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I. Secția civilă  

Drept civil 

Răspundere civilă 

 

1. Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza 

unei declarații notariale. Consecințe 

Obligaţia de plată își are izvorul în contractul de asigurare, în ipoteza 

asigurătorului sau în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, în 

cazul Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, singura condiţie pentru naşterea 

acestei obligaţii fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu, care este 

accidentul rutier. 

Este adevărat că Fondul are o obligaţie proprie, determinată prin lege, de 

despăgubire, însă trebuie avut în vedere care este izvorul acesteia, respectiv fapta autorului 

prejudiciului. 

În cauză, obligaţia făptuitorului de despăgubire a reclamantului nu mai există, 

deoarece aceasta a fost stinsă integral prin plată, conform celor consemnate în Declarația 

notarială. 

În aceste circumstanțe, nici obligaţia reclamată în proces în contradictoriu cu Fondul 

de Protecţie a Victimelor Străzii nu există, pentru că nu se poate pretinde, în instanță, 

intimatei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii ceea ce nu s-ar putea pretinde nici 

autorului faptei. Astfel, în absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în 

persoana autorului faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina 

asociației. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 492/26 iunie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 1826/2016 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, Secţia I civilă, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul P.V., în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. 

S-a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamantul a solicitat să fie despăgubit de Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii ca urmare a prejudiciilor ce i-au fost produse prin accidentul rutier cauzat din culpa 

numitului H.M.-C., care conducea un vehicul fără poliţă de asigurare valabilă. 

Reglementarea din art. 61 din Legea nr. 136/1995, în vigoare la data producerii 

accidentului, asigură posibilitatea de despăgubire a victimelor străzii şi atunci când nu este 

cunoscut autorul faptei ori aceasta s-a comis de către o persoană care conducea un vehicul 

fără poliţă de asigurare valabilă pentru unitatea de tratament juridic a victimelor din această 

materie. 

Obligaţia de despăgubire din speţă, opusă asociaţiei pârâte, nu există, însă, pentru că 

ea derivă dintr-un raport juridic obligaţional pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilită 

prin convenţia dintre reclamant şi autorul faptei prejudiciabile şi stinsă prin plată. 

Potrivit declarației autentificate prin încheierea de autentificare încheiată la biroul 

notarului public, reclamantul a primit, anterior promovării cererii de chemare in judecată, 

suma de 5.300 lei cu titlul de „pretenţii” (pentru îngrijiri medicale, medicamente, daune 
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morale, etc.) ca urmare a accidentului rutier, produs de către numitul H.M.-C., la data de 

27.02.2014, în care reclamantul a fost implicat ca victimă. Acesta a declarat în conținutul 

aceluiași act că nu va solicita certificat medico-legal, că nu mai are niciun fel de pretenţii 

materiale, civile sau penale faţă de conducătorul auto, H.M.-C., care a produs accidentul, nu 

dorește să se judece cu acesta sau să depună plângere penală împotriva sa, că renunță să se 

constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de orice fel de drepturi băneşti sau de 

orice altă natură, în urma accidentului, întrucât s-a împăcat cu acesta. 

Ca urmare, despăgubirea reclamantului s-a realizat anterior procesului, integral, 

evaluarea prejudiciului fiind făcută prin convenție cu autorul acestuia.  

Dacă, în principiu, împăcarea părţilor în procesul penal nu înlătură dreptul părţii 

vătămate de a se adresa instanţei civile, în cauza de faţă, reținând nu doar că a intervenit o 

împăcare, ci că reclamantul a primit o sumă de bani pentru despăgubirea sa – pentru 

prejudiciul moral şi material – în raport de care a susţinut că nu va mai avea nicio pretenţie 

viitoare împotriva autorului faptei, tribunalul a stabilit că raportul obligaţional generat de 

fapta săvârşită la 27.02.2014 de către H.M.-C. s-a stins prin executarea, prin plată, a obligaţiei 

de despăgubire a cărei întindere a fost determinată prin înţelegerea părţilor la 2.03.2015.  

Ca urmare, tribunalul a stabilit că acțiunea opusă Asociaţiei Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii este nefondată, aceasta nu mai are obligaţia de a-l despăgubi pe reclamant 

pentru că el a fost despăgubit deja de autorul faptei prejudiciabile, atât pentru prejudiciul 

material, cât şi pentru prejudiciul moral, integral, potrivit propriei declaraţii din 2.03.2015.  

Nu se poate pretinde, în instanță, Asociaţiei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii 

ceea ce nu s-ar putea pretinde autorului faptei. Este adevărat că asociaţia are o obligaţie 

proprie, determinată prin lege, de despăgubire, însă izvorul acesteia este fapta autorului 

prejudiciului. 

În absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în persoana autorului 

faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina asociației. 

Aşadar, obligaţia de despăgubire din partea conducătorului auto care a provocat 

accidentul nu există faţă de reclamant, pentru că aceasta a fost stinsă integral prin plată, prin 

urmare nici obligaţia reclamată în proces, în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii, nu există. 

La data declarației din 2 martie 2015 toate aspectele invocate în speţă pentru 

justificarea dreptului la despăgubire, care configurează prejudiciul dedus judecăţii, erau 

cunoscute ori, în mod obiectiv, puteau fi anticipate. Nu s-au invocat în procesul de faţă forme 

de prejudiciu pe care reclamantul să nu le fi cunoscut la data declaraţiei din 2.03.2015. 

Pentru motivele expuse tribunalul a respins ca nefondată acţiunea şi cererea de 

obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul P.V. criticând-o pentru 

nelegalitate și netemeinicie: 

Apelantul-reclamant a susținut că optica instanţei de fond nu se circumscrie 

dispoziţiilor legale incidente în cauză şi nici jurisprudenței unitare pronunţate la nivel naţional 

cu privire la aspectul împăcării părţilor, judecătorul fondului dând o interpretare eronată 

dispoziţiilor legale. 

Astfel, conform raţionamentului adoptat de instanţa de fond, obligaţia numitului H.M.-

C. de despăgubire nu există faţă de reclamant, pentru că aceasta a fost stinsă integral prin 

plată, prin urmare nici obligaţia reclamată în proces, în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de 

Protecţie a Victimelor Străzii, nu există. În declaraţia notarială din data de 02.03.2015, 

reclamantul a precizat că nu mai are niciun fel de pretenţii față de conducătorul auto H.M.-C. 

și că renunţă să se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de drepturi băneşti, 

specificând că s-a împăcat cu numitul H.M.-C.. 

Potrivit apelantei, împrejurarea împăcării nu poate constitui decât dovada bunei-

credinţe a reclamantului, ce a condus la înlăturarea răspunderii penale a conducătorului auto 

vinovat de producerea evenimentului rutier, şi nicidecum la o exonerare a pârâtei de la 
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executarea propriilor obligaţii impuse în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995. 

Împăcarea părţilor reprezintă înţelegerea intervenită între persoana vătămată și făptuitor de a 

pune capăt conflictului născut între ei în urma săvârşirii infracţiunii, înţelegere care, în 

anumite cazuri prevăzute de lege, înlătură răspunderea penală a persoanei vinovate de 

producerea faptei. 

În aceste condiţii, instanţa trebuia să se raporteze la dispoziţiile speciale cu caracter 

derogator, respectiv Legea nr. 136/1995 și Norma ASF nr. 23/2014, unde, la art. 27, sunt 

prevăzute expres situaţiile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri, printre aceste situaţii 

neregăsindu-se şi cele referitoare la împăcarea părţilor sau lipsa plângerii prealabile. 

Așa cum s-a statuat în mod constant în practica și literatura de specialitate, împăcarea 

părții vătămate cu învinuitul din procesul penal nu are relevanţă cu privire la răspunderea 

asigurătorului sau a Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii, pârâta urmând a răspunde 

pentru dauna produsă prin intermediul autovehiculului implicat în accident, atâta timp cât 

legiuitorul a prevăzut în mod expres această obligaţie. 

Prin „declaraţia” dată la data de 02.03.2015, persoana vătămata a precizat că nu 

dorește să se judece cu conducătorul auto sau să depună plângere împotriva lui, că renunţă să 

se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de orice alte drepturi băneşti. 

Astfel, în declaraţia formulată la data de 02.03.2015 se menţionează că a intervenit 

împăcarea numai între cele două părţi implicate în accident, nu și faptul că victima renunţă în 

mod expres și irevocabil la dreptul său de a obţine despăgubiri în urma accidentului rutier. 

Declaraţiile sau afirmaţiile părților din faza actelor premergătoare nu pot avea 

înrâurire sub aspectul dreptului material la acţiune ce poate fi exercitat de victimă împotriva 

părţii responsabile civilmente (Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii – situaţia de faţă), o 

interpretare contrară implicând imposibilitatea sesizării instanţei civile, ceea ce echivalează cu 

o limitare a accesului la justiţie. Mai mult, între părți nu a avut loc un proces penal, nefiind 

pusă în mişcare acţiunea penală în lipsa plângerii penale. 

În speţă, instanţa de fond a făcut abstracţie de împrejurarea că împăcarea vizează doar 

raporturile dintre persoana vătămată P.V. și persoana răspunzătoare de producerea 

accidentului – intervenientul forţat H.M.-C. – neputând fi extinsă aplicarea textului de lege și 

la FPVS. 

În altă ordine de idei, manifestarea de voinţă a reclamantului P.V. poate produce 

efecte numai în raport de persoana intervenientului, neputând fi extinsă şi faţă de Fondul de 

Protecţie a Victimelor Străzii, care urmează a răspunde pentru prejudiciul produs de cel care a 

condus autoturismul neasigurat RCA (în temeiul art. 61 Legea 136/1995). 

Cea de a doua critică invocată vizează împrejurarea potrivit cu care Tribunalul Iaşi nu 

a dat eficientă dispoziţiilor speciale cu caracter derogator, respectiv art. 47 lit. 1 din Norma 

ASF 23/2014 („În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, 

despăgubirile pot fi stabilite, dacă, (...) potrivit legii, acţiunea penală a fost stinsă prin 

împăcarea părţilor”). 

Pe cale de consecinţă, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că suntem în prezența 

unei creanţe stinse prin împăcare sau prin împrejurarea despăgubirii reclamantului de către 

intervenient, creanţă ce nu mai poate fi opusă pârâtei, la această soluţie ajungându-se prin 

ignorarea tuturor obligaţiilor prevăzute în materia asigurării de răspundere civilă auto 

obligatorie. 

Cea de a treia critică adusă sentinței apelate vizează încălcarea, de Tribunalul Iaşi a 

dispoziţiilor art. 27 din Norma ASF 23/2014, ce reglementează expres și limitativ cazurile în 

care asigurătorul nu acordă despăgubiri, text de lege ce nu menţionează în niciunul dintre cele 

15 puncte ale sale - cu titlu de excludere - situaţia în care a intervenit împăcarea părţilor (între 

terţul prejudiciat şi persoana răspunzătoare de producerea accidentului). 

Susține că instanţa trebuia să se raporteze la dispoziţiile speciale instituite prin Legea 

nr. 136/1995 şi Norma ASF 23/2014. 
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Norma ASF 23/2014 este emisă în aplicarea Legii nr. 136/1995, lege specială care, în 

art. 69 indice 2, prevede: „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii 

în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi". Prin urmare, această normă 

completează o lege specială - Legea nr. 136/1995 a asigurărilor -, care derogă de la normele 

cu caracter general. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, care prevăd, la art. 18, că statele membre se asigură că persoanele vătămate în 

urma unui accident cauzat de un vehicul acoperit de asigurarea menţionată la art. 3 dispun de 

un drept de acţiune directă împotriva întreprinderii de asigurare care acoperă răspunderea 

civilă a persoanei responsabile". 

Aşa cum s-a arătat şi în jurisprudenţă, din perspectiva legii speciale a asigurărilor 

(Legea nr. 136/1995), legiuitorul nu este interesat de raportul delictual dintre părţi decât sub 

aspectul naşterii obligaţiei de a plăti suma stabilită în contractul de asigurare către terţul 

beneficiar (victima accidentului) în cazul producerii riscului asigurat, necomportând relevanţă 

dacă asiguratul s-a împăcat civil sau penal cu beneficiarul asigurării, întrucât răspunderea 

asigurătorului este una contractuală. Aşadar, nu prezintă importanţă dacă victima a renunţat la 

pretenţii faţă de asigurat. 

Fiind dovedită răspunderea delictuală a conducătorului auto, se deschide calea 

angajării răspunderii contractuale a asigurătorului care acoperă evenimentul asigurat, deci 

pagubele produse prin accidentul auto, iar în cazul în care nu exista o poliță RCA valabil 

emisă, răspunde FPVS. 

În ceea ce priveşte justificarea acţiunii directe împotriva pârâtei, pe latură civilă, se 

impune a fi amintit că Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii nu are o răspundere proprie 

în cadrul raportului de asigurări, ci o răspundere pentru altul, dar ca efect al dispoziţiilor 

speciale, respectiv art. 61 din Legea nr. 136/1995. 

Pe cale de consecinţă, cele expuse anterior justifică o răspundere proprie a FPVS, 

independentă şi distinctă de cea a făptuitorului. 

