepționarea 

acestei corespondențe sau imposibilitatea citirii ei. Cu privire la conținutul mail-ului prin care 

i s-a comunicat decizia de concediere, contestatorul nu a formulat un răspuns imediat în care 

să reclame deficiențe de recepționare, apărările sale cu privire la deficiențele de comunicare a 

deciziei de concediere fiind re-construite în răspunsul la Întâmpinare depus la 25.02.3015 în 

dosarul X/99/2014.  

Inițial, în acțiunile introductive, a susținut că nu are cunoștință despre situația 

contractului său individual de muncă, și după primirea documentației aferente deciziei de 

concediere arată că ”Pârâta vrea să inducă instanței impresia identității dintre comunicarea 

prin email a unui fișier cu denumirea decizie de concediere, al cărui conținut nu îl poate 

dovedi, și comunicarea în scris a deciziei de concediere contestate în acest proces, însă nu 

există argumente obiective, cu atât mai mult cu cât nu a făcut nicio încercare de a-mi 

comunica decizia de concediere printr-un alt mijloc.” În concluzie, contestatorul și-a 

modificat apărarea de la a susținerile inițiale că era în necunoștință cu privire la situația sa 

angajat/concediat, la a susține că nu a primit fizic documentul decizie de concediere deoarece 

există dubii asupra conținutului mail-ul din data de 22.01.2014.  

Instanța reține că, în lipsa reclamării vreunei deficiențe în ceea ce privește receptarea 

mail-ului ce conținea decizia de concediere contestată, intimata nu a avut niciun motiv pentru 

care să repete comunicarea acestei decizii prin vreun al mod de transmitere, atunci indicat de 

contestator.  
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Potrivit art. 76 alin. 1 și 77 C.muncii, decizia de concediere se comunică salariatului în 

scris și produce efecte de la data comunicării, putând fi contestată în termen de 30 de zile de 

la data comunicării, potrivit art. 268 alin.1 lit. a C.muncii, sau 45 de zile de la data luării la 

cunoștință, potrivit art. 211 alin.1 lit.a din Legea nr. 62/2011.  

Contestatorul invocă nerespectarea de către intimată a prevederilor art. 252 C.muncii 

referitoare la comunicarea deciziei de sancționare disciplinară, însă aceste prevederi nu sunt 

incidente în speță, contestatorul fiind concediat prin Decizia nr. FD11-din 22.01.2014 pentru 

necorespundere profesionala în temeiul art. 61 lit d din C.muncii.  

Instanța reține că primirea fără rezerve și obiecțiuni din partea contestatorului a mail-

ului din data de 22.01.2014 reprezintă o comunicare în formă scrisă a deciziei de concediere 

atașate acestui mail, fiind respectate astfel exigențele art. 76 alin.1 C.muncii.  

Raportând data promovării contestației la Decizia nr. FD11-din 22.01.2014 – 

11.12.2014 la data reținută ca dată a comunicării – 23.01.2014, instanța constată că 

promovarea contestației la această decizie s-a făcut cu depășirea termenului de 45 de zile 

prevăzut de art. 211 alin.1 lit.a din Legea nr. 62/2011, și pe cale de consecință va respinge ca 

tardivă contestația formulată de contestatorul D.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. „L.L.E.E.” 

SRL împotriva deciziei de concediere nr. FD 11/22.01.2014 emisă de către pârâtă. 

Văzând că raporturile de muncă dintre părți au încetat în temeiul deciziei de 

concediere nr. FD 11/22.01.2014 la data de 11.03.2014, astfel cum se atestă prin Adeverința 

nr. 397/14.04.2014, drepturile salariale fiind achitate pe cale de consecință de pârâtă până la 

această dată, instanța va respinge cererea reclamantului privind obligarea angajatorului să-şi 

respecte obligațiile din contractul individual de muncă nr.172/11.01.2013, în sensul de a 

permite contestatorului să-şi desfăşoare activitatea şi să-i plătească drepturile salariale 

începând cu data de 01.02.2014.  

Împotriva acestei soluții, a formulat apel D.A., criticând-o pentru nelegalitate şi 

netemeinicie. 

În motivare s-a arătat, după reluarea situație de fapt privind raporturile dintre părți, că 

întrucât pârâta nu i-a mai permis să îşi desfăşoare activitatea profesională, dar nici nu i-a 

comunicat o decizie de concediere în formă scrisă, existând astfel riscul să fie cercetat 

disciplinar pentru absențe repetate de la serviciu, a acționat-o în judecată, în dosarul nr. 

6975/99/2014, şi a solicitat obligarea angajatorului să-şi respecte obligațiile din contractul 

individual de muncă nr. 172/11.01.2013. 

 La data de 06.11.2014 i-a fost comunicată de către Tribunalul Iaşi întâmpinarea 

pârâtei din dosarul nr. 6975/99/2014, precum şi înscrisurile anexat acestei întâmpinări, printre 

care şi Decizia de concediere nr. FD 11 din data de 22.01.2014, emisă de pârâtă. 

 Având în vedere faptul că aceasta comunicare a fost prima comunicare reală a 

deciziei de concediere, cu toate că pârâta a afirmat în dosarul nr. 6975/99/2014 că i-a 

comunicat anterior această decizie, a contestat în justiție decizia de concediere în termenul 

prevăzut de art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011, calculat de la comunicarea deciziei de 

concediere în dosarul nr. 6975/99/2014, la data de 06.11.2014. 

 Contestația a fost înregistrată sub nr. 9760/99/2014, iar acest dosar a fost conexat Ia 

dosarul nr. 6975/99/2014, prin încheierea din data de 08-04.2015. 

 Pârâta a invocat excepția tardivității contestației, susținând că i-a comunicat decizia 

de concediere la data de 22.01.2014, printr-un email, iar Tribunalul a admis această excepție, 

apreciind că pârâta a dovedit comunicarea deciziei de concediere la data de 22.01.2014. 

 Pe lângă reproşuri nefondate privind lipsa sa de reacție la susținerile angajatorului 

privind concedierea, instanța a ignorat situația conflictuală existentă între părți şi a stabilit în 

mod nefondat că este certă primirea şi citirea de către mine a deciziei de concediere la data de 

22.01.2014, respectiv 23.01.2014. 

 Hotărârea Tribunalului este nelegală. 

 Reclamantul nu avea obligația de a cere transmiterea de către angajator a deciziei de 

concediere. De altfel, până în aprilie 2014, când a cerut în scris explicații şi comunicarea 
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eventualei decizii de concediere, angajatorul nu i-a vorbit niciodată despre concediere, în 

ciuda faptului că erau discuții zilnice. 

 Instanța trebuia să ia în considerare doar faptul că angajatorului îi revine obligația 

comunicării deciziei de concediere, în scris (art. 76 alin. 1 din Codul muncii) şi a dovedirii 

comunicării către salariat a deciziei de concediere şi a datei certe a acestei comunicări, 

întrucât „decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului (art. 77 

din Codul muncii), deci să analizeze dacă pârâta a dovedit în cauza de față că mi-a comunicat 

decizia de concediere şi care este data certă a comunicări). 

 Comunicarea prin email a deciziei de concediere nu respectă obligația comunicării în 

scris şi este incertă pentru următoarele motive; 

- la data de 22.01.2014 situația dintre părți era tensionată.  

Angajatorul îi făcea şicane de la sfârşitul lunii august a anului 2013, pentru a îl 

determina să demisioneze, iar continuarea activității se realiza foarte greu; 

 - serverul de email era al angajatorului, astfel încât administratorul serverului putea 

oricând să facă modificări în cea ce priveşte corespondența electronică, atât prin adăugarea 

unor emailuri inexistente în trecut, cât şi prin modificarea datelor din corespondența 

electronică reală; 

 - corespondența electronică din data de 22.01.2014, folosită de pârâtă ca dovadă a 

comunicării deciziei de concediere, conține un fişier cu denumirea „decizie de 

concediere_22.01.2014.pdf", însă conținutul acestui fişier nu este probat ca fiind Decizia de 

concediere m. FD 11 din data de 22.01.2014, pe care am primit-o la data de 06.11,2014, odată 

cu întâmpinarea pârâtei din dosarul nr. 6975/99/2014 al Tribunalului Iaşi. Sub denumirea 

„decizie de concediere_22.01.2014.pdf putea fi un alt fişier, iar dacă emailul a existat cu 

adevărat şi a avut ataşat un fişier, conținutul acelui fişier a fost cu siguranță altul. 

- pârâta a refuzat să îi comunice „eventuala" decizie de concediere, atunci când i s-a 

cerut acest lucru. 

 În fapt, comunicarea şi data comunicării deciziei de concediere au devenit certe abia 

la data de 06.11.2014, când mi-a fost comunicată alăturat întâmpinării pârâtei din dosarul nr. 

6975/99/2014 al Tribunalului Iaşi aşa cum am arătat mai sus. 

 În consecință,s-a solicitat admiterea apelului, anularea sentinței Tribunalului şi 

trimiterea cauzei spre rejudecare la tribunalul Iaşi. 

 În apel, s-a solicitat administrarea următoarelor probe; interogatoriu şi expertiză 

informatică pentru a se stabili al cui este serverul de email pe care era stocată corespondența 

electronică a pârâtei în luna ianuarie 2014, dacă email-ul prin care se reține că i-a fost 

comunicată decizia de concediere putea şi a fost adăugat după data de 22.01.2014, dacă 

fişierul anexat acestui email putea şi a fost adăugat după data de 22,01,2014, dacă se poate 

stabili cu certitudine care a fost conținutul fişierului anexat emailului în discuție, iar dacă da, 

să se stabilească acest fapt. 

Intimata „L.L.E.E.” S.R.L a formulat întâmpinare, invocând prioritar excepția lipsei 

dovezii calității de reprezentant al avocatului pentru susținerea apelului şi excepția tardivității 

apelului.  

Pe fond, s-a arătat, după expunerea sentinței pronunțate că în mod corect, prima 

instanță a reținut că decizia de concediere nr. FD 11/22.01.2014 i-a fost comunicată 

apelantului-contestator încă din data de 22.01.2014, prin corespondența electronică, la e-mail 

fiind ataşat documentul întitulat „decizie de concediere_22.01.2014 pdf. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la motivele de apel invocate şi apărăile 

realizate, Curtea de Apel reține următoarele:  

Potrivit art.211 alin.1 lit.a din Legea 62/2011 ” Cererile pot fi formulate de cei ale 

caror drepturi au fost încălcate dupa cum urmează: a) masurile unilaterale de executare, 

modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de munca, inclusiv 

angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile 

calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștința de măsura dispusa”. 
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Atât în fața primei instanțe, cât şi în apel, în acțiunea având ca obiect contestarea 

deciziei de concediere , reclamantul a invocat, pe diverse temeiuri faptul că luat la cunoştință 

de decizia nr. FD 11 din data de 22.01.2014, emisă de pârâtă doar o dată cu comunicarea 

întâmpinării şi înscrisurilor anexate în dosarul nr. 6975/99/2014, în speță la data de 

06.11.2014 , dată în raport de care trebuie calculat termenul prevăzut de art.211 alin.1 lit.a din 

Legea 62/2011.  

Intimata a susținut şi prima instanța a îmbrățişat această opinie că termenul trebuie 

calculat de la data comunicării efective a deciziei prin e-mail, în speță 23.01.2015, aşa cum 

rezulttă din corespondența electronică purtată de părți. 

În raport de criticile formulate în apel şi stadiul legislație, instanța de apel a solicitat 

Înaltei Curți de Casație şi Justiție să se pronunțe asupra chestiunii de drept litigioase.  

Prin decizia nr.34 din 24.10.2016, Înalta Curte de Casație şi Justiție, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat : 

„ În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 77 din Codul Muncii, cu referire la 

dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul Muncii şi la dispozițiile art. 1326 din Codul Civil, 

decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul Muncii se 

poate comunica prin poşta electronică, aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptă 

din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională 

a deciziei, potrivit dispozițiilor art. 211 alin. (1) lit. a din Legea nr. 62/2011 raportat la 

dispozițiile art. 216 din acelaşi act normativ, cu referire la dispozițiile art. 184 alin. (1) din 

Codul de procedură civilă, în condițiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date 

de contact şi există o uzanță a acestei forme de comunicare între părți. Decizia astfel 

comunicată prin poşta electronică, în format PDF accesibil electronic, trebuie să respecte doar 

cerințele formale impuse de dispozițiile art. 76 din Codul Muncii, nu şi pe cele impuse de 

Legea nr. 455/2001, referitor la înscrisul în formă electronică.” 

Raportat la decizia pronunțată, obligatorie potrivit art.521 alin.3 Cod procedura, e-

mailul comunicat de către societatea intimată la data de 22.01.2014, ora 6.26 pm care avea 

ataşat fişierul intitulat „decizie concediere 22.01.2014 pdf” – f.111 dosar fond - reprezintă o 

modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea 

termenului prevăzut de art.211 alin.1 lit.a din legea 62/2011. 

Reclamantul, prin apărător s-a apărat, susținând că nu sunt întrunite cerințele 

cumulative stabilite prin decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiție, întrucât nu 

reclamantul a comunicat angajatorului aceste date de contact. Or, aceasta apărare este 

contrazisă de probele administrate, în special larga corespondență electronică purtată între 

părți. Mai mult, dacă inițial reclamantul utiliza o adresă internă a societății intimate, ulterior 

acesta a apelat la o adresa de tip privat, pe care a pus-o la dispoziția angajatorului prin 

corespondența inițiată. Caracterul continuu şi regulat al corespondenței electronice dintre părți 

a fost reținut corect şi de prima instanța, rezultând cu certitudine din probele administrate, 

fiind îndeplinită şi cea de a doua condiție prevăzută prin decizia Înaltei Curți de Casație şi 

Justiție referitoare la necesitatea unei uzanțe a acestei forme de comunicare între părți.  

În ceea ce priveşte, eventualele neregularități ale cuprinsului fişierului ataşat, se reține 

că însăşi titulatura acestuia era evidentă şi lipsită de ambiguități ”decizie de concediere 

22.01.2014.pdf”. Reclamantul nu a invocat disfuncționalități tehnice ce l-ar fi pus în situația 

imposibilității obiective de a deschide acest fişier, ci doar asusținut că nu l-a primit şi că 

operatorul server-ului avea posibilitatea modificării transmisiunii electronice. 

 Pe de o parte, pârâta a depus la dosar dovada că mesajul a fost citit la data de 

23.01.2014, fiind aplicat un sistem automat de avertizare a transmițătorului în caz de 

deschidere a corespondenței electronice. Pe de altă parte, aşa cum a susținut şi pârâta potrivit 

art.283 înscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezumată a prezenta 

garanții suficient de serioase pentru a face deplină credință în cazul în care ea este făcută în 

mod sistematic şi fără lacune şi când datele înscrise sunt protejate contra alterărilor şi 

contrafacerilor, astfel încât integritatea documentului este deplin asigurată. O astfel de 
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prezumție există şi în favoarea terților din simplu fapt că înscrierea este efectuată de un 

profesionist. Expirarea termenului contractual în ceea ce priveşte lucrările de asistență tehnică 

şi service în domeniul IT încheiat între LLK Lubricants Romania SRL şi prestator LTS 

Romania nu conduce la inaplicabilitatea textului, astfel cum a susținut reclamantul, în 

condițiile în care transmiterea electronică nu este condiționată de continuitatea relației 

comerciale, ci de caracterul sistematic şi fără lacune a înscrierii.  

Mai mult, trebuie subliniat că dispozițiile art.211 alin.1 lit.a din Legea 62/2011 

condiționează curgerea termenului de luarea la cunoştință a măsurii dispuse de angajator. Or, 

toate elementele probatorii ale cauzei relevă cu prisosință că acest moment a fost mult anterior 

comunicării întâmpinării în dosar 6975/99/2014. 

În acest sens, la data de 24.03.2014 reclamantul a transmis un e-mail în care preciza 

expres „din conținutul e-mail-lui am înțeles că angajatorul a hotărât încetarea contractului 

meu individual de muncă, iar eu vă solicit să-mi respectați toate drepturile de angajat, inclusiv 

plata salariului, deoarece nu mi-a fost comunicata decizia de concediere”, decizia de 

concediere fiindu-i retransmisă în data de 25.03.2014 pe adresa de e-mail xxx@rdslink.ro.  

La data de 14.04.2014, sub nr.397 societatea intimata a eliberat reclamantului o 

adeverință în care se menționa expres, la punctul 4, „încetat contractul individual de muncă 

conform art.61 lit.d din Codul Muncii, 11.03.2014, decizie de încetare nr. FD 11/22.01.2014”. 

 În cererea scriptică formulată la data de 15.04.2014, reclamantul arată că „cu puțin 

timp mi s-a comunicat prin e-mail ca as fi fost concediat, deşi compania nu mi-a comunicat 

vreodată o decizie de concediere”. 

În consecință, din conținutul înscrisurilor expuse rezultă că reclamantul cunoştea 

măsura de încetare a contractului său individual de muncă, reper în raport de care termenul de 

45 de zile prevăzut de art.211 alin.1 lit.a era împlinit la data sesizării instanței, 11.12.2014. 

În consecință, fața de toate aceste considerente, soluția pronunțată de prima instanța 

este legală şi temeinică, motiv pentru care în baza art.480 C.pr.civ a respins ca nefondat, 

apelul formulat de apelantul reclamant D.A. împotriva sentinței civile nr. 1218/18.05.2015 

pronunțată de Tribunalul Iaşi, sentință care a fost păstrată 

În ceea ce priveşte cererea intimatei de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de 

judecata, aceasta a fost respinsă ca nefondată, în condițiile în care înscrisurile referitoare la 

rezervări pentru servicii de transport aerian sau hotelier sunt insuficient probator pentru a 

angaja răspunderea patrimonială a reclamantului, în condițiile în care acestea nu sunt însoțite 

de înscrisuri doveditoare ale plăților efective efectuate. În ceea ce priveşte onorariul 

apărătorului, înscrisurile depuse nu sunt de asemenea suficiente pentru a se reține caracterul 

cert al unei obligații pecuniare, suma de bani avansată de societate reprezentând valoarea 

lunară a prestațiilor apărătorului, iar estimarea orală realizată de apărător neavând valoare 

doveditoare. 

9. Decizie de concediere pentru necorespundere profesională 

Procedura evaluării în vederea corespunderii profesionale este o procedură distinctă şi 
autonomă în raport de procedura evaluării profesionale anuale.  

Decizia nr. 664/20 septembrie 2016  

Prin sentința civila nr.2789/18.12.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi s-a respins 

excepția nulității absolute a deciziei de concediere nr. 66/14.10.2013, invocată de contestator 

şi s-a admis excepția puterii de lucru judecat. 

Pe fond, s-a admis în parte, contestația formulată de contestatorul G.Ş.-G. in 

contradictoriu cu intimata Opera şi s-a dispus anularea deciziei de concediere nr. 

66/14.10.2013 emisă de intimata Opera . 

A fost obligată intimata la reintegrarea contestatorului pe postul deținut anterior 

concedierii, respectiv de solist vocal şi să achite contestatorului o despăgubire egală cu 

mailto:xxx@rdslink.ro
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salariile indexate, majorate şi reactualizate precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

in calitate de salariat, de la data concedierii şi până la data de 18.12.2015. 

S-a respins cererea privind obligarea intimatei la plata de daune cominatorii. 

A fost obligată intimata să plătească contestatorului suma de 5000 lei daune morale şi 

suma de 3.500 lei reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu de avocat). 

Pentru a pronunța aceasta soluție, prima instanța a reținut următoarele considerente de 

fapt şi de drept, expuse rezumativ:  

Prin cererea înregistrată sub nr. X/99/2013 G.Ş.-G., în contradictoriu cu Opera 

http://natiqnala.ramana_.lasi/ a formulat contestație prin care a solicitat anularea Deciziei de 

concediere nr. 66/14.10.2013 și a concedierii pentru necorespundere profesionala, ca nelegală 

și netemeinică, obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 

majorate și reactualizate la data pronuntarii hotărârii, repunerea partilor in situatia anterioara 

concedierii, prin obligarea intimatei la reîncadrarea pe postul detinut in cadrul Operei, sub 

sanctiunea de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, obligarea la plata sumei de 

20.000 Euro cu titlu de daune morale, obligarea la plata cheltuieliior de judecata. 

Prima instanța, analizând cu prioritate excepția nulității absolute a deciziei contestate, 

invocată de contestatorul G.Ş.-G., pentru încălcarea interdicției temporare de concediere a 

unui salariat care detine o functie eligibila într-o organizație sindicală, în baza dispozițiilor 

art.60 alin.1 lit.g) din Codul muncii, a constat că aceasta este neîntemeiată. 

Contestatorul a fost ales vicepresedinte de sindicat în cadrul Sindicatului Artiştilor 

Operei la data de 28.09.2013 de Adunarea Generala a Sindicatului Artiștilor Operei. La data 

de 10.10.2013 a adus la cunoştinta intimatei calitatea pe care o deținea în organizația 

sindicală.  

Hotararea Adunării Generale a sindicatului a produs însă efecte față de terți de la 

momentul admiterii cererii de modificare a actelor constitutive, prin sentința civilă 

nr.15288/27.11.2013 dată în dosarul nr. Y/245/2013 al Judecătoriei Iaşi, ulterior emiterii 

deciziei contestate prin prezenta.  

În ceea ce priveşte nulitatea contestației pentru neacordarea dreptului la preaviz, nici 

acest motiv nu este întemeiat. 

În cuprinsul deciziei de concediere s-a arătat: "In conformitate cu dispozițiile art.76 

lit.b), raportat la art.75 al.1 din Codul Muncii, durata preavizului este de 20 de zile lucratoare, 

calculate din ziua comunicarii deciziei". Neprecizarea datei exacte de la care incepe sa curga 

preavizul nu este sancționată cu nulitatea deciziei contestate. 

Mai mult, prin decizia nr.71 din 01.11.2013 a managerului ONRI s-a arătat că 

termenul de preaviz acordat, de 20 de zile lucratoare, începe dupa terminarea perioadei în care 

contractul individual de muncă era suspendat, ca efect al concediului fara plata, din data de 

11.11.2013. 

Pe fondul contestației, instanța a reținut că reclamantul G.Ş.-G. a fost salariatul Operei 

încă din anul 1998, conform contractului individual de muncă nr.152/1998, modificat prin 

actele adiționale ulterioare. 

Prin decizia de concediere nr.66 din 14.10.2013, Opera a decis concedierea 

contestatorului. 

Aşa cum a menționat însăşi intimata, aceasta a dispus, în baza art. 5.2.2 din 

Regulamentul Intern al Operei, evaluarea profesională prealabilă a salariatului, conform 

deciziei nr.59/09.09.2013. 

Evaluarea profesională a avut loc la data de 30.05.2013, concretizată în fişa de 

evaluare a performanțelor profesionale prin care s-a acordat salariatului G.Ş.-G. calificativul 

"necorespunzător”, fişă contestată la conducătorul instituției care a emis decizia nr. 1937/2013 

de respingere. 

G.Ş.-G. a contestat decizia nr. 1937/12.06.2013 prin care i s-a respins contestația la 

fişa de evaluare a performanțelor individuale, acțiune admisă prin sentința civilă nr. 

http://natiqnala.ramana_.lasi/
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889/17.03.2014 dată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. X/99/2013, sentință menținută prin 

decizia civilă nr. 167/16.02.2015 a Curții de Apel Iaşi, devenind astfel definitivă. 

Prin această hotărâre definitivă s-a constatat că procedura de evaluare a fost nelegală şi 

netemenică, fiind anulată, aceste aspecte intrând în puterea lucrului judecat, în prezenta cauză 

urmând să fie avute în vedere ca atare. 

Înalta Curte de Casație şi Justiție, în Decizia nr. 3845 din 8 noiembrie 2013 pronunțată 

în recurs de Secția a II-a civilă a hotărât că, în manifestarea sa de excepție procesuală care 

corespunde efectului pozitiv al lucrului judecat, demonstrând modalitatea în care au fost 

dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părți, fără posibilitatea de a 

mai fi contrazis, el se impune în cadrul unui alt proces care are legătură cu chestiunea 

litigioasă dezlegată anterior, din nevoia de ordine şi stabilitate juridică.  

Prin urmare, întrucât în relația dintre părți, prezumția puterii de lucru judecat are 

caracter absolut, înseamnă că nu se poate introduce o nouă acțiune în cadrul căreia să se 

pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecătoreşte anterior. 

Față de acestea, tribunalul urmează să admită excepția puterii lucrului judecat cu 

privire la evaluarea profesională a contestatorului din fişa de evaluare din mai 2013. 

Conform Regulamentului Intern al Operei, Subcapitoulul 5.2. - Procedura de evaluare 

profesională a salariaților, evaluarea profesională obligatorie a salariaților din cadrul ONRI se 

efectuează în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 2331/2011 al Ministrului Culturii, 

conform căruia personalul angajat va fi evaluat anual pentru activitatea prestată în anul 

calendaristic anterior. 

La punctul 5.2.1.1. s-a stabilit că procedura de evaluare se realizează în următoarele 

etape: a) completarea fişei de evaluare de către evaluator, b) interviul, c) contrasemnarea fişei 

de evaluare. 