Această concluzie reiese din cuprinsul Deciziei pronunţate în recursul în interesul legii 

nr. 1/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acţiunea în plata despăgubirilor adresându-se 

în contra asigurătorului sau FPVS, introdus în proces în această calitate. 

Această poziţie a fost menţinută ulterior şi prin Decizia pronunţată în recursul în 

interesul legii nr. 29/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a stabilit că, în raport cu 

dispoziţiile de ansamblu ale Legii nr. 136/1995, prin acoperirea prejudiciului suferit de terţul 

victimă a accidentului de circulaţie, asigurătorul/FPVS nu face o plată pentru făptuitor şi nici 

alături de acesta, ci îşi îndeplineşte obligaţia proprie, asumată prin contractul de asigurare sau 

prin art. 61 ante-menţionat din lege, motiv pentru care va suporta în mod efectiv şi definitiv 

întregul prejudiciu cauzat din culpa intervenientului. 

Raportat la textele legale invocate mai sus şi la poziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, rezultă că obligaţia de plată izvorăşte din contractul de asigurare sau în virtutea 

dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii 

fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu. 

Astfel, societăţii de asigurare şi Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii îi 

incumbă o răspundere patrimonială directă, izvorâtă din contractul de asigurare ori în temeiul 

legii, Fondul de protecţie a victimelor străzii fiind obligat prin lege să garanteze plata 

despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate (a se vedea şi art. 7 alin. 1 din Normele 

privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse 

în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008). 

În concluzie, din coroborarea art. 54 cu art. 61 din Legea nr. 136/1995 rezultă voinţă 

legiuitorului, pârâtei fiindu-i oferite suficiente posibilităţi de apărare atât în nume propriu, cât 

şi prin subrogare în drepturile intervenientului forţat, împotriva căruia are un drept de regres 

în baza dispoziţiilor: 

- art. 25 ind. 1 din Legea nr. 32/2000, 
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- art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008, 

- art. 13 din Ordinul nr. 1/2008: „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în 

drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea 

prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, 

cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi 

dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii", 

- art. 25 ind. 1 pct. 12 din Legea nr. 32/2000: „Fondul are legitimare procesuală activă 

în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de 

plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond", 

- art. 25 ind. 1 pct. 15 din Legea nr. 32/2000: „în vederea recuperării sumelor 

cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul", 

- art. 1349, 1357, 1359, 1381 şi 1385 Cod Civil. 

Prin cea de a patra critică adusă sentinței apelate se susține că instanţa de fond nu a 

avut în vedere liniile directoare ale instanţei supreme în această materie care, prin Decizia nr. 

2372/25.09.2014 pronunţata in dosarul din 2013, a statuat: „între răspunderea civilă 

delictuală, care configurează latura civila a procesului penal, si răspunderea civila întemeiata 

pe contractul de asigurare nu poate fi prezumat un raport de accesorialitate care sa conducă la 

înlăturarea răspunderii contractuale odată cu stingerea acţiunii civile întemeiata pe 

răspunderea civila delictuala. Un alt argument in susţinerea tezei că latura civilă a procesului 

penal nu include, ca accesoriu, si răspunderea civila contractuala a asigurătorului, este 

împrejurarea că asigurătorul nu face parte dintre părţile procesului penal. Interpretarea 

instanţei de apel în sensul că art. 46 al Ordinului CSA nr. 5/2010 exclude dreptul persoanei 

păgubite de a-l acţiona in justiţie pe asigurător, permiţând persoanei păgubite sa obţină 

despăgubiri exclusiv pe cale amiabila, nu poate fi primita dintr-un argument de interpretare 

gramaticală". 

Mai susține apelatul că, prin Decizia nr. 576 din 19.02.2015 ICCJ - Secţia a II-a civilă 

a stabilit că "împăcarea părţii vătămate cu învinuitul în procesul penal, în condiţiile art. 132 

C.pen., nu are relevanţă cu privire la răspunderea asigurătorului RCA al autoturismului 

condus de învinuit, faţă de daunele provocate părţii vătămate de către autorul accidentului, şi, 

ca atare, este admisibilă acţiunea civilă în despăgubiri formulată de partea vătămată împotriva 

asigurătorului de răspundere civilă". 

În fine, ultima critică formulată vizează împrejurarea că instanţa de fond nu a avut în 

vedere faptul că pârâta răspunde în baza unui raport obiectiv, potrivit art. 26 alin. 2 pct. 3 din 

Norma ASF 23/2014 coroborat cu art. 61 din Legea nr. 136/1995 "Indiferent de locul în care 

s-a produs accidentul de vehicul, ... asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de 

despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru: prejudiciul produs prin fapta 

lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului prin 

intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului". 

De asemenea, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 despăgubirea se plăteşte 

de către asigurător sau de Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii, necesară fiind 

implicarea în accident a autovehiculului, iar în speţa de faţă, vătămarea reclamantului P.V. a 

survenit ca urmare a accidentului rutier din data de 27.02.2014 ce s-a produs prin intermediul 

vehiculului condus de intervenientul forţat, care nu era asigurat RCA. 

Aşa fiind, lipsirea de eficacitate juridică a dispoziţiilor art. 47 din Norma ASF 

23/2014, hotărârea pronunţată fiind nelegală, întrucât textul are efect exclusiv în procedura de 

stabilire a despăgubirilor pe cale amiabilă şi deci nu produce efecte în situaţia în care se 

angajează un litigiu ce are ca scop stabilirea despăgubirilor pe cale judiciară. Astfel, atât timp 

cât legea prevede că se pot acorda despăgubiri pe cale amiabilă, cu atât mai mult se justifică 

solicitarea acestor despăgubiri prin instanţă. 

A solicitat admiterea apelului. 

Intimata Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii a formulat întâmpinare 

prin care a solicita respingerea apelului. 
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A susținut că, la data de 27.12.2014 pe raza municipiului Paşcani a avut loc un 

accident rutier fiind implicat autoturismul condus de H.M.-C. care datorita stării de ebrietate, 

în care se afla, a efectuat o manevra de depăşire și datorită neatenţiei la drum a accidentat pe 

numitul P.V. 

In urma impactului, persoana vătămata a necesitat 95-100 de zile de îngrijiri medicale 

pentru vindecare conform raportului de expertiza ataşat cererii de chemare in judecata. 

Tribunalul Iași a fost învestit cu soluţionarea cererii de chemare in judecata, prin care 

reclamantul solicita obligarea intimatei la plata daunelor materiale și morale suferite de 

acesta, in urma accidentului. 

Tribunalul a respins cererea de chemare in judecata ca fiind nefondată, reţinând ca 

obligaţia de despăgubire nu există, însă, pentru ca ea deriva dintr-un raport juridic obligaţional 

pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilita prin convenţia dintre reclamant si autorul 

faptei prejudiciabile și stinsa prin plata. Despăgubirea reclamantului s-a realizat anterior 

procesului, integral, evaluarea prejudiciului fiind făcuta prin convenţie cu ajutorul acestuia. 

Arată intimata că instanţa, la pronunţarea unei hotărâri, are in vedere fiecare 

particularitate a spetei, a situaţiei de fapt. Or, în această situaţie, atât timp cat partea vătămata 

şi-a evaluat suferinţa si a primit despăgubirea de la autorul faptei, aceasta nu mai poate fi 

despăgubită. 

Reclamantul nu s-a constituit parte civilă, a declarat că nu are niciun fel de pretenţie, 

motiv pentru care în procesul penal a avut calitatea de parte vătămată iar cu privire la latura 

civila nu s-a pus în discuţie nimic. 

Aşa cum a menţionat şi în întâmpinare, este imoral să nu ai niciun fel de pretenţie de 

la cel care ţi-a cauzat o paguba, dar sa ai pretenţii materiale chiar de natura morala de la 

Fondul de protecţie, fond care răspunde atunci când vinovatul rămâne necunoscut sau nu 

exista o poliţa valabilă. 

Fondul, prin dreptul la acţiune în regres, drept dat de legea de constituire, se întoarce 

împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului și astfel, prin prezenta cerere 

reclamantul îşi încalcă poziţia din dosarul penal prin care declară că nu doreşte si nu are nicio 

pretenţie materială de la reclamant. 

Din păcate, solicitarea daunelor nu se raportează la prejudiciu, la durerea suferita si se 

raportează la cel care trebuie sa plătească.  

In cauza, nu se înţelege cum îşi demonstrează reclamantul durerea, prejudiciul atât 

timp cat de la inculpat, cel vinovat pentru durerea si suferinţa acestuia, nu a avut niciun fel de 

pretenţie, a reuşit sa îşi înfrângă durerea. 

Susține intimata că, nici din punct de vedere legal si nici moral solicitarea nu este 

întemeiată.  

Precizează intimata că legea prevede ca daca partea vătămata primeşte despăgubiri de 

la cel vinovat de producerea accidentului nu mai este îndreptăţită să primească o nouă 

despăgubire de la Fond. Trebuie înţeles ca Fondul de protecţie, deşi in principiu funcţionează 

ca si o societate de asigurare, scopul acestuia este totul altul si răspunde în cu totul alte situaţii 

decât societatea de asigurare. Dacă o societate de asigurare răspunde în baza unui contract, 

Fondul este tras la răspundere în lipsa acestui contract. 

De asemenea, prin legea de înfiinţare Fondul de protecţie, acesta este obligat se 

întoarce, cu acțiune în regres, împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului si 

atunci tranzacţia încheiata de către reclamant cu cel vinovat de producerea accidentului ar fi 

nulă, ceea ce nu este cu putinţa, tranzacţia reprezintă voinţa celor doua părţi care au înţeles să 

se împace dar si sa stingă datoria prin acordarea/ primirea daunelor morale si materiale. 

Solicită respingerea apelului formulat de reclamant ca fiind nefondat iar, pe cale de 

consecinţa, păstrarea sentinţei atacate ca temeinică şi legală. 

Analizând motivele de apel formulate, actele şi lucrările dosarului, precum şi 

dispoziţiile legale aplicabile în materie, instanţa constată neîntemeiat apelul declarat de 

reclamantul P.V., pentru considerentele ce urmează: 
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Curtea reține că, prin acţiunea sa, reclamantul P.V. a solicitat obligarea pârâtei 

Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata sumei de 10.000 lei reprezentând 

daunele materiale, a sumei de 500.000 lei reprezentând daunele morale, cu dobânda legală, şi 

cheltuielile de judecată, ca urmare a prejudiciilor ce i-au fost produse prin accidentul rutier 

cauzat, la data de 26.12.2014, din culpa numitului H.M.-C., care conducea un vehicul fără 

poliţă de asigurare valabilă. 

Curtea constată că, prin cererea de chemare în judecată reclamantul P.V. a invocat, ca 

și temei de drept, dispozițiile 27-28 din Noul cod de procedură penală, art. 61 din Legea nr. 

136/1995 și Ordinul CSA nr. 14/2011, modificat prin Ordinul CSA nr. 3/2013. 

Curtea notează că, prin Ordonanţa de clasare din data de 20.04.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei privindu-l pe numitul H.M.-C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare 

corporală din culpă, întrucât lipseşte plângerea prealabilă. 

Ulterior, numitul H.M.-C. a fost trimis în judecată și condamnat prin sentința penală 

nr. 94/2015 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Pașcani pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută 

şi pedepsită de art. 338 alin. 1 Cod penal (părăsirea locului accidentului), soluție păstrată prin 

decizia nr. 869/ 9 decembrie 2015 a Curții de Apel Iași. 

În procesul penal apelantul-reclamant nu s-a constituit parte civilă ci a avut doar 

calitatea de parte vătămată. 

Curtea are în vedere că intimata Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu este un 

asigurator, ci o societate profesională a asiguratorilor înființată prin art. 61 din Legea nr. 

136/1995, cu scopul de a despăgubi victimele străzii în ipoteza în care nu este cunoscut 

autorul faptei ori atunci când fapta a fost comisă de către o persoană care conducea un vehicul 

fără poliţă de asigurare valabilă.  

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii s-a constituit în baza prevederilor art. 25 

indice 1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor. 

În acest sens, art. 25 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 prevede că: „toţi asigurătorii 

autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu excepţia răspunderii civile a 

transportatorului) trebuie să constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în 

continuare Fond.” 

Alineatul 10 al aceluiași articol reglementează scopul în vederea căruia se constituie 

fondul, respectiv: 

 a) de a furniza informaţii persoanelor vătămate prin accidente de autovehicule, în 

calitate de centru de informare (CEDAM); 

 b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, dacă 

autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era 

asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu 

toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia 

să încheie o astfel de asigurare. 

Pe de altă parte, art. 25 din Legea nr. 32/2000 și art. 13 din Ordinul nr. 1/2008, conferă 

acestui Fond dreptul de regres împotriva autorului prejudiciului. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 25 pct.12 şi 15 din Legea 32/2000: 

(12) Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor 

aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu 

certitudine să fie achitate de Fond. 

(15) În vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva 

entităţii care a determinat prejudiciul. 

Conform art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008 „după plata despăgubirilor, Fondul se 

subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru 

repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei 

păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, 

precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”. 