În speță, contestatorul, primind fişa de evaluare cu calificativul necorespunzător, a 

contestat-o în baza dispozițiilor art. 5.2.1.1. alin. 13 din Regulamentul Intern al ONRI, 

contestație respinsă de conducătorul unității prin decizia nr. 1937/12.06.2013. 

Această decizie a fost contestată legal de G.Ş.-G. la Tribunalul Iaşi, acțiunea fiind 

înregistrată la data de 26.06.2013 sub nr. X/99/2013. 

Cu toate acestea, angajatorul nu a aşteptat soluționarea contestației, ci a declanşat 

procedura prevăzută de art. 5.2.2. din Regulamentul Intern care prevede că, în conformitate cu 

dispozițiile art. 61 lit. d), raportat la art. 63 alin. 2 din Codul muncii şi cu dispozițiile art. 6 lit. 

c) din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al ONRI, aprobat prin Ordinul nr. 

2526/2011 al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, precum şi specificul ONRI, 

evaluarea salariatului în vederea stabilirii faptului dacă acesta mai corespunde sau nu din 

punct de vedere profesional locului de muncă unde este încadrat, se face în următoarea 

modalitate: 

„După ce angajatorul constată că există deficiențe în îndeplinirea de către salariat a 

obligațiilor profesionale asumate de acesta prin contractual individual de muncă, respectiv 

fişa postului, managerul decide efectuarea evaluării profesionale a salariatului.” 

În speță, angajatorul nu are nici un act valabil prin care să fi fost finalizată procedura 

evaluării anuale obligatorii şi prin care să se fi constatat deficiențe, toată procedura de 

evaluare, cu toate actele întocmite în cadrul acesteia care au stat la baza şi de care este 

condiționată declanşarea procedurii de evaluare prevăzută de art. 5.2.2. din Regulamentul 

Intern fiind anulate prin hotărârea judecătorească definitive enunțată anterior. 

Angajatorul ar fi trebuit să reia procedura de evaluare obligatorie prevăzută de 

dispozițiile art. 5.2.1. şi abia ulterior, numai în cazul în care se mai impunea, putea declanşa 

procedura subsecventă, prevăzută de dispozițiile art. 5.2.2. şi care este una condiționată de 

existența şi valabilitatea celei dintâi. 

Astfel, față de aceste considerente, tribunalul constată că, în speță, nu s-a respectat 

procedura legală specială prevăzută în Regulamentul Intern propriu, astfel încât decizia de 

concediere urmează să fie anulată. 

http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202013/SC%20II%20dec%20r%203845%202013.htm
http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202013/SC%20II%20dec%20r%203845%202013.htm
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Admiterea contestației pe aceste considerente a apreciat prima instanța că face de 

prisos analiza celorlalte motive invocate de părți. 

În baza dispozițiilor art. 80 din Codul muncii, instanța a dispus anularea deciziei şi a 

obligat angajatorul să achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, 

majorate şi reactualizate precum si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat in calitate de 

salariat, de la data concedierii şi până la data de 18.12.2015, precum şi la reintegrarea 

contestatorului pe postul deținut anterior concedierii, respectiv de solist vocal. 

Instanța a respins cererea privind obligarea intimatei la plata de daune cominatorii, 

întrucât contestatorul nu a detaliat şi justificat în ce constau aceste daune şi, implicit nu a făcut 

dovada temeiniciei lor. 

În ceea ce privește capătul de cerere privind daunele morale, inatanța a reținut că 

prejudiciul moral constă în atingerea adusă drepturilor extrapatrimoniale, neeconomice ale 

persoanei, provenind din atingerea adusă valorilor sau atributelor individului care îi definesc 

personalitatea, respectiv: integritatea corporală, sentimentele de afecțiune, cinstea, demnitatea, 

onoarea, prestigiul profesional, precum și alte valori similare. 

Întrucât prejudiciul moral nu poate fi probat prin probe materiale în aceeași măsură 

precum prejudiciul material, judecătorului îi revine rolul de a constata, prin apreciere, care 

este întinderea lui. 

Curtea Supremă de Justiție a decis că, în ceea ce privește stabilirea cuantumului 

despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial, acesta „include o doză de 

aproximare, dar instanța trebuie să aibă în vedere o serie de criterii cum ar fi consecințele 

negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, importanța valorilor morale lezate, 

măsura în care au fost lezate aceste valori și intensitatea cu care au fost percepute consecințele 

vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională și socială. Pentru ca 

instanța să poată aplica aceste criterii, apare însă necesar ca cel ce pretinde daune morale să 

producă un minimum de argumente și indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile 

personale nepatrimoniale, ocrotite prin Constituție i-au fost afectate...". 

În raporturile de muncă poate fi antrenată răspunderea angajatorului pentru prejudicii 

morale în cazul în care prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publică a angajatului au 

fost afectate profund în urma unei conduite ilicite sau abuzive. Din ansamblul jurisprudenței 

Tribunalului OIM rezultă că în aprecierea temeiniciei cererii de daune morale, principalul rol 

îl joacă buna-credință a angajatorului în relațiile cu salariatul, diligența și implicarea acestuia 

în limitarea efectelor psihologice și emoționale ale aplicării oricăror măsuri în cadrul 

raportului de muncă. 

 Angajatorul din prezenta cauză nu a uzat de prerogativele sale legale și contractuale 

cu bună-credință și cu respectarea limitelor rezonabilității și ale proporționalității, astfel încât 

acțiunile sale reprezintă un abuz care dau naștere unor pretenții întemeiate de acordare a 

daunelor morale. 

În speță, contestatorul G.Ş.-G. a suferit un prejudiciu moral prin alterarea vieții 

profesionale şi personale, atingerea adusă confortului psihic, stării emoționale a salariatului, 

prestigiului profesional (necontestat în perioada anterioară evaluării nelegale) și a vieții de 

familie justificând obligarea intimatei la plata daunelor morale în sumă de 5000 lei în vederea 

reparării acestui prejudiciu. 

În baza dispozițiilor art. 453 din Noul Cod de procedură civilă, tribunalul a obligat 

intimata să achite contestatorului suma de 3.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată 

(onorariu de avocat). 

Contestatorul G.Ş.-G., la data de 30.03.2016, a formulat apel în ceea ce priveşte 

nulitatea absolută a concedierii si a deciziei de concediere, cu cheltuieli de judecata. 

În motivare, s-a arătat că soluția pronunțată este greşită , pentru următoarele 

argumente: 
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 I. Cu privire la interdicția de concediere temporară, nulitatea deciziei de concediere 

este întemeiată, pentru că exista calitatea cerută de lege în persoana contestatorului la data 

emiterii deciziei, iar intimata cunoştea acest aspect. 

 Din probatoriul administrat a rezultat ca susținerea contestatorului cu privire la 

interdicția temporara de concediere prevăzuta de art. 60 alin. 1 lit. g din Codul muncii este 

reala. 

 Anterior datei concedierii acesta deținea funcția de vicepreşedinte de sindicat. 

 Sindicatul din care făcea parte contestatorul era legal înființat. 

 Funcția de vicepreşedinte este o funcție eligibila in cadrul sindicatului, conform 

statutului. 

 Contestatorul a fost ales prin votul adunării generale. 

 Hotărârea de alegere a contestatorului prin care s-a modificat statutul sindicatului a 

fost comunicata intimatei, astfel ca îi este opozabila. 

 Hotărârea era valabila la data concedierii si este valabila si astăzi pentru ca intimata si 

nimeni altcineva nu a contestat valabilitatea ei. Contestatorul a dobândit calitatea de 

vicepreşedinte de sindicat începând cu data de 28.09.2013, prin hotărârea (intitulata proces-

verbal) a Adunării Generale a Sindicatului Artiştilor Operei, hotărâre ce a fost adoptata cu 

respectarea dispozițiilor din Legea 62/2011. 

 Potrivit art. 20 alin. 1 si 2 din lege 

 (i)Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoştința judecătoriei sau a 

Tribunalului Municipiului Bucureşti, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, 

orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componența organului de 

conducere. 

 (2)Instanța prevăzută la alin. (l) este obligată să menționeze în registrul special al 

sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), modificările din statut, precum şi schimbările din 

componența organului de conducere al organizației sindicale. 

 Din interpretarea textelor legale rezulta obligația organizației sindicale de a informa 

judecătoria unde este înregistrata asupra modificărilor ulterioare a statutului si obligația 

judecătoriei de a menționa in registrul special aceste modificări. 

 Nu rezulta ca hotărârea de modificare a statutului trebuie "confirmata" de către 

instanța. 

 Singura valoare juridica a înregistrării consta in efectul opozabilității erga omnes. 

 Pentru ca în data de 08.10.2013 contestatorul a fost informat sa accepte un post 

inferior pregătirii sale, iar consecința refuzului putea fi concedierea, acesta a notificat intimata 

in data de 10.10.2013 că are calitatea de vicepreşedinte de sindicat, anexând notificării 

statutul modificat şi hotărârea modificatoare, adică exact acele înscrisuri care erau necesare 

înregistrării in registrul special al sindicatelor. 

 Pe de alta parte, poziția justificativă a intimatei de ignorare a acestei hotărâri se 

internează pe considerarea acesteia ca nevalabila, ci nu ca inopozabila. 

 Instanța de fond a reținut că hotărârea Adunării generale a Sindicatului a produs 

efecte față de terți de la data admiterii cererii de modificare, moment care este ulterior datei 

emiterii deciziei de concediere. 

 Aceasta echivalează cu o greşită interpretare a situației de fapt si a legii, prin aceea că 

s-a apreciat că efectele hotărârii sindicatului s-au produs fața de intimată, de la data admiterii 

înscrierii în registru, fără, a se da valoare de opozabilitate, comunicării hotărârii sindicatului 

în data de 10.10.2013. Aspect care este reținut în considerentele sentinței, chiar în paragraful 

anterior. 

 În mod greşit s-a apreciat că singurul mod prin care hotărârea sindicatului putea avea 

efect de opozabilitate față de intimată era înscrierea în registrul judecătoriei, când acest mod 

de publicitate este unul care generează o opozabilitate generică, față de orice persoană, iar 

aducerea la cunoştință în mod direct a hotărârii sindicatului este un mod de publicitate 

individuală. Diferența dintre cele două moduri este la nivelul efectelor, în cazul al doilea fiind 



302 

 

un efect de opozabilitate restrâns doar la persoana față de care s-a efectuat aducerea la 

cunoştință. 

 Pentru acest motiv în cauză au existat premisele interdicției de concediere temporare 

determinat de calitatea de vicepreşedinte de sindicat a contestatorului - calitate dobândita prin 

Hotărârea Adunării Generale a sindicatului, opozabilă intimatei prin aducerea individuală la 

cunoştință - nulitatea concedierii fiind întemeiată. 

 II. Cu privire la neacordarea termenului de preaviz: 

 Dreptul de preaviz nu a fost acordat efectiv, înscrisul probator comunicat in data de 

30.10.2013 conținând doua manifestări de voința in sens de negotium iures, pure si simple, 

necondiționate de nicio modalitate (condiție sau termen), astfel că încetarea raportului de 

munca a operat cu data comunicării si a exclus implicit eficacitatea juridica a prea vizării. 

 Din punct de vedere legal, acordarea preavizului nu s-a mai realizat, pentru ca 

raportul de munca a încetat de la data de 30.10.2013, de la aceeaşi data de la care intimata 

considera ca începe perioada de preaviz. 

 O astfel de interpretare nu are suport juridic, atât timp cat, intimata a făcut publice 

concomitent doua manifestări de voința, dintre care niciuna sub termen sau condiție. 

 In acest caz, daca decizia de încetare a raportului de munca, exprimată in paragraful 1 

din înscrisul comunicat în data de 30.10.2013 şi-a produs efectele - aşa cum şi legea prevede, 

şi intimata a indicat expres în decizie, începând cu data comunicării, atunci acesta este 

momentul în care încetează raportul juridic dintre contestator si intimata. 

 Ulterior acestui moment încetează prerogativele de angajator, respectiv de salariat, 

astfel ca intimata nu mai poate determina organizarea raportului de munca, acordarea 

preavizului fiind un act specific dreptului muncii. 

 Dacă intimata ar fi condiționat stingerea raportului de muncă de împlinirea unui 

termen, iar acest termen ar fi fost determinat sau determinabil prin raportare la perioada de 

preaviz ar fi fost o alta situație, care însă nu poate fi reținută în prezenta cauza. 

 III. Decizia de concediere este nula pentru nerespectarea dispozițiilor art. 76 lit. b, 

intimata procedând greşit la o simpla informare asupra textului legal, fără să procedeze la 

delimitarea începutului si finalului duratei preavizului 

 Nulitatea deciziei de concediere in raport de acest motiv trebuie verificata ținând cont 

de data emiterii deciziei de concediere — 14,10.2013 - nulitatea presupunând motive 

anterioare sau concomitente actului, astfel ca emiterea deciziei nr. 71 din 01.11.2013 nu are 

nicio valoare juridica. 

 In cauza, momentul începerii perioadei de preaviz si momentul terminării ei, nu sunt 

indicate. 

 Cu privire la decizia nr. 71 din 01.11.2013 prin care se modifica intervalul preavizului 

instanța retine în mod greşit că acest act are eficacitate juridică, 

 In primul rând pentru că aceasta decizie intervine după încetarea raportului de munca 

si se refera la un preaviz care nu exista din punct de vedere legal, astfel ca nu are niciun efect 

juridic. 

 In al doilea rând, daca s-ar considera ca exista preaviz legal acordat, este o 

decizie/manifestare de voința ulterioara începerii datei in care a început sa curgă preavizul, 

care nu poate modifica retroactiv un act intrat in circuitul juridic prin comunicare. 

 In drept au fost invocate prevederile Codul de procedura civila.  

Intimata- apelantă OPERA a declarat apel împotriva sentinței civile nr.2789/2015 

pronunțată în dosarul nr.11644/99/2013 a Tribunalului Iaşi, pe motive de nelegalitate şi 

netemeinicie.  

În motivare, s-a arătat că prin acțiunea introductivă de instanță, contestatorul G.Ş.-G. a 

solicitat anularea deciziei de concediere nr.66/14.10.2013 şi a concedierii pentru 

necorespundere profesională, invocând motive de nelegalitate şi netemeinicie. 
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 În mod corect, instanța de fond a respins toate motivele invocate de contestator, 

referitoare la nulitatea deciziei de concediere, din acest punct de vedere sentința apelată fiind 

legală şi temeinică. 

 Analizând fondul cauzei, instanța de fond a pronunțat o hotărâre greşită, admițând 

excepția puterii lucrului judecat, în condițiile în care, raportat la situația de fapt dedusă 

judecății şi la normele legate incidente, această excepție nu are aplicabilitate în cauză. 

 Acesta reprezintă unicul motiv de apel, în condițiile în care, admițând această 

excepție, instanța de fond nu s-a mai pronunțat asupra celorlalte motive invocate cu privire la 

fondul cauzei. 

 Din analiza considerentelor sentinței apelate (pag.10, 11) rezultă în mod foarte clar 

faptul că instanța de fond nu a înțeles cum se realizează evaluarea salariaților în cadrul 

Operei, făcând grave confuzii cu privire la aplicabilitatea normelor menționate. 

Citându-se considerentele primei instanțe, se arguentează că aceasta motivare 

reprezintă a gravă eroare, bazată pe amestecarea în mod nefericit a unor spețe total diferite, 

care au avut un cu totul alt obiect şi în cadrul cărora s-a analizat o situație de fapt total 

diferită. 

 Mai mult, instanța de fond a concluzionat în mod greşit că nu s-ar mai putea introduce 

o nouă acțiune în cadrul căreia să se pretindă stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat 

judecătoreşte anterior, ca o justificare a admiterii excepției puterii lucrului judecat, în 

condițiile în care în prezentul dosar s-au analizat aspecte total diferite față de cele asupra 

cărora o altă instanță de judecată s-a pronunțat în dosarul nr. X/99/2013 al Tribunalului Iaşi. 

 Astfel, prin Ordinul nr.2331/2011 al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național s-

a stabilit modul în care se face evaluarea anuală a personalului contractual din cadrul 

Ministerului şi a unităților din subordinea acestuia, în care se încadrează şi Opera Națională 

Română laşi. Dispozițiile acestui Ordin se regăsesc şi în cuprinsul Regulamentului Intern al 

ONRI, la art. 5.2.1. Această evaluare se face pe baza criteriilor stabilite, prin notarea de către 

conducătorul ierarhic, a gradului de îndeplinire a criteriilor şi obiectivelor stabilite, în anul 

calendaristic anterior. Acest tip de evaluare are loc în luna aprilie, pentru anul anterior, 

conform art.5 alin.1 şi 2 din ordinul 2331/2011. 

Această evaluare anuală nu are absolut nici o legătură cu evaluarea profesională 

prevăzută de Codul Muncii la art. 63 alin.2, ca o condiție necesară şi obligatorie, sub 

sancțiunea nulității, premergătoare concedierii pentru necorespundere profesională a unui 

salariat. 

 În aplicarea art.63 alin.2 din Codul Muncii, Regulamentul Intern al ONRI prevede la 

art.5.2.2, în mod detaliat, care este procedura evaluării profesionale obligatorii a fi efectuată 

în cazul în care angajatorul consideră că un salariat nu mai corespunde profesional postului pe 

care îl ocupă şi s-ar impune concedierea acestuia în temeiul art.61 lit. d) din Codul Muncii. 

 Aşadar, instanța de fond a greşit atunci când a constatat că în baza art.5.2.2 din 

Regulamentul Intern al ONRI, evaluarea profesională prealabilă a salariatului a avut loc 

conform deciziei nr.59/09.09.2013 a managerului ONRI, însă în următoarea frază arată că 

"Evaluarea profesională a avut loc la data de 30.05.2013, concretizată în fişa de evaluare a 

performantelor profesionale prin care s-a acordat salariatului G.Ş.-G. calificativul 

"necorespunzător". 

 În realitate, evaluarea profesională despre care contestatorul a luat la cunoştință în 

data de 30.05.2013 nu a fost efectuată în baza deciziei nr.59/09.09.2013 a Managerului ONRI, 

ci a fost efectuată în baza ORDINULUI nr.2331/2011, referindu-se la activitatea profesională 

a acestuia din perioada 10.05.2011 - 31.12.2012. De asemenea, instanța de fond greşit a 

reținut faptul că managerul ONRI ar fi emis decizia nr.1937/2013 (fila 76 dosar fond), prin 

care s-a respins contestația la fişa de evaluare. în fapt, acea decizie a fost emisă de Comisia de 

soluționare a contestațiilor, formată din 3 membri, din care nu a făcut parte şi managerul 

ONRI. 
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 În acest sens, comisia externă care a efectuat evaluarea a încheiat procesul-verbal din 

03.10.2013 (fila 116 - 117 dosar fond), prin care i-a acordat contestatorului calificativul 

"NECORESPUNZĂTOR". 

 1. Dosarul nr.X/99/2013 al Tribunalului Iaşi a avut ca obiect contestarea fisei de 

evaluare a domnului G.Ş.-G., în care perioada evaluată era 10.05.2011 -31.12.2012 (fila 72 

dosar). 

 Trebuie precizat că această fişă de evaluare a fost emisă de angajator ca urmare a 

respectării dispozițiilor Ordinului nr.2331/2011 al Ministrului Culturii, care impune evaluarea 

anuală a tuturor salariaților din instituțiile de spectacol, după criteriile şi procedurile prevăzute 

în acest act normativ, fără verificarea efectivă la momentul emiterii deciziei a aptitudinilor 

profesionale ale salariaților.Prin sentința pronunțată în dosarul menționat anterior, s-a anulat 

respectiva fişă de evaluare pentru motive de nulitate. 

 Prezentul dosar are ca obiect contestarea deciziei de concediere nr.66 din 14.10.2013, 

emisă pentru motive de necorespundere profesională. 

 Evaluarea profesională a salariatului, care a stat la baza emiterii deciziei de 

concediere nu are nici o legătură cu evaluarea din fisa de evaluare aferentă anilor 2011 - 2012 

în primul rând ca perioadă si în al doilea rând ca procedură. 

 Evaluarea profesională din prezenta speță s-a făcut în temeiul art.5.2.2 din 

Regulamentul Intern al ONR.I. (fila 66 dosar). Această procedură de evaluare este aplicabilă, 

aşa cum se prevede chiar în primul alineat, în conformitate cu dispozițiile imperative ale 

art.61 lit. d), raportat la art.63 alin.2 din Codul Muncii. 

 Art.431 al.1 NCPC prevede. "Nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în 

aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect." 

 În speță, se observă cu uşurință faptul că nu există identitate de cauze şi de obiect 

între ceea ce urmează să soluționeze instanța de judecată şi ceea ce s-a stabilit prin sentința 

pronunțată în dosarul nr. X/99/2013 al Tribunalului laşi, în primul rând evaluarea profesională 

a contestatorului s-a efectuat la distanță de aproximativ 1 an față de perioada evaluată în fişa 

de evaluare anulată de către instanța de judecată în dosarul nr.X/99/2013, nefiind relevant din 

punct de vedere comparativ modul în care îşi exercita salariatul atribuțiile de serviciu în anii 

2011 - 2012, cu nivelul de performanță profesională constatat în anul 2013 de o comisie 

formată din specialişti de marcă ai lumii artistice româneşti, care au ascultat şi analizat, în 

mod nemijlocit, prestația contestatorului. 

 În aceste condiții, se constată că nu există nici o legătură între dispozitivul sau 

considerentele sentinței pronunțate în dosarul nr.X/99/2013 al Tribunalului Iaşi şi prezenta 

speță, în care instanța de judecată urmează să analizeze o cu totul altă situație de fapt, raportat 

la alte norme aplicabile. 

 Dacă s-ar considera valabilă ipoteza reținută de către instanța de fond ca şi justificare 

a hotărârii apelate, respectiv puterea lucrului judecat, în sensul că dacă fişa de evaluare 

aferentă anului 2012 a fost anulată de către instanță într-un alt dosar, nu se mai poate pune 

problema evaluării ulterioare a contestatorului şi eventual acordarea unui calificativ negativ 

pentru prestația profesională a acestuia, înseamnă că activitatea profesională a domnului G.Ş.-

G. nu mai poate fi evaluată niciodată, existând puterea lucrului judecat ori de câte ori s-ar mai 

face o evaluare a acestuia. 

 Or, acest silogism este în primul rând în afara oricărei logici elementare, iar în al 

doilea rând încalcă principiul evaluării profesionale periodice a oricărui salariat, conform 

dispozițiilor legale incidente, prin care trebuie constatat şi evaluat nivelul profesional al 

acestuia, mai ales în cazul de față, în care contestatorul are calitatea de solist vocal, o profesie 

în care nivelul profesional poate varia extrem de mult, într-un timp foarte scurt. 

 O altă eroare pe care a făcut-o instanța de fond, este cea referitoare la crearea unei 

interdependențe artificiale, nemotivată în fapt şi în drept, între soluția pe care instanța de 

judecată a pronunțat-o în dosarul nr.X/99/2013 al Tribunalului laşi şi efectuarea evaluării 
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profesionale prealabile în temeiul art.63 alin.2 din Codul Muncii şi a art.5.2.2 din 

Regulamentul Intern al ONRI. 

 În realitate, ONRI, în calitate de angajator, după ce a constatat că există deficiențe în 

îndeplinirea de către salariat a obligațiilor profesionale asumate, atât prin propriile constatări, 

cât şi prin păreri ale unor dirijori care au condus spectacole în care a interpretat şi 

contestatorul, a dispus efectuarea evaluării prevăzute de art.5.2.2 din Regulamentul Intern, 

pentru a vedea dacă se impune concedierea salariatului, raportat la rezultatul pe care acesta îl 

va obține la evaluare. 

Rezultatul evaluării anuale a unui salariat, efectuate în temeiul Ordinului nr.2331/2011 

nu are nici o legătură, prin punct de vedere procedural, cu evaluarea salariatului în temeiul 

art.63 alin.2 din Codul Muncii, raportat la art.5.2.2 din Regulamentul Intern al ONRI. 

 Cu atât mai mult, formularea de către salariat a unei contestații în instanță împotriva 

unei fise de evaluare, nu poate suspenda declanşarea procedurii prevăzute de art.5.2.2 din 

Regulamentul Intern al ONRI. întrucât nu există nici un fel de interdependență între aceste 

două proceduri.  

 Pe de altă parte, instanța de fond face şi referiri la ce ar fi trebuit să facă angajatorii 

pentru a exista o procedură legală, în viziune acesteia:"Angajatorul ar fi trebuit să reia 

procedura de evaluare obligatorie prevăzută de dispozițiile art.5.2.1 şi abia ulterior, numai în 

cazul în care se impunea, putea declanşa procedura subsecventă, prevăzută de art.5.2.2 şi care 

este una condiționată de existența şi valabilitatea celei dintâi. 

 Instanța de fond a făcut aceste constatări total greşite, fără a preciza care este articolul 

din Regulamentul Intern al ONRI în care sunt prevăzute regulile menționate anterior. 

Folosirea noțiunii de "procedură subsecventă", "condiționată de existența şi valabilitatea celei 

dintâi"', constituie o depăşire a atribuțiilor instanței de judecată, care trebuie să se raporteze în 

analizarea situației de fapt deduse judecății NUMAI la actele normative incidente, şi nu la 

propuneri de lege ferenda, pe care le-ar considera eventuali necesar a fi implementate. 

Regulamentul Intern al ONRI este foarte clar, neexistând nici un articol care să 

prevadă că între cele două evaluări ar exista vreo legătură. 

 De asemenea, trebuie precizat că o reluare a procedurilor de evaluare obligatorie a 

contestatorului pentru perioada anului 2012, prevăzută de dispozițiile art.5.2.1, aşa după cum 

sugerează instanța de fond, nu este posibilă, întrucât evaluarea salariaților în temeiul actului 

normativ menționat se poate face numai în luna aprilie, pentru anul calendaristic anterior. 

 Mai mult, prin însăşi obiectul celor două tipuri de evaluare, se observă că acestea au o 

cu totul altă finalitate, nefiind interdependente sau condiționate una de cealaltă. 

 1.Evaluarea anuală a salariaților, efectuată în baza Ordinului nr.2331/2011, a cărui 

dispoziții se regăsesc în art.5.2.1 din Regulamentul Intern ai ONRI, are rolul premergător 

aplicării dispozițiilor art.4 şi 5 din ORDINUL nr.2325/2011 al Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Național privind aprobarea Regulamentului privind promovarea în grade sau 

trepte profesionale a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Național, precum şi din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în 

coordonarea acestuia, care prevede: "Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, 

apreciate cu calificativul "foarte bun'', cel puțin de două ori în ultimii 3 ani (...)" 

 Aşadar finalitatea probabilă a evaluărilor anuale este promovarea în grade şi trepte: 

profesionale, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de actele normative menționate.  

 2. Evaluarea profesională prealabilă efectuată în temeiul art.63 alin.2 din Codul 

Muncii, raportat la art.5.2.2. din Regulamentul Intern ai ONRI are rolul premergător aplicării 

dispozițiilor art.61 lit. d), raportat la art.63 alin.2 din Codul Muncii, urmând ca în urma 

constatărilor comisiei de evaluare, angajatorul să poată dispune sau nu, după caz, concedierea 

salariatului pentru necorespundere profesională. 

 În aceste condiții, este evident faptul că cele două tipuri de evaluare nu au nici o 

legătură una cu alta, neavând caracter subsecvent sau condițional una față de cealaltă. 
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 Având în vedere aceste argumente, solicităm admiterea apelului formulat, cu 

consecința respingerii excepției puterii lucrului judecat şi a acțiunii introductive de instanță 

formulate de contestatorul G.Ş.-G.. 

Apelantul intimat G.Ş.-G. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului 

formulat de Opera. 

În motivare s-a arătat că sentința apelata dispune anularea Deciziei nr. 66/2013 a 

Operei prin prisma a doua motive, constatând atât caracterul netemeinic, cat si caracterul 

nelegal al actului contestat. 

 Cu privire la nelegalitate, instanța de fond îşi întemeiază soluția pe considerentul ca 

(paragraful 8 si urm. pag. 11) procedura impunea angajatorului ca pentru a demara procedura 

concedierii pentru necorespundere profesionala a unui salariat mai întâi să constate 

deficientele profesionale ale salariatului printr-un act constatator intern, in speța fisa de 

evaluare anuala.  

 In drept, soluția instanței de fond este întemeiată pe dispozițiile regulamentului intern, 

pe fişa de evaluare a fost anulata, declanşarea procedurii de concediere pentru necorespundere 

profesionala s-a efectuat fără ca aceasta constatare prealabilă să fie îndeplinită în mod 

procedural, ceea ce echivalează cu nelegalitatea procedurii de concediere pentru 

necorespundere profesionala si a Deciziei nr. 66/2013. 

 Cu privire temeinicie, instanța de fond a reținut ca intimatul-contestator este 

corespunzător profesional, aspect motivat in considerente prin valorificarea efectului pozitiv 

al autorității de lucru judecat (putere de lucru judecat) al sentinței civile nr. 889/17.03.2014 a 

Tribunalului Iaşi, menținută si definitiva prin decizia nr. 167/16.02.2015 a Curții de Apel Iaşi, 

ambele pronunțate in dosarul nr. X/99/2013. 

S-a susținut, în ceea ce priveşte aspectele procedurale, că raportat la caracterul 

devolutiv al apelului de fata, astfel cum precizează apelanta in paragraful 2 al motivării, 

criticile vizează doar aspectele de temeinicie, nu si cele privind nulitatea concedierii, 

subliniind ca "acesta reprezintă unicul motiv de apel". Consecința acestei delimitări a judecații 

in apel este aceea ca, instanța de control nu poate analiza ceea ce nu a fost apelat or, in cauza, 

instanța de fond a reținut ca nulitatea intervine totuşi pentru nerespectarea procedurii speciale 

din Regulamentul intern, ceea ce atrage nulitate concedierii. 

 Acest aspect, in mod evident a intrat in autoritate de lucru judecat. 

S-a apreciat că apelul este neîntemeiat, soluția instanței de fond fiind temeinica si 

legala, prin reținerea puterii de lucru judecat ca efect pozitiv al autorității de lucru judecat al 

hotărârilor pronunțate in dosarul nr. X/99/2013 

 In cauză, instanța de fond, în aprecierea temeiniciei deciziei contestate trebuia sa 

stabilească daca in fapt intimatul-contestator era sau nu corespunzător postului ocupat in 

cadrul instituției Opera. 

 Aceasta situație de fapt a mai făcut însa obiectul unei cercetări judecătoreşti 

anterioare, unde instanța de judecata mai întâi sesizata s-a pronunțat in mod definitiv înainte 

de încheierea prezentei judecați, stabilind situația de fapt litigioasa in sensul ca G.Ş.-G. este 

corespunzător profesional. 

 Intr-o scurta cronologie a faptelor rezulta ca la data de 31.10.2013 ONRI emite 

decizia de concediere pentru necorespundere profesională prin care arata ca intimatul este 

necorespunzător profesional. 

 Aceasta după ce în data de 30.05.2013 formulează aceeaşi concluzie prin fisa de 

evaluare. 

 Singura diferența dintre cele doua situații fiind sub aspectul efectelor juridice, fisa de 

evaluare neavând efect direct asupra raportului de munca, ci doar decizia de concediere 

generează stingerea/încetarea raportului de muncă. 

 In ambele ipoteze s-a avut în vedere o situație de fapt comună, anume aptitudinile 

profesionale ale intimatului, în sensul ca acesta este necorespunzător postului. 
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 In data de 17.03.2014 tribunalul, in dosarul nr. X/99/2013, prin sentința civila nr, 

889/2014 stabileşte ca intimatul este corespunzător profesional, ceea ce reprezintă o dezlegare 

judecătoreasca a situației de fapt comune celor doua acte interne ale ONRI (fisa de evaluare si 

decizia de concediere pentru necorespundere). 

 Prin această soluție, menținută prin decizia nr. 167/16.02.2015 a Curții de apel Iaşi, 

este contrazisa, sub aspectul temeiniciei, in mod direct fisa de evaluare si in mod indirect 

decizia de concediere pentru necorespundere, datorita faptului ca obiectul procesului in 

dosarul nr. X/99/2013 1-a reprezentat doar analiza temeiniciei fisei de evaluare, nu si a 

deciziei de necorespundere. 

 Însa, contrar susținerilor din apel a-intimate, nu se poate opera cu doua aprecieri 

contrarii, considerând ca intimatul este corespunzător profesional la momentul emiterii fisei 

de evaluare, iar la momentul emiteri deciziei de concediere aceasta apreciere a instanței nu 

mai este valabila, mai ales ca instanța se pronunța la o data ulterioara atât fisei de evaluare, cât 

şi deciziei de necorespundere, respectiv in data de 17.03.2014. 

 In această concordanță logica, instanța de fond a procedat in mod corect la 

valorificarea dezlegării in fapt, data de o instanța anterioara, asupra aceluiaşi aspect litigios 

 - aptitudinea profesionala a intimatului - determinant atât în constatarea temeiniciei 

fisei de evaluare, cât şi în constatarea temeiniciei deciziei de concediere pentru 

necorespundere profesionala. 

 Ceea ce contrazice întreaga argumentație a apelantei este faptul că deşi cele două 

contestații la instanță au vizat acte interne diferite ale ONRI, totuşi, sub aspectul temeiniciei 

exista identitate perfecta asupra situației de fapt aflata in litigiu. 

 In considerarea acestei identități trebuie păstrata dezlegarea in fapt inițiala data de 

instanța, din considerentul de ordine si securitate juridica, pentru că altfel ar fi fraudat însuşi 

caracterul definitiv al Sentinței nr. 889/17.03.2014. 

 Pentru aceste considerente s-a solicitat respingerea apelului apelantei-intimate cu 

consecința reținerii sentinței apelate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. In drept: 

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura 

civila, Legea nr. 61/2011 privind dialogul social. 

 La data de 20.04.2016, apelantul intimat G.Ş.-G. a depus precizări la motivele de 

apel. 

A arătat apelantul intimat că prin sentința apelată instanța a acordat despăgubiri, 

potrivit art.80 C.Muncii între data concedierii şi data pronunțării 18.12.2015, deşi art.80 

Codul Muncii prevede acordarea despăgubirilor până la data reintegrării, sens în care se 

impune reformarea hotărârii.  

OPERA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului formulat de apelantul 

G.Ş.-G. .  

 Primul motiv de apel se referă la presupusa încălcare a interdicției temporare de 

concediere prevăzută de art.60 alin. l lit. g din Codul muncii. 

 Decizia de concediere a contestatorului a fost emisă în data de 14.10.2013. 

 Contestatorul a fost ales în funcția de vicepreşedinte al sindicatului la data de 

28.09.2013, în cadrul Adunării Generale de la acea dată. 

 Hotărârea Adunării Generale a sindicatului a produs însă efecte față de terți de la data 

de 27.11.2013, respectiv momentul admiterii cererii de modificare a actelor constitutive, prin 

sentința civilă nr.15288/27.11.2013, pronunțată în dosarul nr.Y/245/2013 al judecătoriei Iaşi, 

aşadar cu mult după emiterea deciziei de concediere.Faptul că procesul verbal al adunării 

generale a sindicatului, care a avut loc în data de 28.09.2013 a fost comunicat Operei în data 

de 10.10.2013, prin intermediul serviciului registratură, este nerelevant în cauză, întrucât 

opozabilitatea față de terți a unui act se dobândeşte ca urmare a îndeplinirii unei anumite 

proceduri prevăzută de lege, în speță înregistrarea în registrul special ținut de grefa de pe 

lângă Judecătoria Iaşi, în baza unei sentințe pronunțate de instanța de judecată competentă. 
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 Or, noțiunea de opozabilitate nu poate fi confundată, respectiv asimilată celei de 

comunicare. Faptul că apelantul a efectuat personal comunicarea procesului verbal al 

Adunării Generale a sindicatului, anterior îndeplinirii procedurilor legale privind publicitatea 

şi opozabilitatea, nu poate constitui motiv pentru a se putea considera ca ar fi fost îndeplinite 

aceste cerințe prevăzute de lege. 

 Aceste argumente au fost reținute în mod corect şi de către instanța de fond, care a 

considerat în mod legal că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art.60 alin. l lit. g din Codul 

muncii, care au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, prin decizia 

nr. l268D/20l5. 

 2.În ceea ce priveşte motivul invocat de apelant, prin care arată că nu i s-ar fi acordat 

dreptul la preaviz, considerăm că această afirmație este făcută doar cu scopul de a încerca 

inducerea în eroare a instanței de judecată, ori se bazează pe greşita interpretare a prevederilor 

legale aplicabile. 

 Astfel, în cuprinsul deciziei de concediere se precizează foarte clar: "în conformitate 

cu dispozițiile art.76 lit. b, raportat la art.75 al.1 din Codul Muncii, durata preavizului este de 

20 de zile lucrătoare, calculate din ziua comunicării deciziei". 

 3.Al treilea motiv de apel invocat, este nearătarea duratei preavizului în decizia de 

concediere. 

 În fapt, angajatorul a arătat în mod concret în cuprinsul deciziei de concediere că: "în 

conformitate cu dispozițiile art.76 lit. b), raportat la art.75 al. l din Codul Muncii, durata 

preavizului este de 20 de zile lucrătoare, calculate din ziua comunicării deciziei". 

 Legea nu impune ca termenul de preaviz să fie menționat cu dată de începere şi 

terminare, aşa cum susține în mod greşit contestatorul. 

 Tocmai din aceste considerente, legiuitorul a statuat că neprecizarea datei exacte de la 

care începe să curgă preavizul nu se sancționează de către lege cu nulitatea deciziei contestate, 

cu atât mai mult cu cât data de la care preavizul începea să curgă a fost precizată foarte clar, 

respectiv data comunicării. 

 Mai mult, pentru a nu exista nici un fel de echivoc în interpretarea acestor aspecte, 

angajatorul a precizat foarte clar, prin decizia nr.71 din 01.11.2013 (fila 122 dosar) a 

managerului ONRI, că termenul de preaviz acordat, de 20 de zile lucrătoare, va începe după 

terminarea perioadei în care contractul individual de muncă al apelantului era suspendat, ca 

efect al concediului fără plată, respectiv din data de 11.11.2013. aceasta fiind prima zi 

lucrătoare [luni], după ultima zi de concediu fără plata (09.11.2013) 

 Prin decizia de concediere, acest preaviz a fost foarte clar determinat, începând să 

curgă de la data comunicării, conform legii. Cum contestatorul se afla în perioada concediului 

fără plată aprobat la acea dată (30.10.2013), termenul de preaviz a început să curgă din prima 

zi lucrătoare după expirarea concediului fără plată, respectiv din data de 11.11.2013. 

 Pentru toate aceste motive, raportat la actele normative aplicabile şi la probatoriul 

administrat în cauză, s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat 

Prin concluziile scrise formulate, OPERA a invocat excepția tardivității formulării 

precizărilor la apel . 

S-a arătat că precizările menționate anterior au fost depuse la dosar în data de 

25.04.2016, conform vizei registraturii Curții de Apel Iaşi, iar hotărârea instanței de fond a 

fost comunicată apelantului la data de 21.03.2016, conform mențiunilor din procesul verbal de 

comunicare, [fila 186 dosar fond). 

 Termenul legal în care se putea declara apel împotriva sentinței primei instanțe era de 

10 zile, acest termen fiind cu mult depăşit. 

 Pentru aceste motive s-a solicitat admiterea excepției şi respingerea apelului în ceea 

ce priveşte acest motiv de apel. 

Pe fond s-au invocat aceleaşi teze defensive. 
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 Analizând cu prioritate excepția invocată, potrivit art.248 N.c.pr.civ, Curtea apreciază 

excepția tardivității motivului suplimentar de apel ca întemeiată, pentru considerentele ce vor 

fi expuse în continuare:  

Potrivit art. 215 din Legea nr. 62/2011 cu modificările ulterioare „termenul de apel 

este de 10 zile de la data comuncării hotărârii.” 

Conform art.185 N. C.pr.civ când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit 

termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afara de cazul 

cand legea dispune altfel; actul de procedura făcut peste termen este lovit de nulitate. 

Or, în cauză, sentința civilă nr.2789/18.12.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi a fost 

comunicata apelantului intimat G.Ş.-G. la data de 21.03.2016, conform dovezii existente la 

fila 186 dosar fond. Împotriva acestei sentințe a formulat apel reclamantul G.Ş.-G. la data de 

30.03.2016 prin servicii poștale exclusiv în ceea ce priveşte nulitatea absolută a concedierii si 

a deciziei de concediere, aspect precizat expressis verbis în conținutul cererii de apel.  

În consecință, formularea unui nou motiv de apel la data de 20.04.2016 cu privire la 

capătul de cerere privitor la acordarea despăgubirilor, s-a realizat cu încălcarea termenului 

procedural imperativ de 10 zile, termen care s-a împlinit la 01.04.2016. Apărările invocate de 

apelant nu sunt de natură să înlăture sancțiunea decăderii acestuia din exercițiul dreptului. 

Cererea nou formulată nu poate fi apreciată ca o completare/explicitare a cererii inițiale de 

apel, în condițiile în care aceasta vizează alte capete de cerere şi alte soluții procesuale ale 

instanței de fond. Astfel, apelantul, prin apărător, a susținut că noul motiv de apel nu schimbă 

raporturile dintre părți, rezultând din aplicarea prevederilor art.80 C.muncii. Or, finalitatea 

urmărită este reformarea hotărârii de către instanța superioară, prin aplicarea corectă a legii, 

finalitate specifică exercițiului căii de atac şi supusă, aşadar exigențelor procedurale legale.  

În consecință, se va respinge, ca tardiv, motivul suplimentar de apel formulat de 

contestatorul G.Ş.-G.. 

În ceea ce priveşte cererea de apel, formulată în termen de contestatorul G.Ş.-G., 

raportat la motivele invocate şi dispozițiile legale aplicabile, urmează a fi respinsă pentru 

considerentele ce vor fi expuse în continuare:  

Prin cererea de apel se critică hotărârea primei instanței din perspectiva modalității de 

soluționare a apărărilor formulate în contestația împotriva deciziei de concediere nr. 

66/14.10.2013, emisă de intimata Opera , apărări vizând nulitatea acestei decizii decurgând 

din încălcarea interdicției prevăzute de art.60 alin.1 lit.g C.Muncii , respectiv din încălcarea 

prevederilor art.75 C.muncii referitoare la acordarea dreptului la preaviz. 

În ceea ce priveşte prima teză defensivă, în mod corect prima instanța a reținut 

inaplicabilitatea în cauză a prevederilor art.60 alin.1 lit.g Codul Muncii.  

Față de situația faptică expusă în sentința fondului, apelantul intimat a susținut că 

dobândirea calității de vicepreşedinte de sindicat s-a realizat la data de 28.09.2013, prin 

hotărârea (intitulata proces-verbal) a Adunării Generale a Sindicatului Artiştilor Operei 

Romane Naționale din Iași, hotărâre ce a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor din Legea 

62/2011 şi a notificat angajatorul despre calitatea sa la 10.10.2013. S-a arătat că, în mod 

greşit, s-a apreciat că singurul mod prin care hotărârea sindicatului putea avea efect de 

opozabilitate față de intimată era înscrierea în registrul judecătoriei, când acest mod de 

publicitate este unul care generează o opozabilitate generică, față de orice persoană, iar 

aducerea la cunoştință în mod direct a hotărârii sindicatului este un mod de publicitate 

individuală.  

Contrar celor invocate, dispozițiile art.20 din Legea nr.62/2011, deşi au titlu marginal 

„încunoştiințarea modificării statutelor şi/sau componenței organelor de conducere” 

reglementează o procedură judiciară, necontencioasă, care condiționează însă producerea 

efectelor legale modificatoare asupra elementelor statutare ale unui sindicat. Din aceasta 

perspectivă, nu se poate aprecia că rolul instanței judiciare se rezumă la „luarea la cunoştință” 

a modificărilor statutare. Deşi deficitar, textul legal trebui interpretat în lumina finalității sale, 

de control jurisdicțional asupra respectării dispozițiilor legale şi statutare în funcționarea 
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activității sindicatului. Art.20 alineatului 3 din Legea nr.62/2011 stabileşte actele care sunt 

obligatorii la depunerea cererii de înscriere a modificării şi deşi art.20 alin.2 apare a fi 

formulat imperativ, totuşi rămâne în competența instanței de a decide în sensul admiterii sau 

respingerii cererii de modificare, în funcție de respectarea prevederilor legale, sens în care 

este şi sentința nr.15288/27.11.2013 pronunțată de Judecătoria Iaşi. Mai mult, potrivit art.20 

alin.2 înscrierea se realizează în registrul special al sindicatelor prevăzut de art.17 alin. 1. În 

consecință, se aplică prevederile art.17 din Legea nr.62/2011 în complinirea art.20, dar şi 

dispozițiile art.200-205 Noul Cod Civil, ca normă generală în materia persoanelor juridice. 

Or, din interpretarea coroborată a tuturor aceste texte rezultă că modificarea actelor sau 

organelor de conducere sindicale nu poate produce efecte juridice decât de la data înscrierii în 

registru special a acestor modificări, ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătoreşti în 

acest sens. În consecință, orice act individual de comunicare inter partes, anterior înregistrării 

în registrul special, este lipsit de orice efecte juridice. În consecința, la data emiterii deciziei 

de concediere nr. 66/14.10.2013, interdicția prevăzută de art.60 alin.1 lit.g Codul Muncii era 

inaplicabilă, modificarea organelor de conducere a Sindicatului Artiştilor Operei nefiind 

operată în registrul special al sindicatelor, modificarea fiind admisă doar prin sentința civilă 

nr.15288/27.11.2013 dată în dosarul nr. Y/245/2013 al Judecătoriei Iaşi, sentință pronunțată 

ulterior emiterii deciziei contestate prin prezenta.  

În consecință, rămâne lipsită de relevanță procesuală analizarea efectelor deciziei 

Curții Constituționale nr.814/2015 prin care dispozițiile art.60 lit.g Codul Muncii au fost 

declarate neconstituționale. 

În ceea ce priveşte acordarea dreptului de preaviz, potrivit art.75 persoanele 

concediate în temeiul art.61 lit.c si d al art.65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz care 

nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare. 

Prin decizia de concediere nr. 66/14.10.2013 emisă de intimata Opera , contestată în 

prezenta cauză, s-a stipulat expres „în conformitate cu prevederile art.76 lit.b raporat la art.75 

alin.1 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, durata preavizului este de 20 zile calculate din 

ziua comunicării acestei decizii”. Prin decizia nr.71 din 01.11.2013 s-a stabilit că durata 

preavizului acordat salariatului (20 de zile lucrătoare) ca urmare a concedierii începe după 

terminarea suspendării contractului individual de muncă al acestuia (concediu fără plata) 

respectiv 11.11.2013. 

Apelantul intimat nu contestă înscrierea dreptului al preaviz în decizia atacată, dar 

apreciază că acest drept era, în fapt, lipsit de conținut, în condițiile în care a fost înscris în 

însăşi continutul deciziei contestate, care potrivit art.77 C.muncii producea efecte de la data 

comunicării ei, data de la care oricum raporturile de muncă erau încetate, prin concediere 

individuală. 

Or, apărarea expusă este lipsită de suport legal în condițiile în care potrivit art. 76 din 

Codul muncii, republicat, "Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 

conțină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea; b) durata preavizului; c) 

criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul 

concedierilor colective; d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în 

care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64." 

În consecință, înscrierea dreptului de preaviz în cuprinsul deciziei de concediere este o 

cerință imperativă legală şi nu poate atrage sancțiunea nulității, pe bază de silogisme 

interpretative, aşa cum susține apelantul intimat. 

De altfel, Înalta Curte de Casație şi Justiție, prin decizia în interesul legii nr. 8/2014 

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 24/02/2015 a statuat că „ În interpretarea şi 

aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) din Codul muncii, raportat la dispozițiile art. 78 din acelaşi 

cod, lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mențiunii privind durata preavizului acordat 

salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei şi a măsurii concedierii atunci când 

angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de 

art. 75 alin. (1) din Codul muncii sau cu durata prevăzută în contractele colective sau 
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individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului.” Or, a 

fortiori, dacă lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mențiunii privind durata preavizului 

acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei şi a măsurii concedierii, cu atât 

mai mult aceasta sancțiune nu poate interveni, când angajatorul a precizat expres acest drept 

în conținutul deciziei şi l-a acordat salariatului. 

În ceea ce priveşte neindividualizarea exactă a perioadei de timp în care era aplicabil 

preavizul, aceasta apărare excede oricum sferei de incidență a sancțiunii nulității, care, ca 

orice sancțiune, este de strictă interpretare şi aplicare. Stabilirea momentului de început şi de 

sfarşit al termenului de preaviz este o problemă de punere în executare a deciziei 

66/14.10.2013 şi nu afectează validitatea sa . În ceea ce priveşte decizia nr.71/01.11.2013, 

aceasta face aplicarea prevederilor art.75 alin.3 Codul Muncii, fiind dată în favoarea 

salariatului. De altfel, aceasta decizie nu face obiectul învestirii instanței , contestația 

formulată vizând exclusiv decizia 66/14.10.2013. 

În consecință, niciunul din motivele de apel nu se susține în raport de hotărârea 

instanței de fond, motiv pentru acre apelul formulat de apelantul G.Ş.-G. va fi respins ca 

nefondat.  

În ceea ce priveşte apelul formulat de apelanta -intimata OPERA , prioritar se reține, 

contrar celor susținute de apelantul intimat , devoluțiunea realizată prin aceasta cale de atac 

este deplină. Este real, aşa cum s-a şi expus în prezentele considerente, că apelanta Opera a 

indicat în cuprinsul cererii de apel „analizând fondul cauzei, instanța de fond a pronunțat o 

hotărâre greşită, admițând excepția puterii lucrului judecat, în condițiile în care, raportat la 

situația de fapt dedusă judecății şi la normele legate incidente, această excepție nu are 

aplicabilitate în cauză.Acesta reprezintă unicul motiv de apel, în condițiile în care, admițând 

această excepție, instanța de fond nu s-a mai pronunțat asupra celorlalte motive invocate cu 

privire lă fondul cauzei.”  