20 

 

Dacă o societate de asigurare răspunde în baza unui contract, Fondul este tras la 

răspundere în lipsa acestui contract. 

Prin motivele de apel formulate, apelantul-reclamant P.V. interpretează trunchiat 

conținutul Declarației autentificate prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015, 

susținând că împăcarea părții vătămate cu învinuitul din procesul penal nu are relevanţă cu 

privire la răspunderea asigurătorului sau a Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii, pârâta 

urmând a răspunde pentru dauna produsă prin intermediul autovehiculului implicat în 

accident, atâta timp cat legiuitorul a prevăzut în mod expres această obligaţie. 

Potrivit apelantului, în Declaraţia formulată la data de 02.03.2015 se menţionează că a 

intervenit împăcarea numai între cele două părţi implicate în accident ("declar că m-am 

împăcat"), nu si faptul că victima renunţă în mod expres si irevocabil la dreptul său de a 

obţine despăgubiri în urma accidentului rutier. 

Curtea constată că prima instanța a interpretat corect aspectele consemnate în 

cuprinsul Declarației autentificate prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015 la 

biroul notarului public, prin care apelantul-reclamant P.V. și numitul H.M.-C. au înțeles să 

finalizeze aspectele acțiunii penale, prin împăcarea părților, iar aspectele civile prin stabilirea, 

de comun acord, a întinderii dezdăunării generate de accidentul rutier. 

În raport de cele anterior expuse, în mod judicios a reținut Tribunalul că obligaţia de 

despăgubire pretinsă de la intimata-pârâtă nu există, întrucât ea derivă dintr-un raport juridic 

obligaţional pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilită prin convenţia dintre reclamant 

şi autorul faptei prejudiciabile, astfel cum rezultă din cuprinsul Declarației autentificate prin 

încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015 la Biroul notarului public.  

În cuprinsul Declarației se precizează că apelantul-reclamant a primit, anterior 

promovării cererii de chemare in judecată, suma de 5.300 lei „cu titlul de „pretenţii” (pentru 

îngrijiri medicale, medicamente, daune morale, etc.) ca urmare a accidentului rutier, produs de 

către numitul H.M.-C., la data de 27.02.2014, în care declarantul a fost implicat ca victimă. 

Declară apelantul-reclamant în conținutul aceluiași act că nu va solicita certificat medico-

legal, nu mai are niciun fel de pretenţii materiale, civile sau penale faţă de conducătorul auto, 

H.M.-C., care a produs accidentul, nu dorește să se judece cu acesta sau să depună plângere 

penală împotriva sa, renunţă să se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de 

orice fel de drepturi băneşti sau de orice altă natură, în urma accidentului, întrucât s-au 

împăcat. 

În consecință, este evident că toate pretențiile civile izvorâte din săvârșirea faptei 

prejudiciabile au fost stinse prin plată. 

Curtea nu poate primi susținerea apelantului potrivit cu care, manifestarea de voinţă a 

numitului P.V., consemnată în Declarația autentificată prin încheierea de autentificare nr. 644 

din 2.03.2015, ar putea produce efecte numai în raport de persoana intervenientului, respectiv 

conducătorul auto H.M.-C., neputând fi extinsă şi faţă de Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii, care urmează a răspunde pentru prejudiciul produs de cel care a condus autoturismul 

neasigurat RCA. 

Raportat la cele consemnate în această Declarație, în mod judicios a reținut tribunalul 

că despăgubirea apelantului-reclamant s-a realizat anterior procesului, și a fost una integrală, 

întinderea prejudiciului suferit de victimă fiind determinată expres prin convenția încheiată cu 

autorul faptei prejudiciabile.  

Este de principiu că împăcarea părţilor în procesul penal nu înlătură dreptul părţii 

vătămate de a se adresa instanţei civile pentru a solicita despăgubiri pe această latură. 

Cu toate acestea, față de circumstanțele particulare ale cauzei, Curtea constată că, în 

cauza pendinte nu a intervenit doar o împăcare, în latură penală, ci apelantul-reclamant a 

primit o sumă de bani pentru despăgubirea sa, respectiv 5.300 lei cu titlul de „pretenţii”, actul 

notarial prevăzând expres în ce constau acele pretenții, respectiv îngrijiri medicale, 

medicamente, daune morale. În raport de aceste aspecte, apelantul-reclamant a înțeles să 

declare că nu va mai avea nicio pretenţie viitoare împotriva autorului faptei. 
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Față de conținutul acestui înscris autentic, în mod corect tribunalul a stabilit că 

raportul obligaţional generat de fapta săvârşită la 27.02.2014 de către H.M.-C. s-a stins ca 

urmare a executării, prin plată, a obligaţiei de despăgubire a cărei întindere a fost determinată 

prin înţelegerea părţilor, la 2.03.2015.  

În consecință, acțiunea depusă în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii este nefondată, aceasta nu mai are obligaţia de a-l despăgubi pe reclamant 

pentru că el a fost despăgubit deja de autorul faptei prejudiciabile atât pentru prejudiciul 

material cât şi pentru prejudiciul moral, integral, potrivit propriei declaraţii din 2.03.2015.  

Față de dispozițiile din Legea nr. 32/2000, de înfiinţare a Fondul de protecţie, acesta 

este obligat a se întoarce, cu acțiune în regres, împotriva persoanei vinovate de producerea 

accidentului. Dacă s-ar admite cele susținute de apelant, s-ar ajunge în situația în care s-ar 

încălca acordul de voință al părților, astfel cum a fost acesta consemnat în Declarația 

autentificată prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015, prin care acestea au înţeles 

să se împace dar și să stingă pretențiile civile derivate din producerea accidentului rutier prin 

acordarea/ primirea daunelor morale si materiale. 

A mai susținut apelantul că obligaţia de plată își are izvorul în contractul de asigurare, 

în ipoteza asigurătorului sau în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, în cazul 

Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii 

fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu, care în speța dedusă judecății este 

accidentul rutier. 

Este adevărat că Fondul are o obligaţie proprie, determinată prin lege, de despăgubire, 

însă trebuie avut în vedere care este izvorul acesteia, respectiv fapta autorului prejudiciului. 

În cauză, obligaţia numitului H.C. de despăgubire faţă de reclamant nu mai există, 

deoarece aceasta a fost stinsă integral prin plată, conform celor consemnate în Declarația 

notarială. 

În aceste circumstanțe, nici obligaţia reclamată în proces în contradictoriu cu Fondul 

de Protecţie a Victimelor Străzii nu există, pentru că nu se poate pretinde, în instanță, 

intimatei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii ceea ce nu s-ar putea pretinde nici autorului 

faptei. Astfel, în absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în persoana 

autorului faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina asociației. 

Curtea constată că, potrivit art. 478 Cod procedură civilă, limitele efectului devolutiv 

sunt determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă, textul în discuție stipulând 

expres că: 

„(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. 

(2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de 

apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în 

întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate 

rezultă din dezbateri. 

(3) În apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare 

în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.” 

Acest text, care acordă efect devolutiv apelului, consacră ideea că efectele apelului nu 

se pot răsfrânge decât numai asupra ceea ce s-a judecat de prima instanţă, legea instituind 

principiul inadmisibilităţii modificării, în apel, a elementelor esenţiale ale acţiunii civile 

(obiect, cauză, părţi). Regula este că instanţa de apel realizează numai un control judiciar 

asupra hotărârii atacate, control ce nu poate avea în vedere alte pretenţii sau elemente care nu 

au format obiectul primei judecăţi, deoarece, în caz contrar, s-ar încălca în mod grav 

principiul dublului grad de jurisdicţie. 

În consecință, câtă vreme reclamantul apelant, nu a invocat, prin cererea de chemare în 

judecată incidența dispoziţiilor speciale cu caracter derogator, respectiv art. 47 lit. 1 din 

Norma ASF 23/2014 și nici a dispoziţiilor art. 27 din Norma ASF 23/2014, ce reglementează 

expres si limitativ cazurile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri, a căror pretinsă 
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nerespectare de tribunal este invocată prin criticile formulate în prezentul apel, acestea nu pot 

fi analizate, direct, în prezenta cale de atac. 

Pentru aceste considerente, în baza dispoziţiilor art. 480 alin 1 Cod procedură civilă, a 

fost respins apelul formulat de reclamantul P.V. împotriva sentinţei civile nr. 1826/2016 din 

21 noiembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă, care a fost păstrată. 

 

2. Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a 

victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe 

Incidența dispozițiilor art. 1371 Cod civil, potrivit cu care: „În cazul în care victima a 

contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, 

în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru 

partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o", nu a constituit obiect al învestirii instanței de 

fond, fiind invocată de intimata-apelantă societate de asigurări direct în calea de atac a 

apelului. 

În cauza pendinte, prin întâmpinarea formulată în fața instanței în fond, asigurătorul 

a criticat exclusiv cuantumul pretenţiilor vizând daunele morale și cele materiale solicitate de 

reclamantă și admisibilitatea capetelor accesorii de cerere, fără a face niciun fel de referire 

la o eventuală culpă comună a victimei cu autorul accidentului. 

În consecință, față de dispozițiile legale imperative care interzic schimbarea – în 

calea de atac a apelului – a cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, aspectele 

invocate de intimata-apelantă societate de asigurări nu pot fi cenzurate. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 65/30 ianuarie 2017 

Prin sentinţa nr. 776/2016/CIV din 29 iunie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia 

II civilă-contencios administrativ şi fiscal s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta 

B.A. în contradictoriu cu pârâta SC Asigurare Reasigurare „C.I.” SA şi intervenientul B.Al.  

A fost obligată pârâta la plata către reclamanta a sumei de 1.311,38 lei cu titlu de 

daune materiale şi la plata sumei de 75.000 euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei la 

cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului şi dobânda legală calculată 

de la data de introducerii cererii de chemare în judecată -16.09.2015 şi până la data plăţii. 

A fost obligată pârâta să îi plătească reclamantei suma de 1500 lei cheltuieli de 

judecată . 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

La data de 11.11.2012, numitul B.Al., în timp ce se deplasa la volanul autoturismului, 

dinspre localitatea Iaşi către localitatea C., nu a adaptat viteza la condiţiile de drum şi a 

pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu parapetul de protecţie 

de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia râului C. 

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a victimei B.A., pasagera pe 

locul din dreapta faţă, care a necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de 

a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere de organe ce constituie infirmitate fizică 

permanentă. 

Astfel a suferit numeroase intervenții chirurgicale, fiind diagnosticată cu ruptură de 

splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a practicat 

nefrectomie, ceea ce constituie pierdere de organe. 

În cauză s-a deschis dosar penal nr. 15829/P2012 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Iaşi, iar prin Ordonanţa de clasare din 11.06.2015 s-a decis clasarea cauzei în 

raport cu numitul B.Al., având în vedere retragerea plângerii prealabile de către B.A., victimă 

a accidentului rutier. 
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Potrivit raportului de expertiză medico legală efectuat de Institutul Naţional de 

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă reclamanta are o capacitate 

adaptativă de 40 %, un diagnostic funcţional de deficienţă globală uşoară prin lipsa de organe, 

rinichi stâng, splină, şi sindrom algic bazin, abdomen şi deget II, mâna stânga, prezentând 

dureri picior stâng şi deget II mâna stângă la schimbarea temperaturii, dureri abdominale, 

dureri loja renală dreapta, usturimi la micţiune, tenesme vezicale, oboseală. 

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate de reclamantă: 

A arătat reclamanta că a suportat cheltuielile ocazionate în perioada în care a stat 

spitalizată, a achiziţionat medicamentele prescrise de medici, a suportat costurile pentru 

efectuarea de investigaţii medicale și recuperare, precum și cheltuielile de deplasare la aceste 

instituţii medicale.  

Premisa de la care a pornit instanţa este cea conform căreia, dată fiind natura 

particulară a raportului juridic ce ia naştere între persoana păgubită şi societatea comercială ce 

are calitatea de asigurător al autovehiculul care a produs această pagubă, dispoziţiile 

substanţiale pe care Codul civil le precizează ca incidente în materia răspunderii civile trebuie 

coroborate cu normele speciale pe care Ordinele CSA le dispun, pentru fiecare an în parte, ca 

o completare a Legii nr. 136/1995 privind asigurările. 

În sensul celor precizate anterior, dispoziţiile art. 49 din Ordinul CSA 14/2011, 

precizează, lipsit de echivoc: „La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al 

decesului unor persoane se au în vedere următoarele: 

1, în caz de vătămare corporală: 

a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente 

fiscale, si indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își 

desfăşoară activitatea și/sau, după caz din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe 

perioada spitalizării si a concediului medical; 

b) venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de persoana vătămată, 

probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat. 

c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la 

data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;eventualele cheltuieli 

prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu 

spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform 

prescripţiilor medicale, probate cu documenta justificative, si care nu sunt suportate din 

fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare; 

d) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacităţii de muncă, dacă prin certificatul 

medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe 

economie; 

e) daunele morale; în conformitate cu legislaţia si jurisprudenţa din România; 

Din probatoriul administrat în cauză prejudiciul material dovedit de reclamantă este de 

1311,38 lei - conform înscrisurilor depuse la dosar şi depoziției martorului audiat în cauză 

acesta constă în bilete de transport, ședințe kinetoterapie, procurare medicamente, alimentaţie 

specială.  

În ceea ce priveşte daunele morale: 

Victima B.A., ca urmare a producerii accidentului rutier, aceasta a necesitat 50-55 de 

zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere 

de organe ce constituie infirmitate fizică permanentă. 

Astfel a suferit numeroase intervenții chirurgicale, fiind diagnosticată cu ruptură de 

splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a practicat 

nefrectomie, ceea ce constituie pierdere de organe. 

Aşa cum s-a mai arătat anterior, potrivit raportului de expertiză medico-legală efectuat 

de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă reclamanta 

are o capacitate adaptativă de 40 %, un diagnostic funcţional de deficienţă globală uşoară prin 

lipsa de organe, rinichi stâng , splină, şi sindrom algic bazin, abdomen şi deget II, mâna 
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stânga, prezentând dureri picior stâng şi deget II mâna stângă la schimbarea temperaturii, 

dureri abdominale, dureri loja renală dreapta, usturimi la micţiune, tenesme vezicale, 

oboseală. 

Mai mult reclamanta este la vârsta la care ar trebui să aibă un randament fizic şi 

intelectual ridicat, 21 ani. Însă datorită accidentului suferit a fost nevoită să amâne un de 

facultate, a întâmpinat dificultăţi la angajare. 

Cicatricile corporale au avut de asemenea un impact emoţional negativ asupra 

reclamantei, fiindu-i foarte dificil să iniţieze o relaţie serioasă. 

De asemenea, starea de sănătate precară nu i-a permis să îşi păstreze locul de muncă , 

deoarece nu face faţă efortului fizic.  

Astfel, este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se 

stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza 

evaluării instanţei de judecată. După cum a arătat şi societatea pârâtă, dauna morală constă în 

atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa 

fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu 

profesional şi alte valori similare. Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului 

despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, 

instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de 

cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost 

lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în 

care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. 

În cazul vătămărilor fizice cauzate de un accident de circulaţie, la evaluarea 

despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu 

tinde către o îmbogăţire fără just temei, , trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi 

morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin respectivul accident, precum şi de 

toate consecinţele acestuia, relevate de actele medicale ori de alte mijloace de dovadă, cum ar 

fi declaraţii de martori 

Este fără putinţă de tăgadă că reclamanta a suferit traume fizice şi psihice accentuate, 

ca urmare a accidentului rutier . 

Se impune menţinerea unei proporţionalităţi între suferinţele provocate, care, deşi nu 

pot fi cuantificate, trebuie cel puţin estimate, raportat la vârsta victimei şi alte particularităţi 

ale acesteia, şi sarcina impusă societăţii de asigurare de a suporta efectiv plata despăgubirilor 

ce vor fi acordate cu titlu de daune morale. 

Faţă de cele arătate, Tribunalul a apreciat că, în contextul circumstanţelor cauzei, fără 

a minimaliza în vreun fel suferinţele reale ale reclamantei, suma de 75.000 euro în echivalent 

lei la data plății pentru reclamantă, care a suferit toate cele descrise mai sus, constituie o 

satisfacţie echitabilă, iar o majorare a despăgubirilor solicitate cu acest titlu ar reprezenta o 

sarcină disproporţionată şi excesivă ce i-ar reveni societăţii de asigurare. 

Pe de altă parte, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare 

prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanţelor 

particulare ale cauzei, relativ la suferinţele fizice şi psihice pe care le-au suferit victimele unui 

accident de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe care acel accident le-a avut cu privire 

la viaţa lor particulară, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin probele administrate. Ca atare, 

în materia daunelor morale, atât jurisprudenţa naţională, cât şi hotărârile Curţii de la 

Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei doar criterii de estimare a unor astfel de 

despăgubiri şi, respectiv, pot evidenţia limitele de apreciere a cuantumului acestora, iar faţă de 

argumentele prezentate Tribunalul apreciază că suma acordată nu este exagerat de mare, fiind 

în deplină concordanţă cu dispoziţiile legale în materie, dar şi cu soluţiile jurisprudenţiale. 

În ceea ce privește acordarea dobânzii legale, instanța a apreciat întemeiată această 

cerere.  
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Instanța a avut în vedere că, natura juridică a daunelor interese moratorii legale este 

diferita de natura juridica a clauzei penale, întrucât legea prezumă în mod absolut prejudiciul 

invocat reprezentând dobânda legală în cazul în care o parte nu își încasează creanța la 

scadentă, prejudiciu care este dat de lipsa de folosință a sumei de bani reprezentând creanța.  

Întrucât creanța reclamantelor e certă, lichidă și exigibilă și este comercială, pârâta 

datorează dobânda legală aferentă debitului solicitat, dar de la data punerii în întârziere, 

respectiv a depunerii cererii de chemare în judecată. 

În ceea ce privește solicitarea de indexare a despăgubirilor cu indiciile de inflație 

această cerere nu a fost primită câtă vreme inflația are în vedere moneda națională - Leul - și 

nu o altă monedă străină. 

Ca efect al admiterii în parte a acţiunii au fost acordate parţial cheltuielile de judecată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta B.A., cât şi pârâta S.A.R. 

„C.I.” SA. 

În motivarea apelului său reclamanta B.A. solicită schimbarea sentinței nr. 

776/29.06.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi și, pe cale de consecinţă, majorarea daunelor 

patrimoniale acordate reclamantei B.A., majorarea daunelor nepatrimoniale acordate 

reclamantei, solicitând a fi stabilite într-un cuantum proporţional cu prejudiciul efectiv suferit 

de aceasta ca urmare implicării în accidentul rutier din 10.11.2012; actualizarea acestor sume 

la dobânda BNR din momentul producerii riscului asigurat (10.11.2012) si până la data plaţii 

integrale şi efective, precum şi indexării despăgubirilor civile cu rata indicelui de inflaţie din 

momentul producerii accidentului rutier si pana in momentul plaţii integrale; obligarea 

asigurătorului SC ASIGURARE- REASIGURARAE „C.I.” SA la plata cheltuielilor de 

judecată ocazionate de soluţionarea prezentului apel. 

 Susține că, prin soluţia adoptată instanţa de fond nu a acordat eficienţă dispoziţiilor 

legale invocate şi nu a apreciat în integralitate probatoriul administrat în cauză, ce a fost de 

natură a oferi suficiente indicii atât în ceea ce priveşte îndrituirea reclamantei B.A. în a-i fi 

acoperit prejudiciul suferit în accidentul din data de 10.11.2012, cât şi referitor la întinderea 

acestui prejudiciu. 

Probatoriul administrat în cauză a constat în înscrisuri, proba testimonială şi proba cu 

expertiză medicală în vederea stabilirii capacităţii adaptative a victimei, întrucât leziunile 

suferite de aceasta au caracter permanent şi au fost de natură a-i pune în primejdie viaţa. 

Probele administrate în faza de urmărire penală (dosar penal nr. 15829/P/2012) conduc 

la concluzia culpei exclusive a intervenientului forţat în producerea accidentului rutier, dar si 

a îndreptăţirii reclamantei în a obţine repararea prejudiciului suferit prin fapta intervenientului 

B.Al.. 

Arată că, din cuprinsul Ordonanţei de clasare din data de 11.06.2015 (dispusă in 

dosarul penal nr. 15829/P/2012) a reieşit că la data de 10.11.2012, intervenientul B.Al. 

(şofer), împreuna cu reclamanta B.A. - pasageră pe locul din dreapta - se deplasau cu 

autoturismul în mun. Iaşi. La km 202+38 m, înaintea unui pod rutier, intervenientul nu a 

adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a intrat 

în coliziune cu parapetul de protecţie de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia 

pârâului. In urma impactului, a rezultat vătămarea gravă a reclamantei B.A., pasageră pe locul 

din dreapta faţă. 

Raportat la vătămările suferite de victima B.A., ce au fost de natura a-i pune în pericol 

viata şi au determinat totodată şi o capacitate adaptativă redusă cu 40% pentru tot restul vieţii, 

apreciază că sumele acordate de instanţa de fond cu titlu de daune morale (nepatrimoniale) nu 

acoperă, în expresie pecuniară, întreg prejudiciul suferit de reclamantă. 

Gravitatea şi multitudinea leziunilor sunt confirmate de următoarele documente 

medicale: Raportului de constatare medico-legală întocmit de IML Iasi la data de 18.02.2013, 

conform căruia B.A. a prezentat un politraumatism tradus prin: traumatism facial cu echimoză 

palpebral şi hemoragie subconjuctivală la nivelul ochiului drept; traumatism abdominal cu 

hemiperitoneu, contuzie hepatică, laceratie renală gradul IV stâng (lezarea violenta ca urmare 
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a ruperii tegumentelor si a ţesutului celular subcutanat subiacent) si leziune de vena renala 

stânga; hematom retroperitoneal perl si pararenal stâng, pentru care s-a efectuat nefrectomie 

(îndepărtarea rinichiului) si ruptura de splina pentru care s-a prezentat splenectomie 

(îndepărtarea splinei); soc hemoragic; soc hipotermic; fractură fi d2 mâna stingă (cu 

încălecare a fragmentelor osoase) asociate cu ruptura de aponevroza extensoare (ruptura 

spontana a tendonului si a fragmentelor osoase) pentru care s-a practicat reducerea deschisa a 

fracturii, osteosinteza cu 2bk si tenorafie aparat extensor d2 mana stânga (sutură a 

tendoanelor); fractura acetabulara stanga (fractura oaselor bazinului cu ruptura completa de 

arc posterior). 

concluziile stabilite prin raportul de constatare medico-legală au fost în sensul că 

victima a manifestat leziuni extrem df. grave. de natură a-l pune în primejdie viata. iar ruptura 

de splină pentru care s-a practicat splenectomie şi ruptură renală stânga pentru care s-a 

practicat nefrectomie constituie pierdere de organe şi îi conferă numitei b.a. o infirmitate 

fizică permanentă. 

Din Referatul Spitalului „Sf. Spiridon" rezulta ca reclamanta a fost internata in regim 

de urgenta, fiind internată în stare de inconştienţă, hipotermică (29 grade), cu multiple leziuni 

la nivelul toracelui, abdomenului şi membrelor inferioare, plagă tăiată la nivelul mâinii stângi 

(aproximativ 4 cm), soc hemoragic - cauzat de gravele leziuni produse asupra organelor 

interne (in special la nivelul ficatului, splinei si rinichiului), cat si la nivelul capului 

fhemoraţie subconiuctivală. procedandu-se la indepărtarea chirurgicală în regim de urgenţă 

unui rinichi si a splinei. 

Din cauza fracturii produse asupra oaselor bazinului, reclamanta a fost imobilizata la 

pat atat pe parcursul internării, cat si ulterior (aproximativ 2 luni - imobilizată în pat 

procedandu-se totodată şi la imobilizarea mâinii stângi (traumatism prin strivire mana stânga 

cu fractura - cu încălecare a fragmentelor osoase şi ruptura aponevroza operată). 

Din cauza fracturii de la nivelul mâinii stângi, reclamanta a rămas cu sechele, 

respectiv cu o deformare osoasă, cu imposibilitate de a flexa (îndoi) degetele pentru tot restul 

vieţii. 

 Conform Raportului de Expertiză Medico-Legală întocmit de Institutul National de 

Expertiză Medicală si Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti, numita B.A. prezintă la 

momentul de faţă - la 4 ani de la accident, o incapacitate adaptativa în procent de 40%, cu 

deficienta globala prin lipsă de organe (rinichi stâng si splina) si sindrom algice bazin, 

abdomen si deget ii mana stânga, prezentând aşadar nevralgii si la 4 ani de la accident (dureri 

picior stâng si deget II mana stânga, dureri abdominale, dureri loja renala, oboseala, tenesme 

vezicale). 

Leziunile extrem de grave suferite de reclamantă i-a afectat puternic starea de sănătate, 

dar şi integritatea corporală, fiind lesne de înţeles că va resimţi pe termen lung consecinţele 

pierderii a două organe, împrejurare de natură nu numai a-i afecta calitatea vieţii, ci si apte, 

extrem de probabil, de a reduce si durata acesteia. 

Detaliind, arată ca în situaţia îndepărtării unui rinichi, instalarea stărilor de oboseala si 

limitarea permanenta a activităţilor fizice ar fi cele mai puţin grave consecinţe. Referitor la 

sechelele de natura a se manifesta pe termen lung, acestea constau, in cele mai multe cazuri, 

în dezvoltarea de insuficienta renala, cu recomandarea de hemodializă. 

În ceea ce priveşte splenectomia, aceasta este o intervenţie care comportă două 

consecinţe importante: o creştere a numărului de plachete în sânge (risc crescut de formare a 

cheagurilor) si o micşorare a rezistenţei sistemului imunitar la unele infecţii (masuri: 

vaccinarea antipneumococică şi tratamentul rapid al oricărui început de infecţie). De aceea, de 

cele mai multe ori, splenectomia poate fi urmată de infecţii sistemice severe, deoarece o astfel 

de intervenţie chirurgicală elimină macrofagele splenice care filtrează şi fagocitează bacteriile 

şi alţi patogeni ce iau naştere în sânge. 