Totuşi, aceasta formulare din cuprinsul cererii de apel nu poate fundamenta concluzia 

că apelul este limitat, în condițiile în care, legea însăşi stabileşte potrivit art.477 alin.1 

N.C.pr.civ „instanța de apel va proceda la rejudecarea fondului,, în limitele stabilite expres 

sau implicit de către apelant, precum şi cu privire la soluțiile care sunt dependente de partea 

de hotărâre care a fost atacată”. Or, apelanta, prin cererea de apel, astfel cum a fost expusă a 

criticat integral raționament judiciar care a stat la baza soluției pronunțate în contestația 

împotriva deciziei de concediere nr. 66/14.10.2013, motiv pentru care devoluțiunea este 

deplină, în acord cu art.476 şi art.477 N.c.pr.civ. 

Fața de criticile formulate în apel, se reține în ceea ce priveşte excepția puterii de lucru 

judecat că soluția pronunțată de prima instanța este lipsită de fundament legal. În ceea ce 

priveşte decizia citată de instanța fondului, Decizia nr. 3845 a Înaltei Curți de Casație şi 

Justiție, Secția a II-a civilă, din 8 noiembrie 2013, aceasta a fost pronunțată sub imperiul 

Codului de Civil din 1864, reținându-se că „autoritatea de lucru judecat cunoaște două 

manifestări procesuale, aceea de excepție procesuală (conform art. 1201 C.civ. și art. 166 

C.proc.civ.) și aceea de prezumție, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură 

cu raporturile juridice dintre părți (conform art. 1200 pct. 4 și art. 1202 alin. 2 C.civ.)”. 

 În ceea ce priveşte legislația actuală,aplicabilă în litigiul pendinte, dispozițiile art. 431 

N.C.pr.civ prevăd autoritatea de lucru judecat exclusiv în materia efectelor hotărârilor 

judecătoreşti, fiind reglementat atât efectul negativ - art.431 alin.1 C.pr.civ, cât şi efectul 

pozitiv –art.431 alin.2 N.C.pr.civ „oricare din părți poate opune lucrul anterior judecat într-un 

alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă”. În manifestarea de excepție 

procesuală, definită potrivit art.245 N.C. pr.civ ca mijloc procesual care urmăreşte 

împiedicarea judecării fondului cauzei, autoritatea de lucru judecat poate fi reținută doar în 

condițiile triplei identități de părți, obiect şi cauză juridic. Autoritatea de lucru judecat, în 

latura efectului său pozitiv, va susține doar probator poziția procesuală a părții care va 

înțelege să se prevaleze de ceea ce statuat anterior, în cadrul altui litigiu ce are legătură cu 

noul proces dedus judecății 
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 Or, față de distincțiile noționale expuse, nu există vreo rațiune legală care ar fi permis 

primei instanțe de a se pronunța, în sensul admiterii unei excepții procesuale, în sensul art.245 

şi 431 alin.1 N.C.pr.civ. Prin sentința civilă nr. 889/17.03.2014 dată de Tribunalul Iaşi în 

dosarul nr. X/99/2013, sentință menținută prin decizia civilă nr. 167/16.02.2015 a Curții de 

Apel Iaşi a fost soluționată contestația formulată de G.Ş.-G. împotriva deciziei nr. 

1937/12.06.2013 emisă de Opera. Deşi litigiul s-a purtat între aceleaşi părți, atât obiectul , cât 

şi cauza juridică a acțiunii din cele dosare sunt diferite. În consecință autoritatea de lucru 

judecat, în latura sa negativă şi în manifestarea de excepție procesuală dirimantă, potrivit 

art.431 alin.1 C.pr.civ, nu putea interveni în raport de prezenta acțiune, ce vizează contestarea 

deciziei nr.66/14.10.2013. 

În ceea ce priveşte autoritatea de lucru judecat, în latura sa pozitivă, sentința civilă nr. 

889/17.03.2014 dată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. X/99/2013, sentință menținută prin 

decizia civilă nr. 167/16.02.2015 a Curții de Apel Iaşi face dovada, în favoarea contestatorului 

G.Ş.-G., a anulării irevocabile a deciziei nr. 1937/12.06.2013 emisă de către intimată Opera în 

urma contestației la procedura de evaluare profesională a salariaților, procedură în urma căreia 

contestatorului i s-a acordat acestuia calificativul de nesatisfăcător, nota obținută la evaluare 

fiind de 1,93. Prin decizia civilă nr. 167/16.02.2015 a Curții de Apel Iaşi s-a „reținut că în 

mod corect a concluzionat prima instanță că evaluarea contestatorului este nelegală, fiind 

efectuată cu încălcarea procedurii reglementate de Ordinul 2331/2011 şi Regulamentul Intern 

al ONRI.”, nefiind parcursă proba interviului. Însă sub aspectul valorii probatorii a 

dezlegărilor realizate în cel dintâi litigiu fața de prezentul litigiu, chiar prin decizia civilă nr. 

167/16.02.2015 a Curții de Apel Iaşi s-a reținut, cu titlu definitiv „În ceea ce priveşte ,,noua 

evaluare” dispusă de managerul instituției apelante la data de 03.10.2013, se constată că 

dispozițiile art. 5.2.2 alin. 2 și 3 din Regulamentul intern ONRI, invocate ca temei legal al 

actului, reglementează evaluarea salariatului în vederea stabilirii faptului dacă acesta mai 

corespunde sau nu din punct de vedere profesional locului de muncă unde este încadrat, în 

conformitate cu disp. art. 61 lit. d raportat la art. 63 alin. 2 din Codul muncii, și nu 

posibilitatea confirmării evaluării deja efectuate cu încălcarea procedurii legale.Ca atare, 

indiferent de calitățile membrilor noii comisii, nu se poate considera că acordarea 

calificativului ,,necorespunzător” pentru ocuparea postului de solist vocal grad 1 justifică 

efectuarea evaluării inițiale cu încălcarea procedurii legale. De altfel, această evaluare în 

temeiul art. 5.2.2 alin. 2 și 3 din Regulamentul intern ONRI a determinat concedierea 

contestatorului G.Ş.-G. pentru necorespundere profesională, care, însă, nu face obiectul 

prezentei cauze.” 

În consecință, chiar din litigiu anterior, s-a antamat şi s-a statuat în sensul lipsei unei 

legături necesare şi indisolubile între procedura de evaluare profesională anuală şi procedura 

evaluării în vederea stabilirii faptului dacă salariatul mai corespunde sau nu din punct de 

vedere profesional locului de muncă unde este încadrat, în conformitate cu disp. art. 61 lit. d 

raportat la art. 63 alin. 2 din Codul muncii. 

Decizia contestată în prezenta cauză, nr.66/14.102.2013 a fost emisă în baza 

prevederilor art.5.2.2. din Regulamentului Intern al Operei . 

Potrivit textului „în conformitate cu dispozițiile art.61 lit.d raportat la art.63 alin.2 

Codul Muncii (Legea nr. 53/2003) şi cu dispozițiile art.6 lit.c din regulamentul de Organizare 

şi Funcționare al ONRI, aprobat prin Ordinul 2526/2011 al Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Național, precum şi luând în calcul specificul ONRI, respectiv acela de 

instituție publică de spectacole, care are datoria de a prezenta producții artistice la un nivel cât 

mai ridicat, evaluarea salariatului în vederea stabilirii dacă acesta mai corespunde sau nu din 

punct de vedere profesional locului de muncă unde este încadrat se va face în următoare 

modalitate: 

“ După ce angajatorul constată că există deficiențe în îndeplinirea de către salariat a 

obligațiilor profesionale asumate de acesta prin contractual individual de muncă, respectiv 

fişa postului, managerul decide efectuarea evaluării profesionale a salariatului.” 
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Din textul aplicabil la nivelul angajatorului, rezultă indubitabil că procedura evaluării 

în vederea corespunderii profesionale este distinctă şi autonomă în raport de procedura 

evaluării profesionale anuale, care este reglementată de art.5.2.1 din regulamentul intern şi 

este întemeiată pe prevederile Ordinului 2331/2011 a Ministerului Culturii. Procedura 

evaluării în vederea corespunderii profesionale presupune etape distincte , prevăzute de art. 

5.2.2. alineatele 2-8, fața de procedura evaluării anuale care are alte componente potrivit 

art.5.2.1.1. din regulament. Evaluarea profesională anuală vizează aprecierea performantelor 

individuale anuale, pe când procedura prevăzută de art.5.2.2. din regulament urmăreşte 

stabilirea corespunderii profesionale pentru postul deținut.  

Deşi şi prima instanța, reține caracterul distinct al celor două proceduri, totuşi 

statuează în sensul caracterului derivat şi subsidiar al procedurii necorespunderii profesionale 

din procedura evaluării profesionale anuale. Or, nici una din prevederile textului, nu 

argumentează o astfel de concluzie. Este real că textul debutează cu sintagma „după ce 

angajatorul constată că există deficiențe”, însă nicio prevedere nu susține teza conform căreia 

aceasta „constatare a unor deficiențe în activitatea desfăşurată” ar trebui să rezulte din 

evaluarea anuală. Pe de o parte, rațiuni logice infirmă o astfel d e ipoteză. În acest sens, 

angajatorul nu poate fi obligat să aştepte finalul anului calendaristic pentru efectuarea 

evaluării anuale şi, abia ulterior, parcurgerea procedurii evaluării pentru necorespundere 

profesională. Dreptul angajatorului de a dispune încetarea contractului pentru necorespundere 

profesională nu poate fi limitat temporal, aşa cum susține apărarea. Pe de altă parte, însăşi 

prevederile art.5.2.2 susțin interpretarea conform căreia angajatorul poate decide deschiderea 

procedurii de evaluare pentru necorespundere profesională oricând apreciază în interesul 

instituțiie. În acest sens, se precizează expres în text: „luând în calcul specificul ONRI, 

respectiv acela de instituție publică de spectacole, care are datoria de a prezenta producții 

artistice la un nivel cât mai ridicat”. 

În consecință, ca procedură distinctă şi autonomă, procedura evaluării în vederea 

corespunderii profesionale este separata de procedura evaluării profesionale anuale, astfel 

încât dezlegările date în litigiul înregistrat sub nr. X/99/2013 nu influențează soluționarea 

prezentei cauzei, nefiind incidente prevederile art.431 alin.2 N.c.pr.civ. 

În consecință, argumentația soluției primei instanțe este eronată, motiv pentru care se 

va respinge excepția puterii de lucru judecat.  

În ceea ce priveşte analizarea legalității şi temeiniciei deciziei 66/2013 din perspectiva 

celorlalte apărări formulate de contestator, se reține că în cauză nu s-a probat existența unui 

contract colectiv de muncă aplicabil la nivelul anului 2013 la unitatea angajatoare, astfel că 

tezele defensive susținute pe acest aspect sunt nepertinente.  

Faptul că în convocarea la procedura de evaluare nu au fost nominalizați membrii 

comisiei nu afectează legalitatea procedurii urmate, în lipsa unui text regulamentar care să 

prevadă această cerință procedurală. Regulamentul prevede prin dispozițiile art.5.2.2 alin.2 şi 

alin.3 doar modalitatea de numire a comisiei şi calitatea cerută acestora, rămânând fără 

relevanța judiciară că membrii comisiei au fost numiți prin decizia nr.62/20.09.2013, ulterior 

convocării contestatorului prin decizia nr. 59 din 09.09.2013, în condițiile în care nu se 

contestă că evaluarea a fost realizată chiar de cei desemnați prin decizia managerului Operei . 

În ceea ce priveşte invocata stare de incompatibilitate dintre un membru al comisiei Eleonora 

Enachescu, care ar fi avut interes în angajarea unui elev în cadrul Operei, aceasta nu are 

fundament juridic, în condițiile în care ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător unei funcții contractuale se face prin concurs sau examen, în limita posturilor 

vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcții, potrivit art.1 din Regulamentul 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare, a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificări ulterioare. 
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În ceea ce priveşte respectarea prevederilor art.64 alin.1 Codul Muncii, angajatorul a 

făcut dovada că a oferit salariatului contestator postul de ”artist liric opera” –gradul I, 

acordând un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare pentru ca reclamantul să-şi 

manifeste opțiune. Contestatorul nu a agreat acest post şi nu a răspuns ofertei primite. În acest 

sens, nu se poate reține că oferta nu era reală, în condițiile în care contestatorul a fost cel care 

nu a înțeles să-şi exercite acest drept. De altfel, critica formulată este la nivel general şi 

nespecific, contestatorul nesolicitând angajatorului şi neadministrând nici în procedura 

judiciară alte probe de natură a susține că la nivelul angajatorului erau şi alte posturi 

corespunzătoare calificării sale profesionale, care nu i-au fost acordate, fiind lezat în exercițiul 

dreptului său.  

Decizia de concediere nr.66/14.10.2013 a fost comunicată contestatorului la data de 

30.10.2013, prin executor judecătoresc Neneci Tănase, fiind respectat termenul legal.  

În ceea ce priveşte aspectele de netemeinicie invocate de contestator, aşa cum se 

invocă prin însăşi contestația dedusă judecății, concedierea pentru necorespundere 

profesională intervine în cazul în care ca urmare a unor factori obiectivi, sau subiectivi dar 

fără culpă, salariatul nu mai îndeplineşte cerințele necesare ocupării postului.  

Or, în condițiile în care activitatea profesională a contestatorului se plasează în 

domeniul artistic este absolut evident că menținerea unui anumit nivel de performanță artistică 

este o cerință intrisecă postului de „solist vocal” în cadrul angajatorului Opera .  

Evaluarea modului de interpretare raportat la nivelul profesional necesar ocupării 

postului de solist vocal gradul I a fost în sarcina unei comisii colegiale, din care au făcut parte 

numai profesionisti şi care au acordat în unanimitate calificativul „necorespunzător”. 

În consecință, instanța nu poate substitui propria apreciere şi analiză celei realizate de 

profesionişti în domeniu, iar experienta şi activitatea prodigioasă a reclamantului nu poate fi 

un argument de înlăturare, pe motiv de netemeinicie a deciziei de concediere.În acest sens, 

necorespunderea profesională se apreciază în concret, în raport de un anumit moment şi în 

raport de natura şi cerințele postului şi nu în abstract, în raport de calitățile sau modul de 

îndeplinire în trecut a atribuțiilor postului.  

Intimata şi-a întemeiat decizia pe concluziile comisiei numite în condițiile art.5.2.2. 

din regulament, iar contestatorul nu a prezentat nici un argument obiectiv , de natură a înlătura 

concluziile comisiei, invocând doar un prezumtiv conflict cu conducerea Operei, în condițiile 

în care niciunul dintre evaluatori nu făcea parte din personalul angajatorului.  

În consecință, nu există temeiuri pentru a se aprecia nelegalitatea sau netemeinicia 

deciziei de concediere individuală, motiv pentru care contestatia se impune a fi respinsă în 

capătul principal şi, pe cale de consecință, şi în ceea ce privește capetele accesorii.  

Pentru considerentele expuse, a fost admis apelul declarat de Opera împotriva sentinței 

civile nr.2789/18.12.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi, sentință ce a fost schimbată în parte, 

în sensul că: s-a respins excepția puterii de lucru judecat; s-a respins, în tot, contestația 

formulată de contestatorul G.Ş.-G. in contradictoriu cu intimata Opera şi cererea 

contestatorului de acordare a cheltuielilor de judecată. 

A fost păstrată dispoziția privind respingerea excepției nulității absolute a deciziei de 

concediere si respingerii de obligare la plata daunelor cominatorii. 

A fost respins apelul declarat de contestatorul G.Ş.-G. împotriva aceleaşi sentințe. 

 

10. Despăgubiri ca urmare a anulării deciziei de concediere 

 



315 

 

Dispoziția art. 80 alin.1 din Codul muncii referitoare la plata despăgubirilor este o 

dispoziție imperativă și nu supletivă pentru a permite angajatorului ori instanței să analizeze 

oportunitatea acordării lor, circumstanțiat atitudinii salariatului de a nu se prezenta la locul 

de muncă (anterior și ulterior emiterii deciziei în contextul anunțării demisiei fără preaviz). 

Cu alte cuvinte analiza dreptului contestatorului la despăgubiri excede controlului judiciar și 

este irelevantă în raport cu efectele anulării măsurii concedierii.  

În opinie separată, despăgubirile nu se acordă în mod automat, ca o consecință a 

anulării deciziei de concediere. Art.80 din Codul muncii stabileşte evaluarea despăgubirilor 

ce incumbă angajatorului ca urmare a faptei sale ilicite de concediere a salariatului în mod 

netemeinic sau nelegal. În acest sens, finalitatea legală a textului a urmărit instituirea 

imperativa a răspunderii angajatorului care prin propriul său act ilicit sau netemeinic a 

sistat raporturile de muncă, împiedicând exercițiul dreptului salariatului de a presta munca şi 

de a încasa, corelativ salariul şi celelalte drepturi aferente. În acest sens, ipoteza unică 

premisă a textului legal a fost cea referitoare la împrejurarea că încetarea raporturilor de 

muncă a fost generată exclusiv de faptul ilicit, în sens larg, al angajatorului.  

 

Temei de drept: art. 80 alin.1 din Codul muncii 

Decizia nr. 127/2 februarie 2016  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr. 2422/99/2014 la data de 25.03.2014, 

astfel cum a fost precizată, formulată de contestatorul C.R.S., în contradictoriu cu intimata 

S.C. „E.A.” SRL, a fost investită prezenta instanță cu o contestație împotriva deciziei de 

sancționare disciplinară nr. 25/24.02.2014, emisă de intimată. 

Solicită contestatorul anularea deciziei, încetarea contractului de muncă conform art. 

81 Codul muncii, plata daunelor morale în cuantum de 8000 lei şi a cheltuielilor de judecată. 

Prin sentința civilă nr.1307 din 26.05.2015 Tribunalul Iași admite în parte contestația, 

astfel cum a fost precizată, formulată de contestatorul C.R.S. în contradictoriu cu intimata 

S.C. „E.A.” SRL. 

Anulează Decizia de sancționare disciplinară nr. 25/24.02.2014, emisă de intimată.  

Obligă intimata să achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, 

majorate şi reactualizate precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu 

data desfacerii contractului de muncă al contestatorului în baza deciziei de sancționare 

disciplinară nr. 25/24.02.2014 şi până la data de 18.03.2014. 

Respinge cererile formulate de contestator în contradictoriu cu intimata, având ca 

obiect încetarea contractului de muncă conform art. 81 din Codul muncii şi obligarea 

intimatei la plata sumei de 8000 lei, cu titlu de daune morale/profesionale. 

Respinge cererea contestatorului privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține, în esență că angajatorul a emis 

nelegal decizia de sancționare cu desfacerea contractului individual de muncă, fără a dispune 

în vreun fel asupra cererii de demisie formulată de salariat. Faptul că a fost înregistrată 

demisia nu conduce decât la ideea încetării contractului, nefiind nicio o mențiune pe această 

cerere (sau un act întocmit) în sensul că nu s-a respectat termenul de preaviz. Întocmirea celor 

două acte de predare a unor bunuri ale societății de către salariat, primirea acestora de către 

societate nu poate conduce decât la ideea unei renunțări tacite la termenul de preaviz (oricum 

predarea primirea acestora lipsea salariatul de posibilitatea desfăşurării activității). De altfel, 

în niciun moment nu s-a făcut dovada unui refuz al salariatului de presta muncă în perioada 

preavizului, apărările fiind făcute pentru perioada imediat următoare, când acesta se afla în 

C.M.  

La acordarea despăgubirilor instanța a avut în vedere noua decizie emisă de angajator 

de desfacere disciplinară a contractului de muncă – nr. 969 din 18.03.2014 ca şi moment final 

al acordării despăgubirilor. 
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În ceea ce priveşte acordarea daunelor morale, instanța reține că nu au fost probate în 

niciun fel deşi sarcina probei îi aparținea. 

Cererea de a se dispune încetarea contractului de muncă conform art. 81 din Codul 

muncii a fost respinsă motivat atât de soluția dată cât şi de existența deciziei de desfacere 

disciplinară a contractului de muncă – nr. 969 din 18.03.2014. În ceea ce priveşte cererea de 

obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată instanța o respinge raportat la art. 452 şi 

453 C.pr.civ., nefiind făcută dovada acestora. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel S.C. „E.A.” S.R.L considerând-o nelegală și 

netemeinică. 

În esență, apelanta susține că a fost interpretată greșit poziția sa cu privire la termenul 

de preaviz, contrar dispozițiilor art. 81 (7) din Codul muncii. 

Arată apelanta că nu a renunțat la preaviz nici expres și nici tacit, iar prin raportare la 

art. 81(5) din Codul muncii pe parcursul termenului de preaviz putea dispune desfacerea 

contractului de muncă pentru oricare dintre motivele prevăzute în codul muncii. 

Mai arată apelanta că intimatul nu are dreptul la despăgubire. 

În drept își întemeiază apelul pe dispozițiile art. 466 și urm NCPC. 

Intimatul contestator C.R.S. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea 

apelului ca nefondat. A formulat și răspuns scris cu privire la lămuririle solicitate de către 

instanță a fi date în cauză. 

Apelanta a formulat răspuns la întâmpinare. 

În apel apelanta a depus foile de pontaj pentru lunile februarie și martie 2014. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel formulate, apărările 

intimatului și dispozițiile legale aplicabile, Curtea reține următoarele: 

Contestatorul C.R.S. a intrat în raporturi juridice de muncă cu S.C. „E.A.” S.R.L în 

baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr.1132/18.02.2013, inițial pe perioadă 

determinată, apoi pe perioadă nedeterminată ca urmare a semnării actului adițional 

nr.01/31.05.2013, pe funcția de agent vânzări. 

La data de 14.02.2014 contestatorul și-a exprimat neechivoc dorința de a înceta 

raporturile de muncă, înaintând angajatorului cererea de demisie, înregistrată la unitate sub 

nr.539/14.02.2014. Prin aceasta, salariatul anunță angajatorul și despre faptul că se află în 

concediu medical și solicitarea de a delega o persoană pentru predarea bunurilor aparținând 

societății, predare ce are loc în aceeași zi conform procesului verbal de la dosarul de fond.  

La data de 18.02.2014 contestatorul revine cu o nouă cerere de demisie, înregistrată 

sub nr.601/18.02.2014. Prin aceasta solicită să se ia act de demisie fără preaviz, motivat de 

lipsa mijloacelor tehnice necesare desfășurării activității, mijloace care au fost puse la 

dispoziția angajatorului pe bază de proces verbal la data de 14.02.2014. 

În principal, Curtea analizează dreptul contestatorului de a demisiona fără preaviz. 

Curtea notează că unul dintre drepturile fundamentale garantate de Constituție este 

libertatea la munca, iar în acest drept se include si posibilitatea angajatului de a înceta relațiile 

de muncă atunci când dorește, încetarea contractului individual de munca din inițiativa 

salariatului reprezintă o consecința a principiului libertății muncii, consacrat de art. 41 alin.1 

din Constituție, conform căruia "alegerea profesiei si a locului de munca sunt libere". 

Pornind de la textul art.81 alin.1 Codul muncii se are în vedere că demisia constituie, 

actul unilateral de voință a salariatului, care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului 

încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz, care este 

reglementat în favoarea angajatorului.  

Excepția de la respectarea termenului de preaviz este prevăzută în alin.8 al aceluiași 

articol ”Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligațiile 

asumate prin contractul individual de muncă.” 

Principial asigurarea condițiilor de muncă și a bazei materiale pentru desfășurarea 

activității revine angajatorului potrivit dispozițiilor art.40 alin.2 lit.b din Codul muncii și ale 

art.4 lit b din contractul individual de muncă. Această obligație a fost respectată de către 
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angajator. Preluarea autoturismului și a întregii baze materiale necesare desfășurării activității 

de către angajator de la salariat s-a realizat la cererea expresă a acestuia din urmă, exprimată 

prin prima cerere de demisie. 

Prin urmare, nu se poate reține în cauză neîndeplinirea obligațiilor asumate prin 

contractul individual de muncă de către apelanta S.C. „E.A.” S.R.L pentru a fi incidentă 

situația de excepție a demisiei fără preaviz. La această situație s-a ajuns tocmai datorită 

atitudinii salariatului care a provocat singur situația vădită de imposibilitate a desfășurării 

activității pentru care a fost angajat, atitudine care se circumscrie abuzului de drept, în sensul 

art.15 din Codul civil. 

Se constată astfel că salariatul era ținut la respectarea termenului de preaviz, 

reglementat de legiuitor în favoarea angajatorului, în ideea ca acesta să aibă timpul necesar 

pentru înlocuirea salariatului demisionar. Aceasta în condițiile în care nu există nici un act de 

renunțare la termenul de preaviz de către societate. 