Aspectul îndepărtării de organe se alătură sechelelor de ordin permanent suferite de 

B.A., respectiv cicatricilor si demineralizării articulare a degetelor de la nivelul mâinii stânei 
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şi instalarea unei artroze la nivelul aceloraşi degete, reclamanta suferind si in prezent din 

cauza fracturii de bazin, împrejurare care îi creează în mod cert o limitare a posibilităţilor 

sociale, familiale şi profesionale. 

În ceea ce privește culpa intervenientului și legătura de cauzalitate dintre fapta 

acestuia şi prejudiciul suferit de reclamantă susține următoarele: 

 Solicită ca în reanalizarea situaţiei de fapt şi reaprecierea probatoriului administrat în 

faza de judecată în fond, să se aibă în vedere culpa intervenientului forţat în producerea 

accidentului din data de 10.11.2012, acesta neadaptând viteza la condiţiile de drum, motiv 

pentru care a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu parapetul 

de protecție, plonjând în albia unui pârâu, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 35 alin. 1 si art. 

50 alin. 1 din OUG nr. 195/20012. 

Solicită a se observa că în cauza de faţă s-a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta 

intervenientului forţat - cauzatoare de prejudicii - si consecinţa păgubitoare produsa in dauna 

reclamantei, a cărei existenta si întindere este atestată de înscrisurile cu caracter medical 

depuse la dosarul cauzei. 

Raportat la vârsta reclamantei de 21 ani la momentul accidentului, apreciază că 

evenimentul rutier a avut asupra acesteia grave şi iremediabile consecinţe, rămânând cu 

sechele permanente în urma leziunilor suferite (atât de ordin estetic, cât si medical, inclusiv 

sub aspect emoţional), calitatea vieţii fiindu-i diminuată prin împrejurarea imobilizării la pat 

din cauza fracturii suferite la nivelul bazinului si intervenţiilor chirurgicale realizate în scopul 

îndepărtării rinichiului si splinei. 

Asa cum se arata si in Raportul de Expertiza Medicala întocmit de INRMRCM 

Bucureşti, reclamanta resimte si la ora actuala, la schimbările de temperatura si vreme - la 

nivelul mâinii stângi, bazinului si abdomenului.  

Toate aceste aspecte nu au fost luate în considerare în integralitatea lor la pronunţarea 

sentinţei nr. 776/2016, făcându-se abstracţie de faptul că reclamanta va trebui să suporte 

pentru tot restul vieţii consecinţele negative ale accidentului în care a fost implicată. 

 În ceea ce priveşte sumele acordate cu titlu de daune, materiale, arată că soluţia 

instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, în sensul că nu s-a dat completă eficienţă 

dispoziţiilor art. 26 din Ordinul CSA 3/2013 şi nici probelor administrate în dovedirea 

prejudiciului de natură patrimonială. 

Astfel, înscrisurile depuse la dosar, respectiv bonuri, chitanțe şi facturi atestă 

suportarea cheltuielilor pentru îngrijirea si refacerea sănătăţii în cuantum total de 2.300 lei, 

fiind compuse din suma de 1225,26 lei (conform înscrisuri ataşate la acţiune), suma de 621 lei 

(înscrisuri depuse prin Serviciul Registratura la data de 13.05.2015) și suma de 454 lei 

(înscrisuri depuse în şedinţa publică din data de 06.04.2016). 

În mod greșit Tribunalul Iaşi a dispus obligarea pârâtei doar la plata sumei de 1.311,38 

lei, în loc de 2.300 lei.  

Solicită să se aibă în vedere că întinderea daunelor materiale a fost probată atât cu 

înscrisuri, cât si cu proba testimonială, respectiv cu martora S.A.-M.. 

Raportat la dispoziţiile speciale prevăzute de art. 26 din Ordinul CSA 14/2011, 

conform cărora pretenţiile persoanelor prejudiciate pot fi dovedite "prin orice mijloc de 

probă", a solicitat instanţei de fond să aibă în vedere şi depoziţia martorei S.A.-M. - care a 

declarat ca reclamanta a beneficiat de sprijinul financiar al mamei acesteia, care a fost nevoita 

sa apeleze la împrumuturi pentru a putea face fata cheltuielilor ocazionate de spitalizare si 

recuperarea medicala atat de necesara in cazul fiicei B.A.. 

Mai mult decât atât, martora a declarat că aceasta, personal, a remis mamei 

reclamantei suma de 10.000 lei, fiind restituită numai o parte din aceasta sumă, martorul 

audiat în cauza relevând inclusiv aspecte legate de existenta si cuantumul cheltuielilor 

efectuate cu ocazia refacerii stării de sănătate, aspect de care în mod nejustificat Tribunalul 

Iaşi nu a ţinut cont. 
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În final, apreciază că instanţa de fond trebuia să aibă în vedere disp. art. 26 alin. 1 din 

Ordinul CSA 14/2011 modificat si completat prin Ordinul CSA 3/2013, urmând a da eficiență 

si prezumţiilor judiciare, tocmai în considerarea faptului că nu întotdeauna cheltuielile 

efectuate pentru refacerea stării de sănătate pot fi dovedite cu înscrisuri. 

 În ceea ce priveşte daunele nepatrimoniale susține că instanţa de fond nu a realizat o 

apreciere globală a suferinţei victimei şi a prejudiciului moral suferit de aceasta, cu toate că 

probatoriul administrat a unul complex, de natură a conferi instanţei suficiente indicii cu 

privire la consecinţele negative cu caracter permanent produse asupra vieţii reclamantei. 

Susține că documentele medicale depuse la dosarul cauzei atestă starea extrem de 

gravă (soc hemoragie si hipotermic) în care a fost prezentată reclamanta la Serviciul de 

Primiri urgente din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon" Iaşi, având leziuni care i-au afectat 

starea de sănătate pe termen lung, la momentul de fata aceasta prezentând litiaza renala 

(calculi/pietre la rinichi - consecinţa nefrectomiei). 

Tot prin intermediul înscrisurilor s-a probat si împrejurarea ca reclamanta a fost 

nevoita sa isi întrerupă studiile universitare, fiind in imposibilitate pentru o lunga perioada de 

timp de a frecventa cursurile si de a susţine examenele în scopul absolvirii Facultăţii de 

Construcţii din cadrul Universităţii ,.Gh. Asachi" Iaşi. (în anul 2012 urma sa susţină examenul 

de licenţă însă din cauza accidentului, acest examen a fost susţinut în anul 2013), fiind dificil 

apoi sa se angajeze. 

Din raportul de constatare medico-legală întocmit în cadrul dosarului penal nr. 

15829/P/2012 reiese că leziunile suferite de numita B.A. au fost în natură a-i pune în 

primejdie viata, iar ruptura de splină, pentru care s-a practicat nefrectomie, si ruptura renală, 

pentru care s-a practicat nefrectomie, constituie pierdere de organe si îi conferă acesteia o 

infirmitate fizică permanentă. 

proba cu expertiza medicala dispusă în cauză a fost de natura a stabili împrejurarea ca 

B.A. suferă si va suferi pe tot parcursul vieţii o incapacitate adaptativa de 40%, împrejurare de 

natura a o afecta sub toate aspectele vieţii, inclusiv familial, social si profesional, nefiind apte 

a dispărea, a fi înlăturate sau a se ameliora cu trecerea timpului, ci dimpotrivă, sunt de natură 

a se agrava, chiar şi în contextul vârstei tinere a acesteia. Reclamanta prezenta la momentul 

examinării (2016) dureri la nivelul membrului inferior stâng, in zona renala si a nivelul 

mâinii. 

Prin intermediul probei testimoniale cu martora S.A.-M. s-a conturat existența şi 

întinderea prejudiciului moral suferit de B.A.. 

Astfel, conform depoziţiei martorei, victima resimte si la ora actuala dureri, nu isi 

poate folosi in totalitate unul din degetele de la mana, din cauza accidentului fiind nevoita sa 

amâne un an de scoală, neputandu-se prezenta si susţine examenele de absolvire a Facultăţii 

de Construcţii. 

De asemenea, martora a declarat ca reclamanta nu mai are încredere o oameni, 

prezentând o stare de anxietate, starea de sănătate nepermitandu-i sa presteze in mod normal 

munca in cadrul societăţii unde s-a angajat dupa terminarea facultăţii, nefacand fata din punct 

de vedere fizic programului de munca. 

De altfel, şi la momentul de faţă, reclamanta urmează tratament medicamentos pentru 

ameliorarea consecinţelor îndepărtării unui rinichi si a splinei, existând totodată si riscul de a 

nu putea să își întemeieze o familie. 

În ceea ce priveşte limitările aduse vieţii, numita S.A.-M. a declarat ca reclamanta este 

nevoita sa urmeze un regim alimentar extrem de strict, confruntandu-se si cu probleme legate 

de sistemul imunitar extrem de slăbit (consecinţa îndepărtării splinei). 

Nu în ultimul rand, conform depoziţiei martorei, numita B.A. a stat imobilizata in pat 

aproximativ 1 luna si jumătate, iar randamentul intelectual a scăzut extrem de mult după 

accident, martora luând cunoştinţa de toate aceste aspecte in mod personal si direct. 
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Depoziţia numitei S.A.-M. este de natura a creiona gravitatea prejudiciului suferit de 

reclamanta, o tanara in vârsta de 25 de ani care va suferi pentru tot restul vieţii consecinţele 

negative ale leziunilor in urma cărora aproape si-a pierdut viata. 

 Solicită să se observe planșele foto depuse la dosarul cauzei, care fac dovada 

prejudiciului de ordin estetic suferit de victima B.A., aceasta prezentând cicatrici permanente 

si extrem pe vizibile la nivelul fetei, abdomenului, mâinii stângi si membrelor inferioare. 

Prejudiciul estetic suferit de reclamantă (pretium pulchritudinis), ce cuprinde toate 

vătămările si leziunile ce aduc atingere armoniei fizice sau infăţişării persoanei, este de 

asemenea un element fundamental în stabilirea cuantumului daunelor morale, impactul psihic 

asupra victimei fiind cu atât mai dur cu cât vârsta aceasteia este una tanară, de doar 25 ani la 

acest moment.  

În autonomia acestui tip de prejudiciu, vârsta victimei are o importanță aparte, 

precizându-se că indemnizarea sepârâta a prejudiciului juvenil este justificată în cazul in care 

victima este o persoana tânără şi este in mod special afectată posibilitatea sa de a beneficia de 

avantajele specifice vârstei tinere. în concluzie, asa-numitul „prejudiciu estetic" cuprinde 

guma vătămărilor si leziunilor prin care se aduce atingere armoniei fizice sau infatisarii unei 

persoane, el referindu-se. in concret, la mutilările, desfigurările ori cicatricile cauzate 

persoanei, fiind incluse si urmările dezagreabile pe care acestea le au sau le pot avea asupra 

posibilităţilor de afirmare deplina in viata, precum si la suferinţele psihice pe care asemenea 

situaţii le pot determina. 

În ceea ce priveşte suferinţa psihică a reclamantei, Referatul de evaluare psihologică 

nr. 22/06.11,2014 atestă că victima, urmare a accidentului, prezintă dificultăţi în a-si controla 

emoţiile, se enervează extrem de uşor, iar amintirile legate de experienţa trăita ii provoacă 

dese stări de angoasa si nelinişte. Astfel, accidentul i-a cauzat reclamantei numeroase 

probleme de sănătate, afectandu-i unele activităţi, determinând restrictionarea ariilor de 

interes social şi personal. Conform evaluării, B.A. prezintă valori ridicate ale anxietăţii, cu 

sindrom depresiv, tendinţe accentuate de hiperemotivitate, tendinţe conturate de patologie 

depresiva, încordare interioara, nervozitate şi insecuritate paranoică. Toate aceste stări 

emoţionale au fost generate de socul evenimentului trăit de reclamanta, fiind in mod cert 

afectata pe termen lung si din punct de vedere emoţional. Concluziile stabilite prin Referatul 

de evaluare psihologică sunt extrem de importante în stabilirea şi aprecierea gradului de 

afectare pe plan psihic a numitei B.A., deoarece aceasta încă se afla la o vârsta la care se afla 

in curs de formare intelectuală, emoţională, dar şi profesională, fiind evident ca trauma 

suferită în urma accidentului rutier şi-a pus amprenta asupra evoluţiei sale în viitor. 

Susține apelanta reclamantă că, soluţia Tribunalul Iaşi încalcă și dispoziţiile art. 1084 

C. civ., care statuează asupra principiului reparării integrale a prejudiciului. Spre deosebire de 

despăgubirile materiale, care se stabilesc pe baza de probe directe, despăgubirile pentru 

daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecata.  

Chiar daca este adevărat ca stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui 

prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă in vedere o 

serie de criterii cum ar fi; consecinţele negative suferite de cel in cauză pe plan fizic si psihic, 

importanta valorilor morale lezate, măsura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu 

care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura in care i-a fost afectată situaţia 

familiala, profesionala si sociala. 

Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci 

judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanțelor particulare ale 

cauzei, prin raportare la suferinţele fizice şi psihice pe care le-au suportat victimele 

accidentului de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe care acel accident le-a avut cu 

privire la viața lor particulară, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin probele administrate. 