Curtea constată că producătoare de efecte juridice este demisia formulată la data de 

14.02.2014 și nu cea formulată la data de 18.02.2014, întrucât manifestarea de voință a 

salariatului cu privire la încetarea, din inițiativa sa a contractului de muncă este irevocabilă, 

retractarea ei fiind posibilă numai cu acordul expres ori tacit al angajatorului, acord inexistent 

în cauză. 

Termenul de preaviz prevăzut de contractul individual de muncă (lit L/b) este de 20 de 

zile lucrătoare, acesta începând să curgă de principiu din ziua demisiei și se împlinește la data 

expirării termenului de preaviz (conform art.81 alin.7 din Codul muncii), în condițiile în care 

apelanta nu a renunțat la termenul de preaviz. 

Primirea bunurilor de către reprezentantul societății la data de 14.02.2014, nu 

reprezintă un act de renunțare tacită la termenul de preaviz, întrucât, așa cum s-a reținut mai 

sus, la această operațiune de predare primire s-a ajuns ca urmare a cererii exprese a 

salariatului și nu la inițiativa angajatorului. 

În cauză, termenul de preaviz a început să curgă la data de 18.02.2014, întrucât în 

intervalul 14.02 – 17.02. 2014 contestatorul s-a aflat în incapacitate de muncă, astfel că, prin 

raportare la dispozițiile art. 81 alin. 6 din Codul muncii, termenul de preaviz a fost suspendat. 

Cele 20 de zile lucrătoare au expirat la data de 17.03.2014. 

Prin urmare, înlăuntrul termenului de preaviz (18.02 – 17.03.2014) contractul 

individual de muncă a continuat să îşi producă toate efectele conform dispozițiilor art. 81(5) 

din Codul muncii, ceea ce înseamnă că păstrându-și calitatea de salariat contestatorul avea 

obligația de a se prezenta la locul de muncă și de a fi la dispoziția angajatorului. Prin urmare, 

în acest interval angajatorul poate dispune măsuri în privința raportului de muncă al 

salariatului. 

Astfel a procedat și apelanta S.C. „E.A.” S.R.L care la data de 24.02.2014 (în 

interiorul termenului de preaviz) a dispus sancționarea disciplinară a contestatorului C.R.S. cu 

desfacerea contractului individual de muncă prin decizia nr.25/24.02.2014, actul fiind emis 

legal sub aspectul momentului dispunerii asupra măsurii. 

Pentru aceste considerente, criticile aduse de apelant sentinței se vădesc a fi 

întemeiate, decizia sancționatorie fiind emisă, legal, înlăuntrul termenului de preaviz. 

Curtea reține că, învestită fiind cu judecarea contestației împotriva deciziei de 

sancționare emise de angajator, instanța are a verifica legalitatea şi temeinicia măsurii luate, 

exercitând un control devolutiv de natură jurisdicțională. 

Dacă sub aspectul legalității decizia se circumscrie normelor legale, în ceea ce privește 

însă, temeinicia acesteia, Curtea constată că abaterile invocate nu se regăsesc între îndatoririle 

contestatorului pe care ar fi trebuit să le respecte pe parcursul desfășurării raporturilor de 

muncă. 

Prin decizia contestată a fost aplicată o sancțiune disciplinară şi, potrivit art. 247 din 

Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, 
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potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi, ori de câte ori constată că aceştia au 

săvârşit o abatere disciplinară.  

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acțiune sau 

inacțiune săvârşită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 

aplicabil, ordinele şi dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.  

Faptele imputate și normele pretins încălcate relevate prin decizie sunt: oferirea unor 

clienți a unui discount de 2% 1a plata cash fără a îndeplini condițiile stabilite de companie, 

încălcând art.M, alin.2 pct c din contractul individual de muncă; a introdus în dispozitivul 

PALM 10 facturi care nu se regăsesc în contabilitatea clienților și a realizat fals în acte, 

încălcând art.M, alin.2 pct. c din contractul individual de muncă, art. 90 lit h; a încălcat 

politica companiei facturând o bucată dintr-un singur produs, încălcând art.M, alin.2 pct b și c 

din contractul individual de muncă. 

Contractul individual de muncă dezvăluie faptul că obligațiile salariatului potrivit 

art.M, alin.2 pct b și c constau în: obligația de a respecta disciplina muncii și obligația de 

fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu. Art. 90 lit h din ROI stabilește 

obligația salariatului de a nu comite fapte interzise de prevederile legale în vigoare. 

Curtea constată că faptele imputate de societate prin decizie nu se circumscriu unei 

obligații concrete impusă prin contractul individual de muncă ori regulamentul de ordine 

interioară. Ceea ce i se impută de fapt salariatului este încălcarea unei politicii de management 

și marketing a companiei, ale cărei reguli nu sunt aduse oficial la cunoștință salariatului, în 

procesul muncii, nu sunt menționate în concret în decizie ( prin expunere ori trimitere la un 

anume act intern) și ca atare nu au fost înfățișate nici instanței. 

În aceste circumstanțe instanța constată că apelanta S.C. „E.A.” S.R.L nu a făcut 

dovada săvârșirii de către contestatorulC.R.S. a unor fapte calificate ca abateri de contractul 

individual de muncă ori regulamentul de ordine interioară. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că decizia nr.25/24.02.2014 este 

netemeinică (și nu nelegală cum a statuat judecătorul fondului), aspect ce impune păstrarea 

dispoziției tribunalului de anulare a deciziei, conform art. 80(1) combinat cu art.247 din 

Codul muncii. 

În ceea ce privește despăgubirile datorate de angajator ca urmare a emiterii deciziei 

netemeinice, se impun a fi evidențiate dispozițiile art. 80 din Codul muncii: 

”(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, 

instanța va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu 

salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

salariatul. 

 (2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune 

părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. 

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului 

de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi 

irevocabile a hotărârii judecătoreşti.” 

În principal, se observă că dispoziția alin.1 referitoare la plata despăgubirilor este o 

dispoziție imperativă și nu supletivă pentru a permite angajatorului ori instanței să analizeze 

oportunitatea acordării lor, circumstanțiat atitudinii salariatului de a nu se prezenta la locul de 

muncă (anterior și ulterior emiterii deciziei în contextul anunțării demisiei fără preaviz). 

Cu alte cuvinte analiza dreptului contestatorului la despăgubiri excede controlului 

judiciar și este irelevantă în raport cu efectele anulării măsurii concedierii.  

În plus, faptul că nu s-a cerut prin contestație acordarea despăgubirilor, indiferent de 

motivul care l-a determinat pe contestator să-și limiteze cadrul procesual, nu duce la 

inaplicabilitatea măsurii de protecție create de legiuitor ca un drept absolut în cazul 

concedierii nelegale ori netemeinice, conform art.80(1) din Codul muncii, la care salariatul nu 

poate renunța, astfel cum se statuează prin dispozițiile art. 38 din Codul muncii. 
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Curtea constată, așadar, că angajatorul datorează despăgubiri în sensul art.80(1) din 

Codul muncii, astfel după cum corect a reținut judecătorul fondului. 

Pentru argumentele expuse anterior, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 480 NCPC a 

respins apelul, cu substituirea motivării în sensul prezentat.  

Opinie separată în sensul admiterii apelului şi înlăturării dispoziției privind 

plata despăgubirilor 

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art.80 alin.1 C.muncii, se reține că textul 

prevede că in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, 

instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu 

salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

salariatul.  

Textul precitat instituie o evaluare legala a întinderii prejudiciului resimțit de salariat 

ca urmare a măsurii unilaterale a angajatorului, măsura apreciată jurisdicțional, ca nelegală 

sau netemeinică. Atât literatura juridică, cât şi practica judiciară sunt unanime a aprecia că 

antrenarea răspunderii civile a angajatorului operează ex officio şi este limitată la valoarea 

salariilor indexate, majorate si reactualizate si a celorlalte de care ar fi beneficiat salariatul în 

lipsa deciziei de concediere , de la data comunicării acesteia şi până la data reintegrării 

salariatului. 

Fără a se nega justețea acestor teze principiale, aplicabile în materia antrenării 

răspunderii civile a angajatorului, situația specială din speță impune o abordare 

circumstanțiată, axată în principal pe analiza realității prejudiciului resimțit de către 

contestatorul-salariat. 

Astfel, este necontestata probator, fiind chiar unul dintre aspectele faptice afirmate ca 

temei al contestației , împrejurarea că începând cu data de 18.02.2014 contestatorul C.R.S. nu 

s-a mai prezentat la locul de muncă şi nu a mai desfăşurat nicio activitate lucrativă în favoarea 

angajatorului, sens în care este şi pontajul lunii februarie.  

Este real că din punct de vedere legal, în lipsa renunțării angajatorului la termenul de 

preaviz contractul de muncă încetează, prin demisie, doar la expirarea acestui termen ( art.81 

alin.7 C.muncii), totuşi efectele prelungirii contractului de muncă nu pot fi mai largi decât 

cele ce decurg, în mod obişnuit, din executarea contractului. În acest sens, art.159 C.muncii 

definește salariul ca fiind contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului 

individual de muncă. Or, lipsa prestării muncii de către angajat anihilează cauza juridică a 

obligației angajatorului de plata a drepturilor salariale corelative, iar obligația lipsită 

substanțial de cauză este, în consecință, lipsită de protecție jurisdicțională. 

Ipotezei reținute s-a contraargumentat, că, în sensul art.80 C.muncii, obligația de plată 

ce incumbă angajatorului este impusă pe tărâmul răspunderii civile delictuale, nu pe tărâmul 

obligației contractuale, iar salariatul nu poate renunța la un drept stipulat în favoarea sa, 

potrivit art.38 C.muncii. 

 În raport de argumentele expuse, se reține că art.80 C.muncii stabileşte evaluarea 

despăgubirilor ce incumba angajatorului ca urmare a faptei sale ilicite de concediere a 

salariatului în mod netemeinic sau nelegal. În acest sens, finalitatea legală a textului a urmărit 

instituirea imperativa a răspunderii angajatorului care prin propriul său act ilicit sau 

netemeinic a sistat raporturile de muncă, împiedicând exercițiul dreptului salariatului de a 

presta munca şi de a încasa, corelativ salariul şi celelalte drepturi aferente. În acest sens, 

ipoteza unică premisă a textului legal a fost cea referitoare la împrejurarea că încetarea 

raporturilor de muncă a fost generată exclusiv de faptul ilicit, în sens larg, al angajatorului.  

Din aceasta cauză, tot angajatorului îi revine răspunderea de a –l despăgubi pe salariat, 

plătindu-i o sumă echivalenta cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, dacă angajatorul nu i-ar fi desfăcut contractul de 

muncă. Or, aceasta teză premisă nu se verifică în speța. Neprestarea muncii de către 



320 

 

contestatorul C.R.S., ulterior datei de 18.02.2014, nu a avut drept cauză fapta angajatorului, ci 

propria manifestare de voință voluntară, considerând că raporturile de muncă au încetat prin 

demisie. Faptul că legal aceasta ultima aserțiune nu se verifică, fiind condiționata de 

respectarea termenului de preaviz, nu poate duce la soluția de obligare a angajatorului la plata 

despăgubirii prevăzute de art.80 alin.1 C.muncii, în condițiile în care decizia emisă de acesta 

este ulterioară manifestării de voință a salariatului. Mai mult, hotărârea pronunțată nu se poate 

întemeia pe situații ipotetice (reîntoarcerea la munca a salariatului ulterior datei de 

25.02.2014- data comunicării deciziei 25/24.02.2014 de desfacere disciplinară a contractului 

de muncă), ci pe probe şi aspecte faptice necontestate. Or, contestatorul a susținut constant că 

şi-a dat demisia şi a considerat încetat contractul de muncă, motiv pentru care nu s-a mai 

prezentat la locul de muncă. 

Nu în ultimul rând, dispozițiile art.80 C.muncii reprezintă particularizarea efectelor 

nulității în materia concedierilor nelegale, vizând repunerea părților în situația anterioară 

actului ilicit al angajatorului. Or, în speță, anterior deciziei angajatorului, contestatorul 

refuzase continuarea raporturilor de muncă, iar în acest context, acordarea unei despăgubiri 

egale cu drepturile salariale nu poate fi justificată pe rațiuni legate de repunerea părților în 

situația anterioara, ci asigură contestatorului un beneficiu patrimonial lipsit de orice cauză 

juridică . 

Caracterul imperativ atât al dispozițiilor art.80 C.muncii şi art. 38 C.muncii nu se 

opune soluției adoptate, deoarece prevederile îşi păstrează acest caracter în condițiile în care 

situațiile de speța se subsumează ipotezelor legale. În acest sens, activitatea de judecată 

presupune o analiză şi aplicare nuanțată a prevederilor normative, în condițiile în care 

activitatea de legiferare nu poate acoperi în manieră generală fiecare caz particular de speța.  

În acelaşi sens, prin Decizia nr. 290/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr 397/02.07.2013, Curtea Constituțională a reținut că „prevederile de lege criticate 

au mai fost supuse controlului de constituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 318 din 29 martie 

2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 3 mai 2007, Curtea a 

constatat că "textul de lege criticat are ca ipoteză concedierea unui salariat în mod netemeinic 

sau nelegal, fapt ce trebuie stabilit în cadrul unui proces desfăşurat cu respectarea principiului 

contradictorialității şi pe baza unui probatoriu pertinent şi convingător. Numai în urma 

stabilirii cu corectitudine a acestui fapt, instanța va dispune anularea măsurii de concediere şi 

obligarea angajatorului în culpă la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 

şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. (...)." 

Cu toate acestea, Curtea a arătat că aspectele invocate de autorul excepției vizează 

probleme de aplicare a legii şi nu aspecte de neconstituționalitate, aspecte ce revin în căderea 

instanței de drept comun. 

În consecință, pentru argumentele expuse, apreciez că emiterea netemeinică de către 

angajatorul SC „E.A.” SRL a deciziei 24/24.02.2014 nu a produs contestatorului vreun 

prejudiciu, manifestarea de voință a salariatului fiind cauza exclusivă a neexecutării 

obligațiilor contractuale ulterior datei de 18.02.2014, privind prestarea muncii, motiv pentru 

care nu poate beneficia de plata vreunei despăgubiri echivalente drepturilor salariale, aferente 

perioadei 25.02.2014-18.03.2014. 

 

IV. Pensii  

11. Stagiu de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă 

http://lege5.ro/Gratuit/geydenbwgq/decizia-nr-318-2007-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-78-alin-1-din-legea-nr-53-2003-codul-muncii?pid=&d=2016-01-29
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Perioada în care o persoană este înscrisă la pensie pentru limită de vârstă nu poate 

constitui stagiu de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. Încălcarea 

principiului previzibilității legii nu poate atrage anularea deciziei de revizuire a pensiei ci 

poate face, eventual, obiectul controlului de constituționalitate sub aspectul componentei 

principiului securității raporturilor juridice (în acest sens, a se vedea deciziile nr. 681/2012 şi 

nr. 447/2013 ale Curții Constituționale). 

Temei de drept: art. 16, 17, 19 şi 48 din Legea nr. 263/2010, art. 49 din Legea 

263/2010) 

Decizia civilă nr. 402/13.04.2016  

Prin sentința civilă nr. 2376/30.10.2015, Tribunalul Iaşi a respins excepția lipsei 

calității procesuale pasive a intimatei Casa Teritorială de Pensii Iaşi, invocată prin 

întâmpinare. 

A admis contestația formulată de contestatoarea T.V. în contradictoriu cu intimatele 

Casa Teritorială de Pensii Iaşi şi Casa Națională de Pensii Publice – Comisia Centrală de 

Contestații.  

A constatat că în temeiul Legii 125/2014 debitele constituite în sarcina contestatoarei 

T.V. prin deciziile de debit nr. 212908 din data de 30.12.2013, respectiv din data de 

22.01.2014 emise de intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi nu se recuperează. 

A anulat Hotărârea nr. 7830/02.06.2014 emisă de Casa Națională de Pensii Publice – 

Comisia Centrală de Contestații şi decizia nr. 212908 din 23.12.2013 emisă de intimata Casa 

Teritorială de Pensii Iaşi. 

A obligat intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi să emită contestatoarei o nouă 

decizie de pensie pentru limită de vârstă cu data de 04.02.2013 în care, la stabilirea drepturilor 

de pensie ale contestatoarei să fie utilizat stagiul de cotizare şi punctajul aferent perioadei 

01.07.2001-03.02.2013, în care contestatoarea a avut calitatea de pensionară. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

În fapt, prin decizia nr. 212908/21.09.2001 emisă de intimata Casa Teritorială de 

Pensii Iaşi privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limita de vârstă, în temeiul Legii 

nr. 19/2000, reclamanta a fost inscrisa la pensie pentru limita de vârstă ca nevazator, conform 

art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 

122/07.06.2001 eliberat de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Iaşi.  

Avându-se în vedere faptul că aceasta nu a fost evaluată cu deficienta functionala 

grava şi interpretând ca inaplicabilă contestatoarei disp. art. 47 alin. 2 din Legea nr.19/2000, 

la data de 23.12.2013 intimata a emis Decizia nr. 212908/ 23.12.2013 prin intermediul careia 

a revizuit drepturile de asigurari sociale ale contestatoarei T.V. in sensul ca a fost respinsa 

cererea acesteia de inscriere la pensie de limita de vârstă, fiindu-i deschise drepturi de pensie 

conform art. 52 din Legea nr. 263/2010, incepand cu data de 04.02.2013. 

De asemenea, reținând că în perioada 01.01.2011 - 31.10.2013 contestatoarea T.V. a 

incasat necuvenit pensie de limita de vârstă, intimata a emis decizia nr. 212908/30.12.2013 

privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale in 

suma totala de 21.435 lei, iar la data de 22.01.2014 a emis decizia de debit nr. 212908 pentru 

suma de 396 lei întrucât în perioada 01.01.2014 - 31.01.2014 contestatoarea T.V. a incasat 

necuvenit pensie de limita de vârstă eronat stabilită. 

Impotriva deciziei de revizuire reclamanta a formulat contestatie la Comisia Centrala 

de Contestatii din cadrul CNPP, contestatie care a fost solutionata prin respingere prin 

Hotararea nr. 7830/02.06.2014. 

Contestatoarea a contestat la instanță atât deciziile de debit care îi impuneau restituirea 

sumelor de 21.435 lei, respectiv de 396 lei, cât şi Hotărârea nr. 7830/02.06.2014 emisă de 

Casa Națională de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestații prin care a fost respinsă 

contestația formulată împotriva deciziei nr. 212908 din 23.12.2013 emisă de intimata Casa 

Teritorială de Pensii Iaşi. 
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În ceea ce priveşte deciziile de debit nr. 212908 din data de 30.12.2013, respectiv din 

data de 22.01.2014 emise de intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi pentru restituirea sumelor 

de 21.435 lei, respectiv de 396 lei, tribunalul a apreciat că sunt aplicabile în cauză disp. Legii 

125/23.09.2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, contestatoarea 

T.V. beneficiind de pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.07.2001 în 

considerarea disp. art. 47 alin 2 din Legea 19/2000. 

 Această pensie a fost stabilită în considerarea certificatului de incadrare in grad de 

handicap nr. 122/ 07.06.2001 eliberat de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu 

Handicap Iaşi, intimata interpretând la momentul emiterii deciziei de pensionare că întemeiat 

pe acest certificat medical contestatoarea este îndreptățită a beneficia de pensie pentru limită 

de vârstă. 

Interpretarea contrară a textului legal aplicabil contestatoarei, adoptată ulterior de 

intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, în sensul că aceasta nu putea beneficia de pensie de 

limită de vârstă decât cu data de 04.02.2013, nu este de natură a infirma certificatul de 

incadrare in grad de handicap nr. 122/07.06.2001, cu atât mai mult cu cât chiar prin decizia nr. 

1257/07.02.2012, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iaşi a hotarat ca, 

pana la o noua evaluare prin cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor cu 

Handicap Iaşi, certificatul nr. 122/07.06.2001 rămâne valabil. 

Prin urmare, câtă vreme certificatul de handicap care a stat la baza admiterii cererii de 

pensionare a reflectat realitatea, fiind valabil şi în prezent, contestatoarea nefiind în situația 

folosirii unor documente eliberate cu nerespectarea legii, debitele imputate contestatoarei intră 

sub incidența scutirii de la plată reglementate prin Legea 125/2014, contestatoarea nefiind în 

nici unul din cazurile prevăzute de art. 13 al Ordinului 2073/29.10.2014, când debitele nu se 

recuperează pentru că au drept cauză culpa debitorilor. 

Prin urmare, tribunalul a admis contestația formulată de contestatoarea T.V. şi a 

constatat că, în temeiul Legii 125/2014, debitele constituite în sarcina contestatoarei T.V. prin 

deciziile de debit nr. 212908 din data de 30.12.2013, respectiv din data de 22.01.2014 emise 

de intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi nu se recuperează. 

Cât priveşte Hotărârea nr. 7830/02.06.2014 emisă de Casa Națională de Pensii Publice 

– Comisia Centrală de Contestații şi decizia nr. 212908 din 23.12.2013 emisă de intimata 

Casa Teritorială de Pensii Iaşi, tribunalul le-a apreciat ca nelegale, având în vedere faptul că 

decizia inițială nr. 212908/21.09.2001 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si 

limita de vârstă, a fost emisă contestatoarei ca nevazator, conform art. 47 alin. 2 din Legea 

nr.19/2000, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 122/ 07.06.2001 eliberat 

de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Iaşi. 

Emiterea în favoarea contestatoarei T.V. a deciziei nr. 212908/21.09.2001 a fost 

rezultatul analizei întreprinse de intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, care la acel moment 

a interpretat disp. art. 47 alin 2 din Legea 19/2000 („Asigurații nevăzători beneficiază de 

pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puțin o 

treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege”) ca fiind aplicabilă tuturor 

persoanelor cu deficiențe de văz, indiferent de gradul de handicap al acestora, grav sau 

accentuat, contestatoarea încadrându-se la gradul de handicap accentuat, iar nu la cel grav, 

care presupunea cecitate vizuală. 

Tribunalul a reținut faptul că această dispoziție legală a primit interpretări diferite din 

partea Caselor Teritoriale de Pensii, astfel cum rezultă chiar din înscrisurile depuse la dosar, 

problema fiind intens discutată şi generând chiar proteste încă de la nivelul anului 2004-

adresa nr. 12789/31.08.2004 a Ministerului Muncii, Solidarității Sociale şi Familiei (f. 48 

dosar) ca urmare a aplicării neunitare pe întreg teritoriul țării, generând ulterior şi practică 

judiciară neunitară, care a determinat chiar interpretarea acesteia de către Înalta Curte de 

Casație şi Justiție, care prin Decizia nr. 16/21.09.2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul 

în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit faptul că în interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 



323 

 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, noțiunea de „nevăzător” se referă exclusiv 

la cecitatea absolută. 

Această dezlegare a problemei de drept, dată de ÎCCJ, este obligatorie pentru instanțe, 

iar dispoziția legală vizată trebuie interpretată în sensul că art. 47 alin. (2) din Legea nr. 

19/2000 este aplicabil doar nevăzătorilor, prin aceştia înțelegând doar persoanele care suferă 

de cecitate absolută. 

Contestatoarea nu a susținut prin contestația formulată faptul că ar suferi de cecitate 

absolută şi că îi era aplicabilă disp. art. 47 alin 2 din Legea 19/2000 şi nu se impunea 

revizuirea pensiei. 

Apărarea sa a vizat faptul că nu i se poate imputa, cu efecte în plan personal şi 

patrimonial, eventualele greşeli de interpretare a dispozițiilor legale din partea autorităților, 

altfel spus, dacă culpa în acceptarea dosarului de pensie aparține autorității ca urmare a 

interpretării greşite a legii, atunci aceasta nu se poate răsfrânge asupra contestatoarei pentru a-

i răpi un drept câştigat, acela de pensionar cu începere din anul 2001.  

Previzibilitatea legii, invocată în apărare de contestatoare, este o condiție calitativă a 

legii, care presupune că aceasta trebuie să fie suficient de precisă şi clară pentru a putea fi 

aplicată, în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând că legea trebuie, într-

adevăr, să fie accesibilă justițiabilului şi previzibilă în ceea ce priveşte efectele sale. Pentru ca 

legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate 

întinderea şi modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul 

respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată 

împotriva arbitrariului (a se vedea Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru 

împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza 

Sissanis împotriva României, paragraful 66).  

Aşadar, o lege îndeplineşte condițiile calitative impuse atât de Constituție, cât şi de 

Convenție, numai dacă norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite 

cetățeanului să îşi adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la 

consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față 

de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă şi să îşi 

corecteze conduita. 

Totodată, potrivit art. 8 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 24/2000 - privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative "textul legislativ trebuie să fie formulat 

clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăți sintactice şi pasaje obscure sau echivoce", iar potrivit 

art. 36 alin. (l) din aceeaşi lege, "actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic 

specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea 

strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie". 