Ca atare, în materia daunelor morale, atât jurisprudenţa naţională, cât şi hotărârile Curţii de la 
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Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei anumite criterii de estimare a unor astfel de 

despăgubiri şi, respectiv, pot evidenţia limitele de apreciere a cuantumului acestora. 

In cauza de fata, din conţinutul înscrisurilor cu caracter medical aflate la dosar reiese 

gravitatea leziunilor produse victimei in data de 10.11.2012, putând intui fara mare dificultate 

prejudiciul suferit de reclamantă pe plan educaţional, familial si social, fiind o lunga nerioada 

de timp in imposibilitate de desfăşurare a activităţilor specifice vârstei si preocupărilor 

acesteia. 

 Susține apelanta reclamantă că, instanţa de fond nu a ţinut cont de împrejurarea că, în 

scopul refacerii integrităţii corporale si sanatatii, reclamanta si in prezent este nevoită sa 

avanseze sume de bani, urmând a suporta si cheltuieli viitoare in scopul îngrijirii stării de 

sănătate (investigaţii medicale, deplasări la numeroase instituţii de specialitate, tratament 

medicamentos, şedinţe de kinetoterapie, de înot, fizioterapie, etc).  

În acest context, face trimitere la art. 1385 alin. 2 Cod civil, potrivit cu care, persoana 

vinovata de producerea faptei culpabile este ţinuta să acopere atât prejudiciul trecut, cât si pe 

cel viitor, prevederi legale ce se coroborează si cu prezumţiile judiciare, fiind evident ca 

inclusiv în perioada de timp ulterioara pronunţarii hotărârilor judecătoreşti, reclamanta va fi 

ţinută sa suporte cheltuieli in scopul recuperării medicale. 

Componenta răspunderii civile delictuale, reglementata expres de dispoziţiile art. 1381 

si urm. C. Civ., include acordarea despăgubirilor patrimoniale si nepatrimoniale atat pentru 

trauma psihica, suferinţele fizice si cheltuielile suportate pana la momentul instrumentării 

cauzei in fond, cat si cele prefigurate pentru viitor, practica juridica fiind unanima in acest 

sens (a se vedea inclusiv Decizia ICCJ 1/2009 modificata prin Decizia nr. 9/2009). In litigiul 

de fata, prejudiciul viitor este sigur că se va produce, având în vedere starea fizică si psihică 

care se află reclamanta, astfel că este susceptibil de evaluare. 

B.A. a rămas cu cicatrici vizibile si permanente în zona abdomenului, a piciorului si 

mâinii stângi in urma leziunilor şi intervenţiilor chirurgicale suferite, acest fapt creându-i un 

complex de inferioritate pe mai multe planuri. 

Având în vedere şi vârsta acesteia - de 21 ani la momentul producerii accidentului, 

respectiv 25 ani în momentul de faţă, - exista probabilitatea ca aceasta sa suporte si intervenţii 

chirurgicale plastice si reparatorii pentru îndepărtarea acestor cicatrici împrejurare care 

presupune suportarea unor cheltuieli suplimentare. 

Gravitatea prejudiciu încercat de reclamantă este determinat si de durata şi intensitatea 

suferinţelor, precum şi de urmările în viitor asupra vieţii acesteia si limitările aduse vieţii. 

 Invocă art. 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, care consacra dreptul la 

un proces echitabil, ce se concretizează în garanţii cu privire la punerea în valoare a 

drepturilor şi libertăţilor recunoscute oricărei persoane în faţa instanţelor judiciare. In cauza 

de fata, probatoriul administrat a fost în sensul dovedirii prejudiciului material si moral, 

manifestând diligenta procesuală în a dovedi existența si întinderea prejudiciului, dar si 

pretenţiile formulate. La polul opus, pârâta nu a înțeles să administreze probe in 

contradovadă, în condiţiile în care în beneficiul reclamantei operează si o serie de prezumţii 

judiciare.  

Raportat la toate aspectele evidenţiate anterior si ansamblul probator administrat in 

cauza, evoluţia cursului normal al vieţii reclamantei a fost schimbat în mod iremediabil, atat 

sub aspect psihic: anxietate, stările depresive si hiperemotivitatea instalata după accident, 

durerile intense resimte si in prezent in zonele unde s-au produs leziunile, cât şi fizic: 

cicatricile, imposibilitatea de a practica un sport sau orice fel de activitate fizică intensă, 

necesitatea urmării unui tratament medicamentos pentru tot restul vieţii acesteia, probleme de 

natura medicala generate de îndepărtarea unui rinichi si a splinei, stările de oboseala, 

dificultăţile de concentrare, etc. 

Solicită schimbarea în parte a sentinţei nr. 776/29.06.2016 atât pentru motive de 

nelegalitate, cât şi de netemeinicie, sumele acordate de instanţă cu titlu de despăgubiri 

neavând un caracter echitabil, de natura a acoperi, integral, prejudiciul suferit de reclamantă. 
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 În ceea ce priveşte capetele 2 si 3 din acţiunea introductiva, instanţa a dispus 

actualizarea sumelor cu dobânda legala si cu indicele de inflaţie de la data introducerii cererii 

de chemare în judecată si nu de la data producerii accidentului, așa cum a solicitat reclamanta. 

Apreciază greşită această abordare, întrucât data producerii riscului asigurat reprezintă 

momentul naşterii raportului juridic obligațional, moment de la care persoanele păgubite sunt 

îndreptățite să pretindă asigurătorului repararea prejudiciului prin promovarea unei acţiuni 

civile în despăgubire, potrivit art. 9 din Legea nr. 136/1995 rap. la art. 1381 alin. (2) si 1386 

alin. 2 C. Civ. si principiului reparării integrale a prejudiciului. 

 Solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat. 

În motivarea apelului, intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA. critică sentința sub 

următoarele aspecte: 

Prima critică vizează stabilirea vinovăţiei, ca element esenţial pentru antamarea 

răspunderii civile delictuale. 

Conform dispoziţiilor art. 1357 cod civil, în concordanţă şi cu celelalte texte legale în 

materie, răspunderea civilă delictuală are patru elemente de sine stătătoare, independente şi 

poate fi angajată numai prin concursul tuturor acestora: fapta ilicită, prejudiciul, raportul de 

cauzalitate dintre fapta ilicita şi prejudiciu şi vinovăţia autorului faptei ilicite. 

Însă, potrivit art. 1371 Cod civil, intitulat Vinovăţia comună, „în cazul în care victima 

a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, 

în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea 

de prejudiciu pe care a pricinuit-o". 

În cauza de faţă, dat fiind că potrivit ordonanţei de clasare emise la data de 

11.06.2015, s-a reţinut că „în urma impactului, o rezultat rănirea gravă a persoanei vătămate 

B.A., pasageră pe locul din treapta faţă, cu privire la care cercetările au arătat că nu a purtat 

centura de siguranţă", sunt incidente dispoziţiile art. 1371 alin. l Cod civil, mai sus redate. 

Prin urmare, prima instanţă a omis un aspect esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi 

anume că şi intimata are o culpă în producerea prejudiciului cauzat de accidentul din data de 

26.02.2016 prin încălcarea dispoziţiilor art. 36 din OUG nr. 195/2002, potrivit cărora 

„persoanele care ocupă locuri prevăzute cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate, 

trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice" şi solicită instanţei de apel 

reducerea despăgubirilor conform art. 1371 Cod civil. 

 Față de cele expuse, se impune diminuarea sumei acordate reclamantei cu titlu de 

daune morale, aceasta neputând fi decât proporţională cu parte de vină ce se atribuie 

asiguratului subscrisei în producerea accidentului a cărei victimă a fost intimata-reclamantă. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, consideră că prima instanţă a acordat o 

sumă exagerată cu titlu de daune morale, respectiv 75.000 de euro, prin raportare la 

împrejurările producerii accidentului, precum şi faţă de materialul probatoriu administrat în 

cauză. 

Astfel, deşi intimatei i s-a cauzat un număr de 50-55 de zile de îngrijiri medicale 

pentru vindecarea leziunilor, iar aceste leziuni i-au pus în pericol viaţa şi au dus la pierderea 

unor organe ce constituie infirmitate fizică permanentă, totuşi afecţiunile fizice au fost avute 

în vedere pentru stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale. De aceea, instanţa nu poate 

reţine, încă o dată, aspecte ce au fost avute în vedere la stabilirea numărului de zile de îngrijire 

medicală. 

Mai mult, la stabilirea despăgubirilor morale trebuie să se ţină cont şi de faptul că 

intimata era pasageră în partea din dreapta faţă în autoturismul intervenientului forţat care rula 

cu o viteză peste limita legală, astfel victima a avut cunoştinţă de riscul major la care se 

expunea fată de propria siguranţă si totuşi a rămas în pasivitate fată de producerea 

accidentului, asumându-si astfel starea de pericol. 

În acest context, potrivit dispoziţiilor art. 49 alin. 1 lit. f din Ordinul CSA nr. 14/2011 

„la stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale se au în vedere următoarele: daunele 

morale - în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România". 
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În absenţa unei reglementări legislative, jurisprudențe este cea care stabileşte criteriile 

si parametrii între care daunele morale sunt considerate a fi echitabile. 

Potrivit Ghidului pentru soluţionarea daunelor morale, elaborat de Fondul de Protecţie 

a Victimelor Străzii, în considerentele hotărârilor judecătoreşti sunt reţinute, în principal, 

concluziile raportului de expertiză medico-legală, prin care sunt indicate numărul de zile de 

îngrijiri medicale şi, după caz, existenţa unei infirmităţi pierderea unui organ sau a unei 

funcţii. 

În aceste condiţii, s-a procedat la determinarea mediei aritmetice a rezultatelor. Media 

generală a despăgubirilor acordate pentru daunele morale pentru fiecare zi de îngrijire 

medicală necesară vindecării este de 301 lei/zi. 

 Consideră că prejudiciul moral trebuie să se manifeste în primul rând pe plan afectiv, 

iar intimata nu a arătat în concret cum anume i-a fost schimbată viaţa ca urmare a producerii 

accidentului, instanţa reţinând doar anumite dificultăţi la angajare, care sunt determinate şi de 

situaţia economică generalizată a ţării, ca şi dificultatea angajării unei relaţii serioase, aspecte 

subiective, imposibil de dovedit. 

În acest context apreciază că cererea adresată Decanului Facultăţii de Construcţii şi 

Instalaţii laşi nu atestă în niciun fel faptul că intimata frecventa cursurile universitare anterior 

producerii accidentului şi că s-ar fi prezentat a examenele date în cadrul acestei facultăţi, 

astfel încât la evaluarea acestui prejudiciu trebuie avut în vedere gradul de probabilitate. 

Solicită admiterea apelului şi reducerea daunelor morale acordate, considerând că 

aprecierea primei instanţe asupra prejudiciului moral excede scopului prevăzut de legiuitor 

pentru prevederea daunelor morale, anume acela al compensaţiei rezonabile pentru 

restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială, prevăzut de art. 1391 cod civil şi prin 

urmare, hotărârea primei instanţe este neîntemeiată în ceea ce priveşte daunele morale 

acordate. 

Cea de a treia critică vizează acordarea dobânzii legale. 

Consideră această soluţie total nelegală şi neîntemeiată din moment ce creanţa la care 

este îndreptăţită intimata nu este scadentă, prejudiciul nefiind cert până la data rămânerii 

definitive a hotărârii. 

Aceste dobânzi pot fi acordate doar dacă există un cuantum cert, determinat al 

pagubei, pentru care să nu existe o justificare a refuzului de plată, sens în care societatea de 

asigurare trebuie sancţionată pentru pasivitatea sa. 

Or, în mod evident prejudiciul nu a fost cert nici la data cererii de chemare în judecată, 

având în vedere reducerea despăgubirilor solicitate prin cererea de chemare în judecată, şi nici 

la acest moment, neexistând o hotărâre definitivă de obligare la plata despăgubirilor. 

Mai mult, nici vinovăţia nu este stabilită cu titlu de autoritate de lucru judecat. 

Solicită schimbarea hotărârii primei instanţe şi acordarea dobânzii legale de la data 

rămânerii definitive a hotărârii. 

În drept invocă dispozițiile art. 480 alin. 2 cod procedură civilă. 

B.A. a formulat întâmpinare la cererea de apel promovata de S.A.R. „C.I.” S.A., 

solicitând instanţei de control judiciar respingerea căii de atac promovată de societatea de 

asigurare. 

În ceea ce privește critica asigurătorului vizând stabilirea vinovăţiei ca element 

esenţial pentru antamarea răspunderii civile delictuale invocă incidenţa art. 478 alin. 2 teza I 

Cod procedură civilă, raportat la faptul că, prin întâmpinarea formulată în faza de judecată în 

fond, asigurătorul a criticat numai cuantumul pretenţiilor formulate de numita B.A. si 

admisibilitatea capetelor accesorii de cerere.  

Critica privind cuantumul daunelor morale nu poate fi reținută, raţionamentul expus de 

asigurător frizând absurdul, fiind evident că, atâta timp cât victima era pasageră în maşină, 

aceasta nu putea preîntâmpina producerea accidentului, cu atât mai mult să anticipeze 

desfăşurarea de evenimente ce au condus la vătămarea ei. 



33 

 

În aceste condiţii, culpa în producerea accidentului şi implicit al prejudiciului aparţine 

conducătorului auto, care trebuia să aibă în permanentă controlul asupra vitezei de deplasare 

şi să circule cu o viteză care să îi permită păstrarea controlului asupra direcţiei 

autovehiculului, cu menţinerea unei traiectorii corespunzătoare, astfel încât să poată efectua 

orice manevră în condiţii de siguranţă. Aceste măsuri sunt cu atât mai mult necesare în 

anotimpul rece, pe un carosabil umed şi pe un sector de drum situat în curbă, unde se impune 

reducerea vitezei de deplasare, dat fiind pericolul pierderii controlului asupra direcţiei. 

Faptul că B.A. ocupa locul din dreapta faţă în autoturismul condus de B.Al. nu poate 

echivala în nicio situaţie cu asumarea stării de pericol şi nici cu o atitudine pasivă, aceasta 

neavând nicio posibilitate de a evita producerea accidentului. 

Apreciază că soluţia pronunţată de Tribunalul Iaşi este legală şi temeinică în ceea ce 

priveşte culpa intervenientului forţat în producerea accidentului rutier, cat si a îndrituirii 

apelantei-intimate B.A. în a obţine repararea prejudiciului suferit prin fapta numitului B.Al., 

probele administrate în faza de judecată în fond făcând dovada legăturii de cauzalitate dintre 

fapta intervenientului forţat - cauzatoare de prejudicii - şi consecinţa păgubitoare produsă în 

dauna apelantei-intimate, a cărei existenţă şi întindere este atestată de înscrisurile cu caracter 

medical depuse la dosar. 

Solicită a se constata că apelanta intră în sfera persoanelor îndreptăţite pentru care 

asigurătorul RCA este obligat să acorde despăgubiri, urmând să se aprecieze că, apelul 

asigurătorului este nefundat, urmând a fi respins, cu obligarea la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pârâta S.A.R. „C.I.” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii 

apelantei B.A. privind majorarea despăgubirilor şi acordarea dobânzii legale de la data 

producerii accidentului, precum şi a indexării sumelor stabilite. 

Arată că, faţă de motivele formulate prin cererea de apel, se impune respingerea 

acestuia.  

Astfel, raportat la faptul că din hotărârea atacată nu reiese pe baza căror înscrisuri 

prima instanţă a acordat daunele materiale, dispoziţiile în materie impunând ca prejudiciu 

material să fie probat numai prin înscrisuri, apelanta consideră că acest cuantum trebuie să fie 

majorat, deşi la dosarul cauzei nu există înscrisuri care să justifice prejudiciul pretins de către 

apelantă. 

Mai mult, dacă instanţa ar acorda şi suma de 10.000 de lei pe care apelanta pretinde că 

a primit-o de la mama sa, s-ar ajunge la un cuantum superior celui solicitat prin cererea de 

chemare în judecată. 

În mod evident nu poate fi acordată suma de 10.000 de lei, în primul rând pentru că 

prezumţiile judiciare nu sunt admisibile pentru probarea prejudiciului material, acesta având 

un caracter cert şi apelanta trebuia să deţină bonurile, chitanţele şi facturile care fac dovada 

prejudiciului pretins, iar în al doilea rând, nu suma remisă face dovada unui prejudiciu 

material cauzat de producerea accidentului, ci tocmai înscrisurile care atestă plata efectiv 

efectuată. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale acordate, solicită instanţei de apel să 

constate că la aprecierea prejudiciului moral suferit, prima instanţă a reţinut toate aspectele 

învederate de către apelantă prin cererea de apel, şi anume numărul de zile de îngrijiri 

medicale, precum şi faptul că leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa şi au dus la 

infirmitate fizică, intervenţiile chirurgicale suferite, capacitatea adaptivă de 40%, pierderea 

rinichiului stâng şi a splinei, afecţiunile resimţite la nivelul mâinii şi a degetelor şi, de 

asemenea, trauma psihică produsă prin raportare la vârsta apelantei şi la activităţile pe care le 

desfăşura. 

Deşi nu contestă existenţa prejudiciului moral suferit, totuşi, prin raportare la 

ansamblul împrejurărilor şi urmărilor producerii accidentului, consideră că suma acordată de 

75.000 de euro este mai mult decât suficientă pentru compensarea suferinţei produse ca 

urmare a schimbării condiţiilor de viaţă a apelantei. 
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Faţă de cererile privind actualizarea sumelor şi indexarea acestora cu rata indicelui de 

inflaţie de la data producerii accidentului, solicită instanţei de apel să constate că momentul la 

care se raportează curgerea acestor dobânzi, precum si aplicarea ratei indicelui de inflaţie este 

data rămânerii definitive a hotărârii, dat fiind că de la rămânerea definitivă a hotărârii se 

stabileşte vinovăţia şi despăgubirile dobândesc un caracter cert, iar asigurătorului îi revine 

obligaţia de a plăti despăgubirile astfel stabilite. 

De altfel, admiterea unei astfel de cereri ar echivala cu arogarea unui drept 

discreţionar al persoanei vătămate de a obţine dobânzi cât mai mari, dat fiind că producerea 

accidentului a avut loc la data de 10.11.2012, iar apelanta a introdus acţiunea la data de 

16.09.2015 (cu puţin timp înainte de împlinirea prescripţiei extinctive). 

Mai mult, dobânzile penalizatoare nici nu puteau să curgă anterior rămânerii definitive 

a hotărârii, acestea reprezentând un accesoriu al despăgubirilor astfel stabilite. 

Solicită respingerea cererii de apel formulată de către B.A., ca neîntemeiat. 

Raportat la cererea apelantei de obligare a subscrisei la plata cheltuielilor de judecată, 

solicităm să le admiteţi proporţional cu admiterea acţiunii, în conformitate cu dispoziţiile art. 

453 alin. 2 cod procedură civilă. 

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea articolului 479 alineat (1) din 

Codul de procedură civilă, curtea constată că ambele apeluri sunt fondate, în limitele și pentru 

considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Așa cum s-a reținut în situația de fapt de către judecătorul fondului, la data de 

11.11.2012, numitul B.Al., în timp ce se deplasa la volanul autoturismului marca BMW, cu 

numărul de înmatriculare IS 88 DEX, dinspre localitatea Iaşi către localitatea Cârlig, nu a 

adaptat viteza la condiţiile de drum şi a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând 

în coliziune cu parapetul de protecţie de pe partea dreaptă a drumului şi a plonjat în albia 

râului C.. 

În urma impactului s-a cauzat vătămarea corporală gravă a victimei B.A., pasagera pe 

locul din dreapta faţă, care a necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale şi a suferit leziuni de 

natură a-i pune în primejdie viaţa precum şi pierdere de organe, medicii practicând atât o 

splenectomie cât și o nefrectomie, ce constituie infirmitate fizică permanentă. 

În cadrul dosarului penal nr. 15829/P2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, 

prin Ordonanţa de clasare din 11.06.2015, s-a decis clasarea cauzei în raport cu numitul B.Al., 

având în vedere retragerea plângerii prealabile de către B.A., victimă a accidentului rutier. 

Prioritar, curtea notează că incidența dispozițiilor art. 1371 Cod civil, potrivit cu care: 

„în cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea 

prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă 

va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o", nu a constituit obiect al 

învestirii instanței de fond, fiind invocată de intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA, direct în 

calea de atac a apelului. 

 Potrivit dispozițiilor art. 478 Cod procedură civilă, cu titlul marginal Limitele 

efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă: 

„ (1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. 

(2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de 

apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în 

întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate 

rezultă din dezbateri. " 

În cauza pendinte, prin întâmpinarea formulată în fața instanței în fond, asigurătorul 

S.A.R. „C.I.” SA, a criticat exclusiv cuantumul pretenţiilor vizând daunele morale și cele 

materiale solicitate de reclamanta B.A. si admisibilitatea capetelor accesorii de cerere, fără a 

face niciun fel de referire la o eventuală culpă comună a victimei cu autorul accidentului. 

În consecință, față de dispozițiile legale imperative care interzic schimbarea – în calea 

de atac a apelului – a cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, aspectele invocate de 

intimate-apelantă S.A.R. „C.I.” SA nu pot fi cenzurate. 
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1. Referitor la daunele morale, instanța de control judiciar notează că principiul 

acordării acestora - în situația reclamantei - a fost corect dezvoltat de tribunal, însă 

circumstanțele particulare ale cauzei, astfel cum sunt relevate de probatoriile administrate, 

justifică majorarea cuantumului stabilit de tribunal.  

Sub aspectul în discuție criticile formulate de intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA se 

vădesc nefondate, pentru cele ce vor fi expuse în continuare. 

În stabilirea prejudiciului moral suferit, instanţa are în vedere faptul că acesta nu poate 

fi cuantificat pe baza unor criterii exacte, ştiinţifice, existând o anumită incompatibilitate între 

caracterul moral nepatrimonial al daunelor şi cuantumul bănesc, patrimonial, al 

despăgubirilor. 

Aşa cum s-a statuat în literatura de specialitate şi practica judiciară în materie, daunele 

morale reprezintă un prejudiciu nepatrimonial, urmare a producerii unui accident auto care 

constau, de regulă, în suferinţa persoanei vătămate sau a rudelor directe celui decedat, în 

legătură cauzală directă cu accidentul respectiv şi principiul care ar trebui să guverneze RCA-

ul este repunerea în situaţia anterioară producerii accidentului a bunului avariat (prin reparare, 

recondiţionare, restaurare sau înlocuire cu un bun echivalent), iar în cazul victimelor, 

continuarea vieţii victimei supravieţuitoare, sau familiei victimei decedate în condiţii 

echivalente celor anterioare producerii accidentului şi/sau crearea de noi satisfacţii în viaţă, 

după caz. 

Urmare a deznodământului nefericit al accidentului auto, a fost schimbată irevocabil 

viaţa reclamantei, care a îndurat suferinţe fizice extreme de dureroase iar pe de altă parte, 

aceasta nu se mai poate bucura de un trai normal, privarea de aceste sentimente, trăiri, 

conducând în mod indubitabil la ideea că, trebuie recompensat moral în echivalent bănesc. 

Prejudiciul moral suferit de către reclamantă este inestimabil şi nu poate fi evaluat sau 

reparat pecuniar, însă prin acordarea de despăgubiri băneşti, aceasta se poate distanţa de 

grijile financiare cotidiene dar, mai mult decât atât, obţine o şansă de a-şi continua 

recuperarea şi păstrarea speranţei în ceea ce priveşte o eventuală recuperare fizică ceea ce 

duce la anumite satisfacţii de ordin moral, susceptibile de a-i alina, în măsura în care este 

posibil, suferinţele psihice. 

De asemenea, instanţa reţine suferinţa fizică produsă reclamantei, raportul de 

constatare medico-legală întocmit în cadrul dosarului penal nr. 15829/P/2012 atestând că 

leziunile suferite de aceasta au fost de natură a-i pune în primejdie viața, iar ruptura de splină, 

pentru care s-a practicat splenectomie, si ruptura renală, pentru care s-a practicat nefrectomie, 

constituie pierdere de organe si îi conferă acesteia o infirmitate fizică permanentă. 

Curtea notează și că expertiza medicală dispusă în cauză a stabilit că apelanta B.A. 

suferă si va suferi pe tot parcursul vieţii o incapacitate adaptativă de 40%, împrejurare de 

natura a o afecta sub toate aspectele vieţii, inclusiv familial, social si profesional, nefiind aptă 

a dispărea, a fi înlăturată sau a se ameliora cu trecerea timpului, ci dimpotrivă, fiind de natură 

a se agrava, chiar şi în contextul vârstei tinere a acesteia. 

Reclamanta prezenta la momentul examinării, respectiv anul 2016, dureri la nivelul 

membrului inferior stâng si deget II mana stânga la schimbarea temperaturii, dureri 

abdominale, dureri în zona renala dreapta, usturimi la micțiune, tenesme vezicale, oboseală, 

conform celor consemnate în raportul de expertiză. 

În cuantificarea daunelor morale instanţa trebuie să ţină seama, de durerile fizice 

(pretium doloris) suferite de reclamantă, atât în momentul producerii accidentului, cât şi 

ulterior, ca urmare a operaţiei şi a tratamentelor medicale necesare în vederea recuperării.  

La stabilirea cuantumului despăgubirilor, Curtea va avea în vedere şi suferinţa psihică 

încercată de reclamantă ca urmare a pierderii celor două organe, creând victimei un complex 

de inferioritate pe mai multe planuri.  

În acest sens, este relevantă depoziția martorei S.A.-M. care a perceput ex propriis 

sensibus, schimbările survenite în viaţa reclamantei precum şi suferinţele prin care aceasta a 

trecut şi continuă să treacă. 
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Audiată fiind de către instanţă, martora a arătat că reclamanta “resimte si la ora actuala 

dureri, nu își poate folosi in totalitate unul din degetele de la mana, din cauza accidentului 

fiind nevoita sa amâne un an de scoală, neputându-se prezenta si susţine examenele de 

absolvire a Facultăţii de Construcţii” şi că aceasta „nu mai are încredere în oameni, 

prezentând o stare de anxietate, starea de sănătate nepermițându-i sa presteze in mod normal 

munca in cadrul societăţii unde s-a angajat după terminarea facultăţii, nefăcând față din punct 

de vedere fizic programului de muncă”. 