În aprecierea previzibilității normei în discuție în cauza de față (art. 47 alin 2 din 

Legea 19/2000), normă care, evident, trebuie şi poate fi interpretată doar în sensul impus de 

decizia RIL menționată, tribunalul a apreciat că această condiție calitativă – previzibilitatea - 

nu este pe deplin îndeplinită, norma legală nefiind de natură să excludă orice echivoc câtă 

vreme a generat chiar după apariția sa dificultăți de interpretare şi aplicare, autoritățile cu 

atribuții de decizie în domeniul asigurărilor sociale limitându-se la a purta corespondențe, 

neluând decizia de a acționa în sensul unificării interpretării indiferent care ar fi fost 

procedura legală urmată în acest scop. 

Or, această atitudine imputabilă autorităților, mai întâi pentru emiterea unei norme 

care nu întruneşte cerințele de previzibilitate impuse de dispozițiile legale şi convenționale, iar 

mai apoi pentru neluarea urgentă a unor măsuri de înlăturare a acestei situații cu toate că erau 

semnalate aceste interpretări diferite de diverse instituții (decizia RIL intervenind la 15 ani 

după dispoziția legală interpretată diferit), nu poate fi imputată acum contestatoarei. Aceasta, 

întemeiat pe dispoziția legală în discuție şi interpretarea dată acesteia de autorități, a avut 
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credința că în mod corect şi legal are calitatea de pensionară pentru limită de vârstă, astfel că 

nu s-a mai aflat în căutarea unui loc de muncă, această atitudine neputând avea nici consecința 

„pierderii” calității de pensionară în toată această perioadă din 2001 până în 2013 când pensia 

sa i-a fost revizuită. Aceasta şi pentru faptul că, chiar în situația în care instanța a reținut că nu 

se impune restituirea debitului imputat contestatoarei de intimată, aceasta nu mai poate fi pusă 

în situația anterioară pentru a-şi putea completa acum stagiul de cotizare care a fost şters cu 

efect retroactiv prin decizia de revizuire.  

Pentru aceste considerente, tribunalul a anulat Hotărârea nr. 7830/02.06.2014 emisă de 

Casa Națională de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestații şi decizia nr. 212908 din 

23.12.2013 emisă de intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, obligând intimata Casa 

Teritorială de Pensii Iaşi să emită contestatoarei o nouă decizie de pensie pentru limită de 

vârstă cu data de 04.02.2013 în care, la stabilirea drepturilor de pensie ale contestatoarei să fie 

utilizat stagiul de cotizare şi punctajul aferent perioadei 01.07.2001-03.02.2013, în care 

contestatoarea a avut calitatea de pensionară. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel intimatele Casa Teritorială de Pensii Iaşi şi 

Casa Națională de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestații, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie.  

În motivarea apelului se susține că, deşi instanța de fond a reținut corect situația de 

fapt şi de drept, a interpretat în mod legal şi temeinic dispozițiile legale aplicabile în ceea ce 

priveşte anularea deciziilor de debit, nu a interpretat legal şi fundamentat dispozițiile legale 

aplicabile referitoare la revizuire, operate prin Decizia nr. 212908 din 23.12.2013 şi Hotărârea 

nr.7830/02.06.2014. 

Astfel, susține apelanta, sentința a fost pronunțată cu interpretarea eronată a 

prevederilor Legii 263/2010, fiind greşit obligate să emită o nouă decizie de pensie pentru 

limită de vârstă cu data de 04.02.2013 în care, la stabilirea drepturilor de pensie ale 

contestatoarei, să fie utilizat stagiul de cotizare şi punctajul aferent perioadei 01.07.2001 -

03.02.2013, în care aceasta a avut calitatea de pensionară. 

Or, motivează apelanta, contestatoarei i-a încetat calitatea de pensionar încă din 

01.07.2001, prin decizia de revizuire nr. 212908 din 23.12.2013. 

Prin Decizia nr. 212908/23.12.2013 s-a revizuit Decizia nr. 212908/21.09.2001 sub 

aspectul respingerii cererii de înscriere la pensie pentru limită de vârsta ca nevăzător, întrucât 

intimata/contestatoare nu a fost evaluată cu deficiență funcțională gravă (cecitate absolută= 

orb), pentru a beneficia de prevederile art. 47 alin. (2) din Legea 19/2000. 

Totodată, prin Decizia nr. 212908/23.12.2013, începând cu data de 04.02.2013, 

intimata/contestatoare T.V. a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă întrucât a îndeplinit 

cumulativ condițiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010 referitoare la împlinirea 

vârstei standard de pensionare şi realizarea stagiului minim de cotizare. 

Pe cale de consecință, debitul stabilit prin decizia/titlul executoriu nr. 

212908/30.12.2013, respectiv din data de 22.01.2014, poate face obiectul scutirii de la plată, 

astfel cum a considerat instanța de fond, întrucât intimata T.V. se afla în evidența sistemului 

public de pensii ca pensionar la data intrării în vigoare a Legii nr. 125/2014, în sensul arătat 

de art. 2-3 din Normele metodologice din 27 noiembrie 2014 de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 125/2014. De altfel, prin decizia nr. 322459/19.01.2016, contestatoarea a fost scutită de 

debitul constituit în sarcina sa. 

Ca urmare, se solicită admiterea, modificarea în parte a sentinței şi respingerea 

contestației în ceea ce priveşte anularea Hotărârii 7830/02.06.2014 şi Deciziei nr. 

212908/23.12.2013, respectiv valorificarea perioadei 01.07.2001 - 03.02.2013 ca stagiu de 

cotizare şi punctaj. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 466 şi urm. NCPC, Legii nr. 263/2010, H.G. 

nr. 257/20.03.2011, Legii nr.125/2014 şi a Normelor metodologice din 27 noiembrie 2014 de 

aplicare a acesteia. 
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În apel s-a depus decizia nr. 322459/19.01.2016, invocată în cerere, şi nu s-au solicitat 

alte probe. 

Intimata nu a formulat întâmpinare; a depus note de concluzii, prin care a solicitat 

respingerea apelului. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispozițiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel constată că apelul declarat de intimatele Casa Teritorială de 

Pensii Iaşi şi Casa Națională de Pensii Publice – Comisia Centrală de Contestații este fondat, 

pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Într-adevăr, prin Decizia nr. 212908/23.12.2013, emisă de Casa Teritorială de Pensii 

Iaşi, s-a dispus revizuirea Deciziei nr. 212908/21.09.2001, prin respingerea cererii de înscriere 

la pensie ca nevăzător, întrucât solicitanta nu a fost evaluată cu deficiență funcțională gravă, 

conform art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, şi, totodată, s-a dispus înscrierea la pensie 

pentru limită de vârstă, conform art. 52 din Legea 263/2010, începând cu data de 04.02.2013. 

Prin această decizie s-a reținut că stagiul de cotizare realizat este de 15 ani, 2 luni şi 27 

de zile, iar conform datelor privind activitatea în muncă rezultă că perioada contributivă avută 

în vedere este 01.03.1985-01.07.2001. 

Aşa cum a reținut şi prima instanță, Înalta Curte de Casație şi Justiție, prin Decizia nr. 

16/21.09.2015, a stabilit faptul că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 47 

alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, noțiunea de „nevăzător” se referă exclusiv la cecitatea absolută. 

Or, intimata-contestatoare nu se afla în situația prevăzută de art. 47 alin. 2 din Legea 

19/2000, aspect necontestat în cauză, astfel încât în mod corect prin Decizia nr. 

212908/23.12.2013 Casa Teritorială de Pensii Iaşi a dispus revizuirea Deciziei nr. 

212908/21.09.2001, prin respingerea cererii de înscriere la pensie ca nevăzător. 

Însă, în condițiile în care a reținut obligativitatea deciziei în interesul legii, în mod 

greşit prima instanță a dispus anularea Hotărârii nr. 7830/02.06.2014 şi a Deciziei nr. 

212908/23.12.2013, constatând încălcarea principiului previzibilității legii care, în acest cadru 

procesual putea face, eventual, obiectul controlului de constituționalitate sub aspectul 

componentei principiului securității raporturilor juridice (în acest sens, a se vedea deciziile nr. 

681/2012 şi nr. 447/2013 ale Curții Constituționale).  

Și în ceea ce priveşte reținerea stagiului de cotizare şi punctajului aferent perioadei 

01.07.2001-03.02.2013 soluția primei instanțe este greşită. 

În situația în care, potrivit interpretării date de ÎCCJ prin decizia anterior menționată 

(şi chiar a Curții de Apel Iaşi în practica sa anterioară pronunțării deciziei în interesul legii), 

contestatoarea-intimată nu se încadra în categoria nevăzătorilor, iar pe cale de consecință este 

legală revizuirea pensiei sale pentru limită de vârstă acordată de la 01.07.2001 prin decizia nr. 

212908/21.09.2001, aceasta nu mai avea calitatea de pensionar în perioada 01.07.2001-

03.02.2013. 

Pe de altă parte, perioada în care o persoană este înscrisă la pensie pentru limită de 

vârstă nu poate constitui stagiu de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă. 

Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii este prevăzut de dispozițiile art. 16, 17, 

19 şi 48 din Legea 263/2010, iar perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare sunt 

expres prevăzute de art. 49 din Legea 263/2010, între ele neregăsindu-se perioada în care 

persoana a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă, ci doar aceea în care a beneficiat de 

pensie de invaliditate. Legea 19/2000, în vigoare în perioada 01.04.2001-01.01.2011, 

excludea expressis verbis perioada în care o persoană a beneficiat de pensie pentru limită de 

vârstă din categoria perioadelor asimilate prevăzute de art. 38.  

Pentru toate aceste considerente, Curtea de Apel constată că sunt fondate motivele 

invocate, iar în baza dispozițiilor art. 480 alin. 2 NCPC admite apelul declarat de intimate şi 

schimbă în parte sentința atacată, în sensul respingerii contestației formulate de contestatoarea 
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T.V. împotriva Hotărârii nr. 7830/02.06.2014 emise de intimata Casa Națională de Pensii 

Publice – Comisia Centrală de Contestații şi a deciziei nr. 212908/23.12.2013 emise de 

intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi. 

Păstrează dispozițiile sentinței apelate care nu contravin prezentei decizii. 

Pe cale de consecință, nefiind întrunite cerințele art. 453 alin. 1 NCPC, cererea 

contestatoarei T.V. privind plata cheltuielilor de judecată în apel este respinsă. 

 

12. Îndreptățirea pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat conform Legii 

nr. 223/2015 la indemnizația prevăzută de Legea nr. 8/2006 anterior 

modificării acesteia prin Legea nr. 83/2016 

Pensionarii din sistemul pensiilor militare de stat nu sunt îndreptățiți la indemnizația 

prevăzută de Legea nr. 8/2006 între data intrării în vigoare a Legii 223/2015 şi cea a intrării 

în vigoare a Legii nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 , în intervalul dintre cele 

două acte normative contestatorii nemaifiind beneficiarii sistemului public de pensii în sensul 

Legii 263/2010. 

Temei de drept: Legea nr. 8/2006, Legea 223/2015 şi Legea nr. 83/2016 

Decizia nr. 870/6 decembrie 2016  

Prin acțiunea înregistrată sub nr.X/99/2016*, contestatorul I.G., în contradictoriu cu 

Ministerul Apărării Naționale - Casa de Pensii Sectorială, a formulat contestație împotriva 

deciziei nr. 79464/05.01.2016 privind încetarea plății indemnizației prevăzute de Legea 

nr.8/2006 şi împotriva răspunsului nr. RP 721/04.02.2016 ce i-a fost comunicat la data de 

11.02.2016, de către Casa de Pensii Sectorială din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

Prin sentința civilă nr.1141/27.06.2016 Tribunalul Iași respinge ca neîntemeiată 

contestația formulată de contestatorul I.G., în contradictoriu cu intimata Ministerul Apărării 

Naționale – Casa de Pensii Sectorială,  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că problema din prezenta cauză 

nu a fost generată de o anumită inadvertență de terminologie în legislația pensiilor, așa cum 

consideră părțile din prezentul dosar, deoarece Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, deși nu explică componența sistemului respectiv, ci folosește expresia sistemul 

public de pensii, reglementează atribuțiile Caselor de Pensii Sectoriale, inclusiv cea a M.A.N., 

deci susținerile contestatorului referitoare la apartenența sistemului pensiilor militare de stat la 

sistemul public de pensii sunt întemeiate.  

Soluționarea prezentei cauze presupune stabilirea faptului dacă indemnizația prevăzută 

de o lege specială, respectiv art. 1 alin.(l) din Legea nr. 8/2006 s-a aplicat și se aplică, prin 

cumul, alături de pensia stabilită prin lege specială, respectiv Legea pensiilor militare de stat 

nr. 223/2015.  

Răspunsul la această problemă juridică l-a dat însuși legiuitorul român, Parlamentul, 

care, prin adoptarea Legii nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 

privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai 

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, 

publicată în M.Of. nr. 341 din 4 mai 2016 și intrată în vigoare la 07.05.2016, indică faptul că 

anterior adoptării acestei legi pensionarii sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi 

de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naționale nu 

beneficiau de indemnizația acordată conform Legii nr. 8/2006, altminteri nu ar mai fi fost 

necesară adoptarea acestei legi de completare. 

Împotriva acestei sentințe a declarata apel contestatorul I.G. considerând-o nelegală și 

netemeinică. 

Motivează apelantul că în calitate de membru al Uniunii de Creație Interpretativă a 

Muzicienilor din România a beneficiat, începând cu data de 01.08.2012 de o indemnizație 
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lunară în cuantum de 948 lei şi până în luna decembrie 2015, inclusiv, când i-a fost încetat 

dreptul casa de pensii uzând de dispozițiile art.109 alin.(l) şi art. 110 alin. (1), coroborate cu 

cele ale art. 123 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, începând cu data de 

01.01.2016 pensiile militarilor devenind pensii militare de stat. 

Motivează apelantul că legiuitorul a urmărit clarificarea categoriilor de pensionari care 

beneficiază în continuare de indemnizația prevăzută de Legea nr.8/2006, sens în care a fost 

promulgată Legea nr.83/2016, care a intrat în vigoare la data de 07.05.2015, pentru 

completarea Legii nr.8/2006. Scopul modificării legislative a legii nr.8/2006, prin adoptarea 

legii nr. 83/2016, a fost tocmai acela de a acorda în continuare drepturile la indemnizațiile 

pensionarilor militari care fac parte din uniunile de creație, categorie care a fost încadrată de 

la 01.01.2016, în sistemul pensiilor militare de stat. 

În concluzie, solicită admiterea apelului, schimbarea sentinței nr. 1141/2016 şi în 

consecință admiterea acțiunii așa cum a fost formulate. 

În drept își întemeiază cererea pe dispozițiile art.466 şi urm. CPC,art. 1 din Legea 

nr.8/2006, art. 91 din Legea nr.83/2016. 

Intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a formulat 

întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În esență, intimata arată că începând cu data de 01.01.2016 când a intrat în vigoare 

Legea nr. 223/2015 pensionarii militari nu mai fac parte din sistemul public de pensii ci din 

sistemul pensiilor militare de stat, iar Legea 8/2006 condiționează plata indemnizației de 

apartenența la sistemul public de pensii. 

Mai arată intimata că beneficiul Legii nr.83/2016 este pentru viitor, legea nu 

retroactivează, astfel că pentru perioada 01.01.2016 – 07.05.2016, reclamantul-apelant nu este 

beneficiarul dreptului, ca aceasta indemnizație ii poate fi acordata pentru viitor, începând cu 

07 05 2016, numai in condițiile prevăzute de Legea nr.83/2016.  

Apelantul a formulat răspuns la întâmpinare. 

Susține că instanța de fond era obligată să facă aplicarea Legii noi și să admită cererea 

introductivă în sensul obligării intimatei la plata indemnizației prevăzută de Legea 8/2006 

astfel cum a fost modificată prin Legea 83/2016. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatului 

și dispozițiile legale aplicabile, Curtea constă următoarele: 

Apelantul - contestator I.G. a beneficiat de indemnizația prevăzută de Legea 8/2006 

(ca efect al Deciziei nr.79464/22.02.2013) în intervalul 01.08.2012 – 31.12.2015, începând cu 

data de 01.01.2016 plata indemnizației încetând prin Decizia nr.79464/05.01.2016, această 

din urmă decizie fiind suspusă controlului judecătoresc în litigiul pendinte. 

Potrivit dispozițiilor art.1 din Legea 8/2006, ce a constituit temeiul emiterii deciziei 

inițiale de acordare a indemnizației această lege ”reglementează dreptul la o indemnizație 

lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor 

de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.” 

Se observă, așadar, că legiuitorul a circumscris acordarea indemnizației doar pentru 

pensionarii sistemului public de pensii, ceea ce a justificat acordarea acesteia contestatorului 

începând cu data de 01.08.2012 când a devenit pensionar al sistemului public de pensii. 

Începând cu data de 01.01.2016 când a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015 

pensionarii militari nu mai fac parte din sistemul public de pensii ci din sistemul pensiilor 

militare de stat, iar Legea 8/2006, așa cum s-a arătat anterior, condiționează plata 

indemnizației de apartenența la sistemul public de pensii. 

Prin consecință, odată cu pierderea calității de pensionar al sistemului public de pensii 

contestatorul nu mai beneficiază de indemnizația acordată conform Legii nr. 8/2006 și ca 

atare, decizia nr.79464/05.01.2016 privind încetarea plății indemnizației prevăzute de Legea 

nr.8/2006 este legală, astfel cum corect a reținut și judecătorul fondului. 
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Se impun a fi notate considerentele judecătorului constituțional reținute în Decizia 

nr.332 din 23 martie 2010, în soluționarea excepției de neconstituționalitate ale art. 1 alin. (1) 

din Legea nr. 8/2006. “Deşi inițial proiectul de act normativ se referea la toți membrii 

uniunilor amintite având calitatea de pensionari, cu excepția celor care primeau şi 

indemnizație de merit potrivit Legii nr. 118/2002, ulterior, în procesul de legiferare, aria de 

aplicare a Legii nr. 8/2006 a fost restrânsă doar la persoanele care au dobândit dreptul la 

pensie în sistemul public de pensii. 

Aşa fiind, alături de condițiile prevăzute inițial pentru ca o persoană să se bucure de 

beneficiul instituit de Legea nr. 8/2006, condiții ce apăreau ca justificate în raport cu 

obiectivele actului normativ şi care se refereau la calitatea de pensionar şi calitatea de 

membru al uniunilor de creatori prevăzute de lege, este introdusă o nouă condiție, privind 

dobândirea dreptului la pensie în sistemul public de pensii. 

(…) având în vedere ansamblul Legii nr. 8/2006, care, aşa cum se arată încă din titlu, 

circumscrie acordarea indemnizației doar pentru pensionarii sistemului public de pensii, 

Curtea apreciază că, în realitate, problema pusă în discuție vizează o omisiune legislativă, 

respectiv o problemă de legiferare pe care doar intervenția legiuitorului o poate complini.”  

În aceste circumstanțe, Curtea constată că după momentul intrării în vigoare a Legii 

nr. 223/2015 când contestatorul nu mai are calitatea de pensionar al sistemului public, nu 

există temei legal pentru susținerea dreptului la indemnizație. 

Împrejurarea că ulterior, legiuitorul a înțeles prin Legea nr.83 din 29 aprilie 2016 

pentru completarea Legii nr. 8/2006, să reglementeze expres acest drept şi în favoarea 

categoriei de pensionari ce nu sunt aparținătorii sistemului public de pensii ci a altor sisteme 

nu conduce prin ea însăşi la nelegalitatea ori netemeinicia deciziei de încetare a indemnizației 

nr. 79464/05.01.2016, începând cu data de 01.01.2016. 

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispozițiilor art.480 NCPC va respinge 

apelul şi va păstra ca legală şi temeinică sentința apelată. 

13. Asigurări sociale - pensie națională şi pensie comunitară. Aplicarea 

Regulamentelor (CEE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, care coordonează 

sistemele de securitate socială din statele membre UE, de către instituția 

competentă din România 

În cazul în care solicitantul a realizat perioade de asigurare în sisteme de pensii din 

mai multe state UE şi îndeplineşte condițiile pentru acordarea pensiei naționale pentru limită 

de vârstă, fără a fi necesară totalizarea perioadelor de asigurare sau echivalente acestora 

confirmate de instituțiile statelor membre implicate, se efectuează un dublu calcul al 

drepturilor de pensie.  

Primul calcul constă în stabilirea pensiei naționale, luând în considerare numai 

perioadele de asigurare realizate conform legislației proprii.  

Cel de-al doilea calcul constă în stabilirea pensiei comunitare, prin aplicarea metodei 

totalizare – proratizare (proporționalizare), adică ținând cont de ansamblul perioadelor de 

asigurare sau echivalente acestora confirmate de instituțiile statelor membre implicate, 

respectându-se următoarele etape: calculul pensiei teoretice, având în vedere totalul 

perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, prin aplicarea formulei naționale de 

calcul; calculul pensiei proratizate (proporționalizate), aferentă perioadelor de asigurare sau 

echivalente acestora realizate în România.  

După compararea celor două pensii - națională şi comunitară, se va plăti cuantumul 

mai avantajos. 

 

Decizia civilă nr. 6/06.01.2016 
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În cauza înregistrată cu nr. X//99/2014, prin sentința civilă nr. 358/09.02.2015, 

Tribunalul Iaşi respinge ca fiind rămasă fără obiect contestația formulată de contestatorul 

A.M. în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apărării 

Naționale. Obligă parata să plătească contestatorului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecata constând in onorariu de avocat redus. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Contestatorul A.M. a solicitat în contradictoriu cu parata Casa de Pensii Sectoriala a 

Ministerului Apărării Nationale emiterea deciziei de pensie comunitara prin recalcularea 

pensiei în considerarea recunoasterii perioadelor de cotizare efectuate in Italia după iesirea la 

pensie, să plăteasca daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere calculata de la 

data introducerii actiunii şi pana la punerea in aplicare a hotararii judecatoresti. S-au solicitat 

si cheltuieli de judecata. 

In fapt se arata ca din anul 1999 contestatorul este beneficiarul pensiei militare de 

serviciu pentru o vechime de 25,4 ani. 

In perioada 01.03.2001-30.09.2012 a muncit in Italia pe baza de contract de munca 

fiind contributor si in aceasta tara. Desi a solicitat revizuirea dosarului de pensie, parata nu a 

procedat la recalcularea pensiei. 

Parata a emis la data de 16.04.2014 decizia de pensie comunitara, actiunea ramanand 

astfel fara obiect. 

În temeiul art. 451 alin.2 NCPC va reduce onorariul de avocat, avand in vedere ca pe 

parcursul procesului parata si-a indeplinit obligatia legala de a emite decizia de pensie 

comunitara.  

Prin sentința civilă nr. 1706/10.07.2015, Tribunalul Iaşi admite cererea de completare 

a sent.civ.nr.358/09.02.2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.X//99/2014 formulata 

de contestatorul A.M. în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului 

Apărării Naționale. Respinge cererea contestatorului privind anularea Deciziei nr. 

20167/16.04.2014 emisă de intimată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Prin sentința civilă nr. 358/2015 din 09 februarie 2015 a Tribunalului Iasi, în 

considerarea faptului că în cursul soluționării procesului intimata a emis decizia de pensie 

comunitară, instanța a respins ca fiind rămasă fără obiect contestatia formulata de 

contestatorul A.M., fără a se pronunța însă asupra cererii completatoare formulate la data de 

03.11.2014 privind anularea deciziei privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară nr. 

20167/16.04.2014 şi emiterea unei noi decizii conform normelor legale. 

Având în vedre această omisiune a instanței, față de disp. Art. 444 NCPC, cererea de 

completare a Sentinței Civile Nr. 358/2015 din 09 februarie 2015 a Tribunalului Iasi este 

întemeiată. 

Pe fondul cererii completatoare, a reținut că, în fapt, contestatorul a ieşit la pensie în 

anul 1999, pe numele său fiind emise următoarele decizii: Decizia nr. 20167/24.07.2013 

privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011, Decizia nr. 20167/01.10.2013 pentru 

punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013 şi 

Decizia nr. 20167/16.04.2014 privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară. 

Conform Deciziei nr. 20167/01.10.2013 pentru punerea în plată a drepturilor de pensie 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, contestatorul se află în plată cu pensia în 

cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010, în sumă de 2053 lei. 

Conform Deciziei nr. 20167/16.04.2014 privind acordarea unor drepturi de pensie 

comunitară, Modul de determinare a pensiei comunitare la stabilirea pensiei comunitare a fost 

luat în calcul stagiul de cotizare realizat în Italia de 11 ani 3 luni 18 zile, cuantumul pensiei 

comunitare stabilit prin totalizare-proratizare fiind de 1261 lei, mai mic decât cel calculat 

pentru perioada de cotizare realizată în România. Punctajul mediu anual al pensiei comunitare 

este de 1,71982. 
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Examinând decizia de pensie comunitară contestată şi modul de determinare a 

acesteia, a constatat că au fost valorificate actele doveditoare ale stagiului de cotizare realizat 

de contestator în Italia, respectiv stagiul de cotizare realizat în Italia, de 11 ani 3 luni şi 18 

zile, prevăzut de „Estratto Conto Previdentiale”, cartea de muncă pentru cetățeni străini extra-

comunitari nr. 16278 şi adeverințele cu veniturile obținute de contestator în Italia.  

Cuantumul pensiei comunitare a fost stabilit în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 

privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Legii nr. 263/2011 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ceea ce priveşte revizuirea drepturilor de pensie cuvenite contestatorului în 

aplicarea regulamentelor europene, la calculul pensiei comunitare se au în vedere şi 

perioadele de asigurare realizate în celălalt stat membru implicat, în speță Italia. După 

calcularea pensiei comunitare, aceasta se compară cu pensia națională în plată şi se acordă 

pensia stabilită în cuantum mai avantajos (art.46 din Regulamentul 1408/71).  

Cererea contestatorului de a fi emisă o decizie de pensie care să stabilească cuantumul 

acesteia prin adunarea la cuantumul pensiei actuale cuantumul calculat corespunzător 

perioadei de stagiu de cotizare realizat în Italia este neîntemeiată, neexistând un temei legal 

pentru realizarea cumulului aritmetic a cuantumurilor valorilor punctelor de pensie 

determinate în baza contributivității, pentru componenta internă şi pentru cea comunitară. 

Împotriva sentinței civile nr. 358/09.02.2015 a Tribunalul Iaşi au declarat apel 

contestatorul A.M. şi intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale. 

La termenul de judecată în şedință publică, contestatorul a declarat că renunță la calea 

de atac exercitată împotriva acestei sentințe, urmând ca, în conformitate cu dispozițiile art. 

463 raportat la art. 404 Cod proc. civilă, să se ia act de această renunțare. 

În motivarea apelului, întemeiat în drept pe dispozițiile art. 466 şi urm. Cod proc. 

civilă, prin care solicită o nouă judecată numai în ce priveşte cheltuielile de judecată, apelanta 

intimată arată că a emis decizia de pensie comunitară la data de 16.04.2014, după ce a primit 

documentația ce trebuie introdusă în aplicația informatică de stabilire a pensiilor comunitare. 

Astfel, prin adresa nr. 19516/04.03.2014, Casa de Pensii a municipiului Bucureşti a 

remis formularul E 210, înscris valorificat împreună cu formularele E 205 şi E 211.  

Față de aceste demersuri legale, obligatorii, care țineau şi de terții emitenți de acte 

administrative, apelanta susține că nu are culpă şi nu datorează cheltuieli de judecată, acțiunea 

rămânând fără obiect.  

Împotriva sentinței civile nr. 1706/10.07.2015 a Tribunalul Iaşi a declarat apel 

contestatorul A.M.. 

În motivarea apelului, întemeiat în drept pe dispozițiile art. 466 şi urm. Cod proc. 

civilă, apelantul consideră că decizia nr. 20167/2014 nu a fost emisă cu respectarea condițiilor 

impuse pentru determinarea cuantumului pensiei comunitare. 

Ulterior pensionării, a lucrat în Italia o perioadă de 11 ani, 3 luni şi 18 zile, realizând 

venituri pentru care a achitat contribuțiile corespunzătoare, aspect certificat prin înscrisul 

denumit „Estratto Conto Previdentiale”. 

În anul 2012, a formulat cerere de revizuire a pensiei, pentru determinarea noului 

cuantum ca urmare a veniturilor substanțiale realizate, art. 107 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 

şi art. 1 alin. 3 din Legea nr. 241/2013 conferindu-i acest drept.  

Decizia contestată a fost emisă după o lungă perioadă de timp, iar critica sa vizează, în 

principal, faptul că nu a fost luată în considerare valoarea reală a cotizației pentru dreptul de 

pensie aferentă stagiului realizat în Italia. 

Redând prevederile art. 5 şi 6 din Regulamentul 883/2004 (CE) şi ale Legii nr. 

241/2013, apelantul susține că această reglementare garantează drepturile şi avantajele 

dobândite în condițiile desfăşurării activității pe teritoriul statelor membre UE. 

Totodată, apelantul mai susține că evaluarea perioadei de cotizare trebuia realizată 

ținând cont de art. 64 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 şi art. 1 alin. 3 din Legea nr. 241/2013, 
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cu aplicarea principiului portabilității contribuțiilor plătite de cetățenii aparținând țărilor 

membre UE şi a principiului cumulării perioadei de cotizare. 

Invocă apelantul şi situația unui coleg pensionar militar, care a beneficiat de majorarea 

valorii în funcție de noile contribuții achitate, apreciind că instanța de fond nu a considerat 

cuantumul cotizațiilor pentru pensie, achitate în Italia, ca şi cum ar fi fost realizat în România. 

Mai arată apelantul că, din anul 2012, a mai primit două decizii care nu cuprindeau 

perioada de activitate din Italia şi că, abia în luna august 2015, a fost emisă Hotărârea nr. 

25139/17.08.2015 a Comisiei de Contestații, care soluționează „în bloc” contestațiile 

formulate în timp. 

În consecință, solicită admiterea apelului şi, în rejudecare, admiterea cererii cu care a 

fost investită prima instanță.  

Contestatorul A.M. a formulat întâmpinare la apelul declarat de intimată, prin care 

solicită respingerea acestuia, considerând că, în mod corect, prima instanță a reținut obligația 

de plată a cheltuielilor de judecată, în condițiile în care emiterea deciziei a avut loc după 

investirea acesteia. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Apărării Naționale solicită respingerea căii de atac formulate, arătând că, deşi sunt două căi de 

atac, ele vizează acelaşi argument principal, respectiv anularea deciziei nr. 20167/2014 şi 

obligarea la emiterea unei noi decizii, care să stabilească cuantumul pensiei prin „adunarea 

celor două drepturi dobândite cronologic…în țară şi străinătate”.  

Se mai arată că apelantul dă o interpretare greşită prevederilor art. 64 alin. 1 şi art. 107 

alin. 4 din Legea nr. 263/12010, care sunt aplicabile în cazul în care contribuțiile ulterioare 

pensionării s-ar fi făcut la fondul național de asigurări. 

Este greşită şi raportarea pretențiilor sale la cazuistica beneficiarilor de pensii care au 

contribuit la sistemul național, metoda europeană, acceptată şi folosită, fiind cea numită 

totalizare-proratizare, adică calculul pensiei proporțional cu perioada de asigurare realizată în 

cadrul fiecărui sistem de pensii. 

Intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale a depus şi răspuns 

al întâmpinarea formulată de contestator. În apel, s-au depus înscrisuri. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârile primei instanțe, în limitele 

cererilor de apel, Curtea constată următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată, apelantul contestator A.M. a solicitat, în 

contradictoriu cu apelanta intimată Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării 

Naționale, emiterea deciziei de pensie comunitară prin recalcularea pensiei în considerarea 

recunoaşterii perioadelor de cotizare efectuate în Italia după ieşirea la pensie, plata daunelor 

cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere şi plata cheltuielilor de judecată. 

La primul termen de judecată, apelantul contestatorul a modificat acțiunea 

introductivă, în sensul că a solicitat ca instanță să dispună anularea deciziei privind acordarea 

unor drepturi de pensie comunitară nr. 20167/16.04.2014 şi emiterea unei noi decizii în 

conformitate cu legea. 

Deşi a luat act de această modificare şi a reținut că, la data de 16.04.2014, apelanta 

intimată a emis decizia de pensie comunitară, Tribunalul Iaşi, prin sentința civilă nr. 

358/09.02.2015, respinge contestația ca rămasă fără obiect şi obligă apelanta intimată la plata 

cheltuielilor de judecată în suma de 500 lei, onorariu de avocat redus. 

Potrivit art. 453 alin. 1 Cod proc. civilă, partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părții care a câştigat, să-i plătească acesteia cheltuieli de judecată. Apelanta intimată 

nu a pierdut procesul având ca obiect emiterea deciziei de pensie comunitară, această cerere a 

apelantului contestator fiind respinsă ca rămasă fără obiect. 

De altfel, prima instanță a motivat doar reducerea onorariului de avocat potrivit art. 

451 alin. 2 Cod proc. civilă, nu şi obligarea apelantei intimate la plata cheltuielilor de 

judecată, reținând că „pe parcursul procesului pârâta şi-a îndeplinit obligația legală de a emite 

decizia de pensie comunitară”. 
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Or, emiterea deciziei de pensie comunitară, care a constituit obiectul cererii de 

chemare în judecată, „pe parcursul procesului”, în fapt la data de 16.04.2014, înainte de 

primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate - 03.11.2014, nu constituie o 

cauză de reducere a onorariului de avocat, potrivit art. 451 alin. 2 Cod proc. civilă, ci o cauză 

de exonerare a apelantei intimate de la plata cheltuielilor de judecată.  

Potrivit dispozițiilor art. 454 Cod proc. civilă, pârâtul care a recunoscut pretențiile 

reclamantului, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, nu va fi obligat la 

plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost 

pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Apelantul contestator nu 

a invocat şi susținut întârzierea de drept sau punerea în întârziere a apelantei intimate. 

Totodată, sunt aplicabile şi dispozițiile art. 1522 alin. 5 Cod civil, conform cărora 

cererea de chemare în judecată formulată de creditor, fără ca anterior debitorul să fi fost pus în 

întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligația într-un termen rezonabil, 

calculat de la data când cererea i-a fost comunicată. Dacă obligația este executată în acest 

termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina creditorului. 

Cererea de chemare în judecată a fost comunicată apelantei intimate la data de 

3.04.2014, iar aceasta şi-a executat obligația într-un termen rezonabil, la data de 16.04.2014, 

aşa încât cheltuielile de judecată, reprezentând onorariul avocatului în cauza soluționată prin 

sentința civilă nr. 358/09.02.2015 a Tribunalului Iaşi, rămân în sarcina apelantului contestator. 

În ceea ce priveşte modificarea cererii de chemare în judecată, respectiv solicitarea 

apelantului contestator de anulare a deciziei privind acordarea unor drepturi de pensie 

comunitară nr. 20167/16.04.2014 şi emiterea unei noi decizii în conformitate cu legea, 

soluționată prin sentința civilă nr. 1706/10.07.2015 a Tribunalul Iaşi, se constată că, în mod 

corect, prima instanță a reținut că nu există „un temei legal pentru realizarea cumulului 

aritmetic a cuantumurilor valorilor punctelor de pensie determinate în baza contributivității, 

pentru componenta internă şi pentru cea comunitară.” 

În acest sens, se reține că, la data de 2.11.2012, apelantul contestator, beneficiar al 

unei pensii militare de stat, revizuite potrivit OUG nr. 1/2011, a formulat „cerere de revizuire 

a pensiei militare prin aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/1971 şi nr. 574/1972” pentru 

a beneficia de „drepturile care i se cuvin pentru perioada 1.03.2001-30.09.2012, când a lucrat 

în Italia”.  

Cererea sa a fost soluționată de apelanta intimată, care, în conformitate cu 

Regulamentele (CEE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 şi Legea nr. 263/2010, a emis decizia nr. 

20167/16.04.2012 privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară începând cu data de 

1.12.20112. 

Aşadar, la emiterea acestei decizii, contestate în prezenta cauză, nu sunt incidente 

prevederile art. 64 alin. 1 şi art. 107 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, ori art. 1 alin. 3 din Legea 

nr. 241/2013, care au în vedere stagiile de cotizare realizate după înscrierea la pensie, prin 

stagiu de cotizare înțelegându-se perioada de timp pentru care s-au datorat/datorat şi plătit 

contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.  

Apelantul contestator nu a solicitat valorificarea perioadei de timp pentru care a 

datorat/datorat şi plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii din 

România, ci valorificarea perioadei 1.03.2001-30.09.2012, când a lucrat în Italia. 

În acest caz, în care solicitantul a realizat perioade de asigurare în sisteme de pensii 

din mai multe state UE, drepturile de pensie se acordă prin totalizarea perioadelor de 

asigurare realizate conform legislației de asigurări sociale din aceste state, urmată de calculul 

pro rata temporis al pensiei, respectiv calculul proporțional al drepturilor, corespunzător 

perioadei de asigurare realizate în fiecare sistem național. 

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 50 alin. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 

883/2004, fiecare instituție competentă, din statele în care solicitantul a realizat perioade de 

asigurare, stabileşte dreptul la prestații de asigurări sociale conform propriei legislații. 
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Nu face obiectul prezentei cauze refuzul instituției competente din Italia, țară în care 

apelantul contestator a realizat o perioadă de asigurare de 11 ani, 3 luni şi 18 zile, de a-i 

acorda acestuia dreptul la prestații de asigurări sociale.  

În cadrul jurisdicției asigurărilor sociale din România, se examinează aplicarea 

Regulamentelor (CEE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, care coordonează sistemele de securitate 

socială din statele membre UE şi care au înlocuit Regulamentele (CEE) nr. 1408/1971 şi nr. 

574/1972, de către instituția competentă din România, respectiv apelanta intimată, care a emis 

decizia nr. 20167/16.04.2012 privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară începând 

cu data de 1.12.20112, contestată în această cauză. 

Astfel, contrar susținerilor apelantului contestator, art. 5 din Regulamentul (CEE) 

883/2004 nu are în vedere „principiul portabilității contribuțiilor plătite de cetățenii aparținând 

țărilor membre UE”, ci prevede asimilarea prestațiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor. 

Cuantumul prestațiilor se stabileşte potrivit art. 52 din Regulamentul (CEE) 883/2004, 

care prevede că instituția competentă calculează valoarea prestației care se acordă: (a) în 

temeiul legislației pe care o aplică, doar în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru 

dreptul la prestații, exclusiv în temeiul dreptului intern (prestație independentă); (b) prin 

calcularea unei valori teoretice şi ulterior a valorii reale (prestație prorata), după cum 

urmează: (i) valoarea teoretică a prestației este egală cu prestația pe care persoana interesată 

ar putea să o solicite, în cazul în care toate perioadele de asigurare şi de rezidență realizate în 

temeiul legislațiilor celorlalte state membre s-ar fi realizat în temeiul legislației pe care o 

aplică la data acordării prestației. În cazul în care, în conformitate cu această legislație, 

valoarea prestației nu depinde de durata perioadelor realizate, valoarea respectivă se consideră 

valoare teoretică; (ii) instituția competentă stabileşte apoi valoarea reală a prestației pro-rata, 

prin aplicarea la valoarea teoretică a raportului dintre durata perioadelor realizate înaintea 

materializării riscului, în temeiul legislației pe care o aplică, în raport cu durata totală a 

perioadelor realizate înaintea materializării riscului, în temeiul legislațiilor tuturor statelor 

membre în cauză. 

În ceea ce priveşte principiul „cumulării perioadei de cotizare”, art. 6 din 

Regulamentul (CEE) 883/2004 prevede regula că instituția competentă a unui stat membru a 

cărui legislație condiționează: dobândirea, menținerea, durata sau recuperarea dreptului la 

prestații; beneficiul unei anumite legislații sau accesul la sau scutirea de asigurări obligatorii, 

facultative continue sau voluntare, de realizarea perioadelor de asigurare, de încadrare în 

muncă, de activitate independentă sau de rezidență, ia în considerare, atât cât este necesar, 

perioadele de asigurare, de încadrare în muncă, de activitate independentă sau de rezidență 

realizate în temeiul legislației oricărui alt stat membru, ca şi cum ar fi fost realizate în temeiul 

legislației pe care o aplică.  

Întrucât apelantul contestator îndeplinea condițiile pentru acordarea pensiei naționale 

pentru limită de vârstă, fără a fi necesară totalizarea cu perioada de asigurare realizată în 

Italia, prin decizia nr. 20167/16.04.2012 privind acordarea unor drepturi de pensie 

comunitară, apelanta intimată a efectuat un dublu calcul al drepturilor de pensie.  

Primul calcul a constat în stabilirea pensiei naționale, luând în considerare numai 

perioadele de asigurare realizate conform legislației proprii.  

Cel de-al doilea calcul a constat în stabilirea pensiei comunitare, prin aplicarea 

metodei totalizare – proratizare (proporționalizare) prevăzute de Regulamentul (CEE) 

883/2004, adică ținând cont de ansamblul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora 

confirmate de instituțiile statelor membre implicate (România şi Italia), respectându-se 

următoarele etape: calculul pensiei teoretice, având în vedere totalul perioadelor de asigurare 

sau echivalente acestora (11 ani 3 luni şi 18 zile în Italia + 25 ani 4 luni 3 zile în România), 

prin aplicarea formulei naționale de calcul; calculul pensiei proratizate (proporționalizate), 

aferentă perioadelor de asigurare sau echivalente acestora realizate în România.  
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După compararea celor două pensii - națională şi comunitară, apelanta intimată a 

plătit, începând cu data de 1.12.2012, cuantumul mai avantajos, acesta fiind cel al pensiei 

naționale (1321 lei +133 lei), aşa încât contestația este neîntemeiată. 

Nu fac obiectul prezentei cauze, care este o contestație împotriva deciziei nr. 

20167/16.04.2012 privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară, aplicarea 

dispozițiilor Legii nr. 241/2013, celelalte decizii emise de apelanta intimată în anul 2012, ori 

emiterea, în luna august 2015, a Hotărârii nr. 25139/17.08.2015 a Comisiei de Contestații, 

care a soluționat „în bloc” contestațiile formulate în timp de apelantul contestator 

În consecință, având în vedere şi dispozițiile art. 480 alin. 1 şi 2 Cod proc. civilă, 

Curtea admite apelul declarat de intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării 

Naționale împotriva sentinței civile nr. 358/09.02.2015 a Tribunalul Iaşi, care este schimbată 

în parte, în limitele considerentelor expuse, în sensul că se respinge cererea contestatorului 

privind plata cheltuielilor de judecată. Se păstrează dispozițiile sentinței care nu contravin 

acestei decizii şi se respinge ca nefondat, apelul declarat de contestatorul A.M. împotriva 

sentinței civile nr. 1706/10.07.2015 a Tribunalul Iaşi, care se păstrează.  

 

V. Procedură civilă 

14. Apel trimis prin email. Tardivitate 

Pentru ipoteza trimiterii cererii de apel prin e-mail este incident art. 182 alin. 2 Cod 

procedură civilă. Expedierea apelului prin e-mail, în ultima zi a termenului de apel, după ora 

16,00, când activitatea a încetat în mod legal la instanță, s-a făcut cu depășirea termenului 

legal, nefiind incidente dispozițiile art. 183 Cod procedură civilă. 

Temei de drept: art. 182 alin. 2 Cod procedură civilă. 

Decizia nr. 372/7 aprilie 2016  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 2148/99/2015 contestatorul 

G.M. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 17 din data de 02.03.2015 emisa de 

Ministerul Sănătății-Serviciul de Ambulanță Județean, solicitând  

1. anularea deciziei si sancțiunei aplicate, reintegrarea in locul de munca deținut 

anterior, cu plata drepturilor băneşti de care a fost lipsit pe perioada de la data încetării 

contractului de munca pana la reintegrare; 

2. in subsidiar solicita înlocuirea sancțiunii desfacerii contractului de munca cu una 

din sancțiunile prevăzute de art. 248 alin. lit. a-d, cu cheltuieli de judecată, pentru 

următoarele : 

Prin sentința civilă nr. 2323/28.10.2015 Tribunalul Iaşi respinge contestația formulată 

de contestatorul G.M. în contradictoriu cu intimatul Ministerul Sănătății - Serviciul de 

Ambulanta Județean. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Prin cererea inregistrata sub nr. 2148/99/2015 contestatorul G.M. a formulat 

contestatie impotriva deciziei nr. 17 din data de 02.03.2015 emisa de Ministerul Sănătății-

Serviciul de Ambulanță Județean, solicitând anularea deciziei si sancțiunii aplicate, 

reintegrarea in locul de munca deținut anterior, cu plata drepturilor băneşti de care a fost lipsit 

pe perioada de la data încetării contractului de munca pana la reintegrare si in subsidiar 

solicita înlocuirea sancțiunii desfacerii contractului de munca cu una din sancțiunile prevăzute 

de art. 2 48 alini lit. a-d . 

Contestatorul a avut calitatea de ambulantier in cadrul SAJ Iasi. 

Prin decizia nr. 17 din data de 02.03.2015, intimata Ministerul Sănătății-Serviciul de 

Ambulanță Județean a dispus incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 
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02.03.2015, conform art. 248 alin.l lit. e) din Codul muncii. In decizie s-a reținut ca ar fi 

absentat nemotivat atât la finalul lunii decembrie, respectiv 29 si 30 decembrie 2014, precum 

si toata luna ianuarie 2015 (excepție facand perioada 01-07.01.2015, perioada pentru care 

exista adeverința medicala), acumulând absente nemotivate, mai mult de 5 absente nemotivate 

consecutiv. 

Decizia contestată îndeplineşte condițiile prevăzute de art. 252 Codul muncii, motiv 

pentru care a fost analizată temeinicia acesteia. 

Potrivit Codul muncii - art. 39 alin.2: salariatului îi revin, în principal, următoarele 

obligații:obligația de a respecta norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi 

revin conform fişei postului; obligația de a respecta disciplina muncii; obligația de a respecta 

prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum 

şi în contractul individual de muncă; obligația de fidelitate față de angajator în executarea 

atribuțiilor de serviciu; alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

Conform art. 39 Codul Muncii salariatul are obligația de a realiza norma de muncă 

sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fişei postului, obligația de a 

respecta disciplina muncii, de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în 

C.C.M. şi C.I.M. iar conform art. 40 Codul Muncii angajatorul are dreptul de a stabili 

atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii precum şi dreptul de a exercita 

controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata săvârşirea 

abaterilor disciplinare şi de a aplica sancțiunile corespunzătoare potrivit legii, R.I. sau C.C.M. 

Legiuitorul defineşte abaterea disciplinară în cuprinsul art. 247 al.2 Codul muncii ca 

fiind „…o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârşită cu 

vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 

contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi 

dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici”. 

În soluționarea contestației formulate împotriva deciziei de sancționare disciplinară 

instanțele au competența de a analiza nu doar legalitatea, dar şi temeinicia măsurii de 

sancționare dispuse de angajator, conform dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii, 

situație în care va verifica şi modalitatea în care angajatorul a aplicat criteriile de 

individualizare şi de stabilire a sancțiunii disciplinare. Acest atribut al instanței judecătoreşti 

este consacrat de principiul aflării adevărului în procesul civil, legiferat de art. 22 din Codul 

de procedură civilă (fost art. 129 alin. 5 din vechiul Cod de procedură civilă).” 

Exercitarea de către instanța de judecată a controlului jurisdicțional asupra legalității şi 

temeiniciei deciziei de sancționare, include şi dreptul organului jurisdicțional de a pronunța o 

soluție proprie. 

Reține ÎCCJ faptul că: „În acest context, … prerogativa disciplinară a angajatorului nu 

poate fi una absolută, discreționară, oricare dintre sancțiunile disciplinare putând fi aplicată 

doar cu respectarea dispozițiilor legale în materie şi, în orice caz, aceasta nu poate înlătura 

prerogativa instanței legal învestite cu soluționarea unui conflict de muncă privind legalitatea 

şi temeinicia unei măsuri disciplinare de a verifica şi modalitatea în care angajatorul a aplicat 

aceste criterii, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite de către salariat. Din moment ce, 

conform dispozițiilor art. 252 alin. (5) din Codul muncii, decizia poate fi contestată de către 

salariat, jurisdicția muncii nu se poate rezuma în acest caz doar la verificarea aspectelor 

formale ale actului unilateral al angajatorului şi la respectarea procedurii disciplinare, de 

esența controlului de legalitate fiind tocmai analiza modului de individualizare a măsurii 

disciplinare.  

Pe de altă parte, liberul acces la instanță al salariatului ar fi iluzoriu dacă rolul instanței 

s-ar limita la verificarea legalității măsurii disciplinare fără a cenzura împrejurările în care a 

fost luată această sancțiune, lăsând salariatul la liberul arbitru al angajatorului în stabilirea şi 

aplicarea criteriilor de individualizare a acestei măsuri. Această soluție este în acord cu 

jurisprudența contenciosului constituțional care a statuat că «decizia de sancționare poate fi 

contestată de salariat la instanțele judecătoreşti competente», pe această cale contestatorul 
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având posibilitatea de a beneficia de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege, prin 

administrarea probelor necesare în fața jurisdicțiilor care soluționează aceste cereri" (Decizia 

nr. 63 din 17 februarie 2004 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 211 din 10 martie 2004).  

Înalta Curte reține că această soluție este în acord şi cu jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului referitoare la aplicarea articolului 6 alin. 1 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului privind accesul efectiv la o instanță imparțială şi dreptul la un proces 

echitabil, ca obligație pozitivă a statelor în cadrul procedurilor referitoare la litigiile de drept 

privat purtate fie între particulari, fie între un particular şi stat, prin organele ori instituțiile 

sale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în examinarea respectării dreptului efectiv de 

acces în fața unei instanțe superioare a unui justițiabil, a statuat că protecția drepturilor 

individuale înseamnă "protecția unor drepturi concrete şi efective, iar nu teoretice şi iluzorii" 

(Hotărârea Airey contra Irlandei), iar obligația pozitivă a statelor semnatare este o obligație de 

a face, asociată în mod tradițional cu drepturile economice şi sociale, fiind aceea de "a adopta 

măsuri rezonabile şi adecvate pentru protecția drepturilor ce revin individului" (Hotărârea 

Lopez Ostra contra Spaniei). Sub aspect procesual, obligația pozitivă a statelor semnatare 

include şi obligația de a asigura o procedură judiciară echitabilă, care să permită tranşarea 

oricărui litigiu între persoanele private (Hotărârea Sovtransavto Holding contra Ucrainei)”.  

Reține instanța faptul că, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 242 Codul Muncii, 

regulamentul intern cuprinde, printre altele, drepturile şi obligațiile angajatorului şi salariaților 

precum şi reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancțiunile 

aplicabile.  

Disciplina muncii reprezintă o obligație juridică în sensul că însumează şi rezumă, în 

esență, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de persoana respectivă prin încheierea 

contractului individual de muncă.  

Sub aspectul finalității ei, disciplina muncii reprezintă o stare de ordine existentă în 

desfăşurarea procesului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a normelor ce 

reglementează acest proces şi din îndeplinirea obligațiilor asumate prin încheierea 

contractului.  

Reține instanța faptul că în cauza de față ne aflăm în situația întrunirii tuturor 

elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Astfel, răspunderea disciplinară intervine in 

cazurile in care un salariat săvârşeşte cu vinovăție o abatere disciplinară. Pentru a fi angajată 

răspunderea disciplinara trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiții: calitatea de 

salariat; existenta unei fapte ilicite; săvârşirea faptei cu vinovăție; un rezultat dăunător si 

legătura de cauzalitate între fapta si rezultat. 

Fapta ilicită este acțiunea ori inacțiunea unei persoane fizice, sau juridice, prin care se 

încalcă o normă de conduită obligatorie. În raport cu natura specifică a relațiilor sociale, care 

sunt ocrotite prin normele legale, si cu pericolul ei social, fapta ilicita poate fi delict civil, 

abatere disciplinara, contravenție, abatere de la normele de conviețuire socială sau infracțiune.  

Astfel in cauza de fata potrivit art. 108 litera c din capitolul XIII litera A din 

Regulamentul intern al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, constituie abatere disciplinara 

absentarea nemotivata de la serviciu mai mult de 3 zile consecutive. 

In raport de dispozitiile art 252 litera e din Regulamentul intern al Serviciului de 

Ambulanta Judetean Iasi, angajatorul dispune desfacerea discilinara a CIM pentru 5 absente 

nemotivate consecutive. 

Contestatorul a lipsit nemotivat in zilele de 29 şi 30.12.2014 cand nu s-a prezentat la 

serviciu, figurând în foaia de pontaj din luna decembrie 2014 cu 3 zile de absență si nu a 

depus niciun document justificativ în motivarea absentării de la locul de locul de muncă; cea 

de a doua perioadă de absentare de la serviciu, a fost in datele de 

2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23 şi 26 ianuarie 2015, motivand ca a depus la data de 

08.01.2015 o cerere de concediu de odihna pentru luna ianuarie 2015. 
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Potrivit art. 148 din Codul Muncii, concediul de odihna se acorda in baza unei 

solicitari efectuate cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii concediului astfel ca aceasta 

aparare nu poate fi retinuta de catreinstanta. 

Astfel ca instanta retine ca salariatul a lipsit in perioada precizata anterior in mod 

nejustificat. 

Astfel că, în raport de fapta săvârşită, raportat la prevederile stipulate in Regulamentul 

intern al Serviciului de Ambulanță Județean, instanța constată că în cauză angajatorul nu este 

ținut de dispozitiile art 250 din Legea nr. 53/2003 . 

Avand in vedere argumentația din precedent, raportat la dispozițiile legale in vigoare, 

instanța reține că sancțiunea aplicată este proporțională cu fapta săvârşită si cu gradul de 

vinovăție, astfel ca decizia este întemeiată şi legală, motiv pentru care va dispune respingerea 

cererii de anulare a deciziei de desfacere disciplinară cât şi respingerea cererii de înlocuire a 

sancțiunii desfacerii contractului de muncă cu una din sancțiunile prevăzute de art. 248 alin.1 

lit. a-d.  

Împotriva acestei sentințe a declarat apel contestatorul G.M., criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 

După ce a reluat situația de fapt prezentată în cererea de chemare în judecată, apelantul 

a susținut că, având în vedere problemele medicale care au dus la lipsa de la serviciu, nu 

există nici fapta ilicită, dar nici vinovăția. 

În apel contestatorul a susținut, de asemenea, că intimata trebuia să fi luat în 

considerare că a fost un motiv obiectiv, că nu exista vinovăția, faptul că este la prima abatere, 

că problema era una medicală și era cunoscută de colegi.  

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului.  

Din oficiu, instanța de apel a pus în discuție excepția tardivității apelului, excepție care 

a fost pusă în discuția părților la termenul de judecată din 31.03.2016, acordându-se părților şi 

posibilitatea de a formula concluzii scrise în termenul de amânare a pronunțării. 

Analizând prioritar, conform disp. art. 248 raportat la art. 482 Cod procedură civilă, 

excepția tardivității, Curtea de Apel constată că este fondată.  

Conform disp. art. 215 din Legea nr. 62/2011, ce derogă de la dispozițiile art. 468 alin. 

1 Cod procedură civilă, în materia cauzelor având ca obiect litigii de muncă termenul de apel 

este de 10 zile, iar conform art. 468 alin. 2 Cod procedură civilă, termenul de apel curge de la 

comunicarea hotărârii. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că sentința a fost comunicată contestatorului 

apelant la data de 18.12.2015, conform dovezii de primire existente la fila 130 din dosarul 

primei instanțe. 

Contestatorul G.M. a formulat apel la data de 30.12.2015, când a fost înregistrat la 

Tribunalul Iaşi.  

Calculat potrivit art. 181 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, termenul de apel de 10 

zile s-a împlinit pentru contestatorului apelant la data de 29.12.2015. 

În raport cu aceste dispoziții, apelul promovat de contestator după data de 29.12.2015 

este tardiv. 

Susținerea apelantului, formulată prin concluziile scrise, în sensul că a transmis 

cererea de apel la data de 29.12.2015 prin e-mail, nu schimbă concluzia privind declararea 

tardivă a apelului.  

Dispozițiile art. 182 alin. 1 Cod procedură civilă, stipulează că termenul care se 

socoteşte pe zile se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de 

procedură. Cu toate acestea, alineatul 2 al art. 182 instituie regula potrivit cu care, dacă este 

vorba de un act ce trebuie depus la instanță, termenul se va împlini la ora la care activitatea 

încetează în acel loc în mod legal. 

Curtea constată că pentru ipoteza trimiterii cererii de apel prin e-mail este incident art. 

182 alin. 2 Cod procedură civilă. Astfel, apelul a fost expediat prin e-mail, în ultima zi a 

termenului de apel, 29.12.2015, la ora 7:32 PM, deci după ora 16,00, când activitatea a încetat 
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în mod legal la instanță, astfel încât la momentul trimiterii e-mail-ului termenul de apel era 

împlinit.  

Instanța de apel are în vedere că nu este incident în cauză art. 183 Cod procedură 

civilă, apelul nefiind depus la poştă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri 

de deținere, în sensul acestui din urmă text procedural. 

Raportat considerentelor expuse, Curtea de Apel, în temeiul art. 470 alin. 1 Cod 

procedură civilă, a respins apelul, ca tardiv.  

Excepția tardivității fiind una de procedură, absolută şi peremptorie, incidența sa 

împiedică examinarea, în tot ori în parte, a criticilor care privesc sentința Tribunalului Iaşi. 

 

15. Daune morale. Executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătoreşti 

Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO, implică nu numai ca 

hotărârea judecătorească să fie pronunțată într-un termen rezonabil, ci şi ca ea să poată face 

obiectul unei executări efective în avantajul părții câştigătoare. Neexecutarea integrală de 

către angajator a obligației sale stabilite prin titlu timp de 4 ani creează creditorului 

prejudiciu moral. 

 

Temei de drept: art. 253 din Codul muncii şi art. 6 alin.1 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului 

 

Decizia nr. 543/14 iunie 2016  

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi cu nr. X/99/2014, reclamanta G.M. 

a chemat în judecată pârâții Centrul Regional de Transfuzie Sanguina şi Institutul Național de 

Hematologie Transfuzională ”Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti solicitând obligarea pârâților 

la plata de daune morale pentru nepunerea în executare a dispoziției instanței 

6175/06.04.2001 devenita irevocabilă la data de 19.05.2010 prin decizia 1083/19.05.2010.  

Prin sentința civilă nr. 952 din 20.04.2015 Tribunalul Iaşi respinge excepția autorității 

de lucru judecat. Respinge acțiunea formulată de reclamanta G.M. în contradictoriu cu pârâții 

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi şi Institutul Național de Hematologie 

Transfuzională „ Prof. Dr. C.T. Nicolae”. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

În ceea ce priveşte excepția autorității de lucru judecat: 

Potrivit disp. art. 431 Noul Cod de procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în 

judecată de două ori, în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. 

Prin Sentința civilă nr. 2793/02.07.2014 a Tribunalului Iaşi pronunțată în dosarul nr. 

Q/99/2014, reclamanta G.M., în contradictoriu cu pârâtul Centrul Regional de Transfuzie 

Sanguină Iaşi, a solicitat reactivarea contractului individual de muncă, obiect completat 

ulterior de reclamantă cu solicitarea obligării pârâtului C.R.T.S Iaşi la: întocmirea statelor de 

plată lunare, întocmirea fişelor fiscale cu venitul brut, întocmirea declarațiilor nominale 

pentru a se putea face dovada îndeplinirii stagiului complet de cotizare, întocmirea 

declarațiilor nominale rectificative. În prezenta cauză, ce face obiectul dosarului menționat 

mai sus cu nr. X/99/2014, reclamanta G.M. solicită obligarea pârâților Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Iaşi şi Institutul Național de Hematologie Transfuzională ”Prof. Dr. C.T. 

Nicolau” Bucureşti la plata de daune morale pentru nepunerea în executare a dispoziției 

instanței din Sentința civilă nr. 6175/06.04.2001 a Judecătoriei Iaşi (dosar nr. Y/2001). 

Instanța constată că în cauza de față nu sunt îndeplinite cele 3 atribute pentru a fi admisibilă 

puterea lucrului judecat. 

În ceea ce priveşte fondul litigiului: 
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Prin prezenta acțiune, reclamanta G.M. solicită obligarea pârâților Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Iaşi şi Institutul Național de Hematologie Transfuzională ”Prof. Dr. C.T. 

Nicolau” Bucureşti la plata de daune morale pentru nepunerea în executare a dispoziției 

instanței din Sentința civilă nr.6175/06.04.2001 a Judecătoriei Iaşi (dosar nr. Y/2001), 

irevocabilă. 

Instanța reține că cercetarea motivelor de fapt ale cererii reclamantei presupune 

examinarea unor acte al căror control de validitate şi valabilitate nu a fost dedus judecății. De 

asemenea, prin derogare de la regula generală instituită în dreptul muncii, dovada 

prejudiciului moral suferit este în sarcina reclamantului, iar, în speță, acesta nu a dovedit prin 

întregul material probator administrat în cauză pretențiile sale, prejudiciul moral suferit şi 

legătura de cauzalitate dintre măsura dispusă de unitatea pârâtă şi impactul negativ asupra 

reclamantei pentru a i se acorda daunele morale solicitate. 

Împotriva acestei soluții a declarat apel reclamanta G.M. considerând-o nelegală şi 

netemeinică. 

Motivează apelanta că nu se impunea să invoce un control al valabilității şi validității 

actelor depuse la dosar întrucât prin ele însele, actele confirmă inexistența reintegrării efective 

aşa cum s-a dispus prin sentința nr.6175/2001, în sensul obținerii drepturilor care i se cuvin 

prin lege, de la rămânerea irevocabilă a setinței trecând 6 ani. Aceasta întrucât actul 

reintegrării efective, care să îi confere statutul de salariat lipseşte. În aceste condiții casa de 

pensii, casa de sănătate, administrația finanțelor publice, casa pentru ocuparea forței de muncă 

nu confirmă îndeplinirea obligațiilor legale în sensul plății contribuțiilor sociale şi taxelor 

aferente calității sale de salariat. 

Mai motivează apelanta că datorită acestei situații nu se poate vorbi de îndeplinirea 

stagiului de cotizare corespunzător vârstei, prin raportare la dispozițiile art.56 şi 40 Codul 

muncii, art.48 şi art. 6 alin.1 din Legea 263/2010. Stagiul de cotizare nu trebuie confundat cu 

vechimea în muncă. 

Face trimitere la sentința civilă nr.2793/02.07.2014, pronunțată în dosarul 

nr.Q/99/2014 şi la decizia nr.6/06.01.2015. 

Mai motivează apelanta că a dovedit cu documentele de la dosar (ce vor fi 

suplimentate şi în apel) că este vitregită de pensia pentru limită de vârstă , pensie care nu i se 

poate calcula decât pentru perioada pentru care i s-au plătit contribuțiile şi în care a avut 

calitatea de angajat al unității. 

Susține apelanta că prejudicial moral este concretizat în uzura psihică pe care i-au 

creat-o cu consecința unor afecțiuni cardiace pe fond nervos. 

Solicită admiterea apelului şi implicit a acțiunii. 

Intimatul Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi formulează întâmpinare prin 

care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Intimatul susține, în esență, că instanța a reținut în mod justificat faptul că nu s-a făcut 

dovada unui asemenea prejudiciu moral în condițiile în care şi-a îndeplinit obligațiile ce îi 

reveneau ca angajator urmare a sentinței de reintegrare. Apelanta a fost reintegrată iar urmare 

a încetării de drept a contractului de muncă aceasta a dobândit calitatea de pensionar aflându-

se în plata drepturilor de pensie. I-au fost plătite apelantei despăgubirile reprezentând 

drepturile salariale cuvenite astfel cum au fost calculate prin decizia Tribunalului nr 2684/19 

dec 2013, aceste drepturi fiind executate in procedura execuțională, Dosar de executare 

1218/2011 executor judecătoresc. Au fost efectuate demersurile administrative privind 

depunerea declarațiilor rectificative, a fişelor fiscale s-a asigurat plata impozitelor angajat si 

angajator si a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale. Toate aceste demersuri sunt 

confirmate prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, realizarea acestor obligații 

intrând in putere de lucru judecat.  

 Apelanta a formulat răspuns la întâmpinare şi a depus înscrisuri în probațiune. 

Examinând probele cauzei în raport cu motivele de apel invocate, apărările 

intimatului, sentința apelată şi dispozițiile legale aplicabile, Curtea constată următoarele: 
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Elementul premisă ce a condus la creearea unei stări conflictuale între apelanta 

reclamantă G.M. şi intimatul pârât Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi îl constituie 

executarea integrală a sentinței civile nr. 6175/06.04.2001 a Tribunalului Iaşi. 

Prin această hotărâre judecătorească fost anulată decizia de concediere nr. 

10/19.02.2001 emisă de pârât si s-a dispus reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior 

emiterii actului obligând pârâtul la plata către reclamantă a unei despăgubiri constând în 

drepturile băneşti datorate de la desfacerea contractului de muncă şi până la reintegrarea 

efectivă. Prin decizia civilă nr. 2095/27.09.2001 pronunțată de Tribunalul laşi, s-a admis 

recursul declarat de recurentul-pârât Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi împotriva 

sentinței civile nr.6175 pronunțată de Judecătoria laşi în şedința publică din data de 

06.04.2001 pe care a modificat-o în tot, în sensul că a respins acțiunea reclamantei. Împotriva 

deciziei civile nr.2095/27.09.2001 pronunțată de Tribunalul laşi, G.M. a formulat cerere de 

revizuire, ce a format obiectul dosarului nr. 8449/99/2009 al Tribunalului laşi. Prin decizia 

civilă nr.1083/19.05.2010 pronunțată de Tribunalul laşi în acest dosar, instanța a admis 

cererea de revizuire şi a modificat în tot decizia a cărei revizuire s-a solicitat, în sensul că s-a 

respins recursul declarat de intimatul Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi împotriva 

sentinței civile nr. 6175 pronunțată de Judecătoria laşi în şedința publică din data de 

06.04.2010 în dosarul nr. 4672/2001, sentință ce a fost menținuta ca temeinică şi legală. 

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină laşi a emis decizia nr.24 la data de 

14.12.2010, prin care a dispus reintegrarea reclamantei, pe postul de biolog principal, cu un 

salariu de încadrare brut de 2299 lei, ca în aceeaşi zi, 14.12.2010, prin decizia nr. 25, 

angajatorul să dispună încetarea de drept a contractului individual de muncă al reclamantei, în 

temeiul disp. art. 56, lit. d) Codul muncii. 

Aceste două decizii au fost supuse controlului judecătoresc şi menținute ca legale în 

dosarul nr.Z/99/2010. Prin sentința nr. 738/25.03.2011, instanța a admis în parte contestația, a 

anulat decizia nr. 25/2010, a obligat intimatul Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi la 

plata de despăgubiri potrivit art. 80, alin. 1 Codul muncii, la plata de daune morale şi a respins 

cererea privind anularea deciziei nr. 24/14.12.2010. Împotriva acestei sentințe, Centrul 

Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi a declarat recurs, iar prin decizia civilă nr. 

509/27.05.2011 pronunțată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. Z/99/2010, s-a admis 

recursul, s-a respins contestația împotriva deciziei nr.25/2010 şi cererea privind plata daunelor 

morale, menținându-se celelalte dispoziții ale sentinței recurate. 

Asupra cuantumului net al despăgubirilor datorate de angajator în baza deciziei 

instanței de punere în situația anterioară concedierii părțile au purtat un nou proces, ce a 

format dosarul nr. W/245/2011(decizia civilă nr.2684/19.12.2913 pronunțată de Tribunalul 

Iaşi) . 

Apelanta reclamantă G.M. şi intimatul pârât Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 

Iaşi au dezbătut pe cale judiciară o nouă problemă determinată de executarea integrală a 

sentinței civile nr.6175/06.04.2001 a Tribunalului Iaşi, ce a avut ca obiect, printre altele, şi 

îndeplinirea de către pârât a obligațiilor legale referitoare la întocmirea şi depunerea 

declarațiilor fiscale şi declarațiile nominale rectificative cu contribuțiile de asigurări sociale 

aferente perioadei 01.04.2001 – 14.12.2010. Dezbaterea a format obiectul dosarului 

nr.Q/99/2014 şi s-a finalizat prin pronunțarea sentinței civile nr.2793/02.07.2014, definitivă 

prin decizia civilă nr.6/06.01.2015 a Curții de Apel Iaşi, prin care a fost admisă această cerere 

a reclamantei. 

Instanțele au reținut în soluționarea acestui dosar că angajatorul a efectuat plata sumei 

de 164.012 reprezentând drepturi salariale cu OP nr.352/29.05 2012 şi cu O.P 304/14.08.2012 

suma de 706 lei. De asemenea achită şi impozitul pe salarii si contribuții cu reținere la sursa 

aferente drepturilor salariale plătite cu O.P.381/29.05.2012 suma de 31.226 lei către Bugetul 

Asigurărilor Sociale si Fondurilor Speciale; cu O.P.379/29.05.2012 suma de 64.405 către 

Bugetul Asigurărilor Sociale si Fondurilor Speciale; cu O.P.380/29.05.2012 către Bugetul de 

Stat suma de 31.063 lei. 



341 

 

Au mai reținut instanțele că angajatorul avea obligația de a recalcula sumele datorate 

cu titlu de creanțe fiscale şi de a depune declarațiile la organul fiscal cu respectarea legislației 

fiscale în vigoare la perioada respectivă. Că, în ceea ce priveşte declarațiile nominale 

rectificative cu contribuțiile de asigurări sociale aferente perioadei 01.04.2001 – 14.12.2010, 

deşi pârâtul a făcut dovada depunerii acestora potrivit adeverinței 125661/01.11.2011, acestea 

au vizat exclusiv, la rândul lor, doar sumele efectiv plătite reclamantei, aceste sume 

necorespunzând sumelor reale de plata datorate de angajator, aşa cum au fost stabilite prin 

decizia civilă nr. 2684/19.12.2013. 

Se reține astfel, că reclamanta a inițiat suficiente acte de executare şi a depus eforturile 

necesare pentru a obține executarea integrală a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 

repunerea în situația anterioară desfacerii contractului de muncă. 

Dacă reintegrarea reclamantei a fost realizată de angajator în termen rezonabil, la circa 

7 luni de la revizuirea deciziei tribunalului şi menținerea sentinței de repunere în situația 

anterioară concedierii (prin decizia nr.24/decembrie 2010), plata integrală a despăgubirilor 

către G.M. şi a contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor aferente acestor 

despăgubiri s-a realizat integral în decembrie 2014, prin OP 744,745,746,747,748/22.12.2014.  

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi reține în Ordonanța de clasare din 27.10.2016 

faptul că ulterior acestor plăți, la 30.01.2015 Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi 

depune la AJFP declarațiile rectificative 710 pentru constituirea debitelor virate la data de 

22.12.2014. Că anterior şi ulterior datei de 27.06.2014 Centrul Regional de Transfuzie 

Sanguină Iaşi a depus la Casa Teritorială de Pensii Iaşi declarațiile rectificative privind stagiul 

de cotizare, în conformitate cu sumele stabilite prin expertiza contabilă efectuată în dosarul 

nr.W/245/2011 al Judecătoriei Iaşi, conform adresei nr.140234/10.12.2014 Casei Teritoriale 

de Pensii Iaşi. 

În contextul factual anterior dezvoltat, Curtea constată că executarea integrală a 

hotărârii judecătoreşti favorabile de către Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi şi nu 

de către Institutul National de Hematologie Transfuzională „ Prof. Dr. C.T. Nicolae” (care nu 

este parte în raportul obligațional), realizată după 4 ani ca urmare a insistenței pe cale 

judiciară a reclamantei, este de natură a forma convingerea instanței asupra ruperii 

echilibrului emoțional, de inducere a unei stări de frustrare rezultată din neexecutarea 

imediată a titlului executoriu şi din faptul alocării unei perioade mari de timp din viața privată 

pentru soluționarea problemelor judiciare cauzate de inactivitatea angajatorului, ulterior 

pronunțării hotărârii de restabilirea a situației anterioare concedierii, şi ca atare de creare a 

unor daune morale. Se are în vedere la aprecierea ca nerezonabilă a perioadei de executare 

complexitatea procedurilor de executare, comportamentul reclamantei şi al pârâtului, precum 

şi natura şi miza litigiului pentru beneficiara titlului executoriu, în acord cu interpretările date 

de CEDO în jurisprudența sa (Hotărârea din 15 ianuarie 2009, pronunțată în cauza Kozodoyev 

împotriva Rusiei, paragraful 10, Hotărârea din 27 iunie 2000, pronunțată în cauza Frydlender 

împotriva Franței, paragraful 43, sau Hotărârea din 15 februarie 2007, pronunțată în cauza 

Raylyan împotriva Rusiei, paragraful 31). 

Se impune, aşadar a fi notat, faptul că, dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 

din CEDO, implică nu numai ca hotărârea judecătorească să fie pronunțată într-un termen 

rezonabil, ci şi ca ea să poată face obiectul unei executări efective în avantajul părții 

câştigătoare. Într-adevăr, convenția nu instaurează o protecție pur teoretică a dreptului omului, 

în speța putând fi vorba despre satisfacția plății sumelor datorate şi depunerea declarațiilor 

către stat, pentru realizarea concretă a pretenției inclusiv de ordin pecuniar. Orice titlu 

executoriu este obligatoriu a fi executabil şi executat chiar prin plată voluntară, or ipoteza de 

față nu se găseşte în această situație, plățile către reclamantă şi către bugetul de stat aferente 

sumelor datorate reclamantei, precum şi depunerea declarațiilor către autoritățile competente 

conform dispozițiilor legale incidente, având loc ca urmare a presiunilor reclamantei. 

Pe aceeaşi linie de gândire, o persoană care a obținut o hotărâre judecătorească 

împotriva statului sau a unei entități juridice acestuia nu are obligația de a începe o procedură 
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de executare silită. În asemenea situații, autoritatea de stat, entitatea juridică căzută în 

obligații şi care are cunoştință de existența titlului executoriu, trebuia să depună toate 

diligențele şi implicit toate măsurile necesare inclusiv pentru executarea voluntară 

(jurisprudența CEDO în cauza: Nițescu c. României, Chibulcutean c. României, Sabău-

Popescu c. României, Dragne şi.a. c. României).  

Intimatul nu a prezentat niciun argument, rezonabil, de natură să justifice întârzierea 

observată în cauză în executarea integrală a hotărârii irevocabile favorabilă reclamantei. 

Pentru aceste considerente, Curtea constată că reclamanta a suferit un prejudiciu 

moral, în special din cauza frustrării provocate de întârzierea în executarea integrală a 

hotărârii pronunțate în favoarea sa şi că acest prejudiciu este compensat suficient prin 

obligarea pârâtului la plata sumei de 2000 lei, în temeiul dispozițiilor art. 253 din Codul 

muncii şi art. 6 alin.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Prin consecință, în temeiul dispozițiilor art. 480 NCPC Curtea admite apelul şi 

schimbă în parte sentința. 
 