În ceea ce priveşte limitările aduse vieţii reclamantei, martora S.A.-M. a declarat ca 

aceasta este nevoită să urmeze un regim alimentar extrem de strict, confruntându-se și cu 

probleme legate de sistemul imunitar extrem de slăbit, urmare a îndepărtării splinei. Potrivit 

relatărilor aceleiași martore, şi la momentul de faţă, reclamanta urmează tratament 

medicamentos pentru ameliorarea consecinţelor îndepărtării unui rinichi si a splinei, existând 

totodată si riscul de a nu putea să își întemeieze o familie. 

Acelaşi martor a arătat, referindu-se la reclamantă declară că, a stat imobilizata in pat 

aproximativ 1 luna si jumătate, iar randamentul intelectual a scăzut extrem de mult după 

accident, martora luând cunoştinţa de toate aceste aspecte in mod personal si direct. 

Depoziţia numitei S.A.-M. este de natura a creiona gravitatea prejudiciului suferit de 

reclamanta, o tânără în vârstă de 25 de ani care va suporta pentru tot restul vieţii consecinţele 

negative ale leziunilor în urma cărora aproape și-a pierdut viața. 

Declaraţiile martorei se coroborează şi cu înscrisurile administrate în cauză şi, în 

special raportul de expertiză.  

Curtea notează și că, prejudiciul estetic (pretium pulchritudinis) cuprinzând toate 

vătămările şi leziunile ce aduc atingere armoniei fizice sau înfăţişării persoanei este de 

asemenea, un element fundamental, acesta fiind imposibil de acoperit printr-o eventuală 

protezare care să mascheze infirmitatea, iar impactul psihic asupra victimei este cu atât mai 

dur cu cât aceasta trăieşte într-o societate ce pune tot mai mult accent pe aspectul fizic şi 

frumuseţea exterioară. 

Infirmitatea suferită de reclamantă îi creează acesteia un complex de inferioritate 

aproape imposibil de surmontat, dramatismul acestei situaţii fiind accentuat de faptul că va 

trăi toată viaţa cu această incapacitate adaptativă de 40%.  

Pe de altă parte, Curtea notează că B.A. a rămas cu cicatrici vizibile si permanente în 

zona abdomenului, a piciorului si mâinii stângi in urma leziunilor şi intervenţiilor chirurgicale 

suferite, acest fapt creându-i un complex de inferioritate pe mai multe planuri. 

În literatura de specialitate s-a afirmat că există o specie de prejudiciu numit prejudiciu 

juvenil, reprezentând un tip aparte de daună corporală, care creează în favoarea victimei un 

drept special la reparaţie, cunoscut sub denumirea de pretium juventutis. În autonomia acestui 

tip de prejudiciu, vârsta victimei are o importanţă aparte. Aşa după cum s-a arătat în literatura 

şi jurisprudenţa de specialitate, „indemnizarea separată a prejudiciului juvenil este justificată 

în cazul în care victima este o persoană tânără şi este în mod special afectată posibilitatea sa 

de a beneficia de avantajele specifice vârstei tinere. 

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, Curtea are în vedere pe de o parte ca 

acesta să nu aibă un caracter pur simbolic, ci să fie în măsură să amelioreze efectiv condiţiile 

de viaţă ale reclamantei, prin procurarea unor satisfacţii morale, urmând a se avea în vedere şi 

gravitatea faptei cauzatoare de prejudicii şi valoarea protejată, respectiv dreptul la viaţă al 

persoanei însă, în acelaşi timp se va asigura ca, acordarea unor sume de bani cu titlu de 

despăgubiri morale nu trebuie să depăşească sfera unor compensaţii destinate a alina suferinţa 

psihică şi nici să conducă la îmbogăţirea fără just temei a persoanelor îndreptăţite. 

În acest sens, practica judiciară a statuat că: „Stabilirea cuantumului despăgubirilor 

echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa de judecată 

trebuind să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de cel în 

cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate 

aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a 
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fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. Chiar dacă instanţa procedează la o 

apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare a cauzei, relativ la suferinţele fizice şi 

psihice ale victimelor unui accident de circulaţie, precum şi la consecinţele nefaste pe care 

acel accident le-a avut cu privire la viaţa lor, acordarea unor sume de bani cu titlu de 

despăgubiri morale nu trebuie să depăşească sfera unor compensaţii destinate a alina suferinţa 

psihică şi nici să conducă la îmbogăţirea fără just temei a persoanelor îndreptăţite la 

reparaţie.”- Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 11 din 30 ianuarie 

2013. 

Într-o altă decizie de speţă s-a reţinut: „Pentru aceste considerente, chiar dacă instanţa 

nu poate repara răul produs părţilor civile prin fapta ilicită a apreciat că o reparaţie echitabilă 

s-ar putea realiza prin obligarea pârâtei la plata unor sume cu titlu de daune morale. Prin 

acordarea sumelor de bani cu titlu de daune morale se urmăreşte acoperirea prejudiciului 

afectiv, constând în suferinţele psihice produse prin dispariţia celor dragi (fii), prin lezarea 

sentimentelor şi afecţiune profundă şi nicidecum, refacerea climatului existent anterior 

evenimentului nefast.” – decizia nr. 798/2009 a Curţii de Apel Iaşi, secţia penală, decizia nr. 

924/23.02.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă. 

Prin raportare la aspecte reținute, Curtea constată că se impune majorarea cuantumului 

daunelor morale la suma de 150.000 Euro, judecătorul fondului nerealizând o justa apreciere 

asupra prejudiciului moral efectiv suferit de reclamantă.  

Răspunzând criticilor formulate în apelul declarat de pârâta apelantă privitoare la 

diminuarea cuantumului daunelor morale solicitate de reclamantă, și stabilirea acestora în 

funcţie de Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale, elaborat de Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii, cu sume mai mult sau mai puţin obiectiv indicate, Curtea constată că 

solicitarea nu apare a fi oportună şi corectă, venind în contradicţie flagrantă chiar cu principii 

legate de o minimă moralitate. În speţa dedusă judecăţii, reclamanta este o persoană tânără, 

aflată la începutul vieţii, infirmitatea creându-i acesteia un complex de inferioritate greu de 

depășit. În niciun caz un atare tip de prejudiciu nu poate fi a priori cuantificat. Curtea reţine că 

nu se poate avea în vedere o majă medie generală pentru dosare cu un astfel de obiect în mod 

obiectiv, pe de o parte, pentru că fiecare cauză are particularităţile sale, iar pe de altă parte 

deoarece, nu se poate generaliza sau distinge gradul de suferinţă funcţie de numărul de zile de 

îngrijire medicală, spre exemplu, astfel că, aceste critici ale apelantei pârâtei urmează a fi 

înlăturate.  

2. Referitor la daunele materiale, instanța de control judiciar constată că principiul 

acordării acestora - în situația reclamantei - a fost corect dezvoltat de tribunal, însă nu au fost 

examinate toate probele la care a făcut trimitere reclamanta.  

În ceea ce privește daunele materiale, curtea constată că este de principiu, conform art. 

249 Cod procedură civilă, că oricine face o afirmaţie în faţa instanţei trebuie să o dovedească. 

Este în sarcina reclamantei apelante dovedirea daunelor materiale solicitate, respectiv 

a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu îngrijirile medicale de care a 

beneficiat. 

Corect a considerat tribunalul că daunele materiale trebuiau dovedite cu documente 

justificative.  

Se observă că apelanta reclamantă invocă art. 26 din Ordinul CSA 3/2013 care 

prevede: „Asiguratorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru 

prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit 

pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă”, dar 

acest text are caracter general. 

Pentru daunele materiale sunt detaliate, în același act normativ, mijloacele de probă 

admisibile.  

Astfel, în articolul 49 alineat (1) litera d) se stabilește, fără echivoc, că eventualele 

cheltuieli prilejuite de accident cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru 
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proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale trebuie probate cu 

documente justificative. 

Curtea notează că tribunalul a admis în parte daunele materiale, acordând doar suma 

de 1.311,38 lei. 

Cu toate acestea, instanța de control judiciar constată că au fost depuse la dosar 

bonuri, chitanțe şi facturi care atestă suportarea cheltuielilor pentru îngrijirea si refacerea 

sănătăţii în cuantum de 1225,26 lei, conform înscrisuri ataşate la acţiune cât și suma de 454 

lei, dovedită cu înscrisuri depuse în şedinţa publică din data de 06.04.2016. 

În ceea ce privește suma de 621 lei solicitată și probată cu înscrisuri depuse prin 

Serviciul Registratura la data de 13.05.2015, aceasta nu va fi acordată întrucât reprezintă 

contravaloare produse alimentare. 

Instanța de apel constată că reclamanta a depus documente doveditoare din care 

rezultă că este justificată suma de 1.679,26 lei, solicitată cu titlu de daune materiale, astfel că, 

în mod greșit Tribunalul Iaşi a dispus obligarea pârâtei doar la plata sumei de 1.311,38 lei.  

Raportat la dispoziţiile speciale prevăzute de art. 49 alineat (1) litera d), care impune 

doar probatoriu cu înscrisuri, urmează a fi înlăturată critica apelantei B.A., potrivit cu care și 

netemeinicia sentinței ar rezulta și din neacordarea sumei de 10.000 lei, reprezentând sprijinul 

financiar al mamei apelantei, a cărui acordare rezultă din depoziţia martorei S.A.-M.  

3. Referitor la dobânda legală şi indexarea cu indicele de inflaţie, curtea de apel reține 

următoarele: 

Curtea constată neîntemeiată solicitarea apelantei B.A. de acordare a dobânzii legale şi 

a indicelui de inflaţie de la momentul producerii riscului asigurat, respectiv de la data de 

10.11.2012.  

Este de principiu că prin acordarea dobânzii este vizată sancţionarea debitorului pentru 

executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului se 

realizează acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de 

timp scurs de la data scadenţei şi cea a plăţii efective a sumei datorate. 

Curtea reține că, în speţă, tribunalul a acordat dobânda legală pentru suma 

reprezentând daune materiale, soluție corectă și care urmează a fi păstrată de instanța de apel. 

Curtea evidențiază că debitul reprezentând daune materiale, cuantificat de instanța de 

apel la suma de 1.679,26 lei, trebuie actualizat cu indicele de inflaţie tocmai pentru a acoperi 

prejudiciul efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs de la data 

scadenţei - data de 16.09.2015 - şi cea a plăţii efective a sumei datorate. 

Pentru suma reprezentând daune morale nu se poate constata existența unei obligaţii 

neîndeplinite de către intimata apelantă pârâtă, pentru a cărei neexecutare aceasta să fie 

sancționată. 

Este adevărat că, prin contractul de asigurare, asiguratorul se obligă să plătească o 

primă asiguratorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume risc, să plătească 

asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, dar această obligație se referă 

doar la daunele materiale, singurele care pot fi determinate la momentul producerii riscului 

asigurat. Daunele morale se cuantifică de instanța de judecată, astfel încât nu există niciun 

temei al acordării dobânzii înainte de pronunțarea unei soluții definitive în materie. 

Sub acest aspect, este întemeiată critica intimatei-apelante S.A.R. „C.I.” SA, potrivit 

căreia dobânzile sau actualizarea sumei se pot acorda numai pentru creanţe certe, lichide și 

exigibile, iar despăgubirile reprezentând daune morale solicitate de reclamantă vor dobândi 

caracter cert, lichid și exigibil doar la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin 

care au fost stabilite.  

Pe cale de consecinţă, pentru considerentele expuse, in temeiul dispozițiilor art. 480 

cod pr civ, Curtea a admis apelurile formulate de reclamanta B.A. şi de pârâta S.A.R. „C.I.” 

SA împotriva sentinţei nr. 776/2016/CIV din 29 iunie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia II civilă-contencios administrativ şi fiscal, hotărâre pe care a schimbat-o în parte, în 

sensul că a obligat pârâta S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească reclamantei B.A. suma de 1.679,26 
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lei, cu titlu de daune materiale, actualizată cu indicele de inflaţie de la data de 16.09.2015 

până la data plăţii efective. 

A fost obligată pârâta S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească reclamantei B.A. suma de 

150.000 euro, cu titlu de daune morale, cu dobânda legală calculată de la data rămânerii 

definitive a prezentei decizii până la data plăţii efective. 

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu contravin prezentei 

decizii.  

De asemenea, față de dispozițiile art. 451 si 453 alin. 2 Cod procedura civilă, prin 

raportare la cuantumul pretențiilor admise în calea de atac apelantei reclamante, curtea a 

obligat intimata-apelantă S.A.R. „C.I.” SA să-i plătească apelantei-intimate B.A. suma de 

1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

 

3. Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului 

material 

Domeniu asociat: Pretenţii  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 148/23 februarie 2017 

Curtea reține că în urma accidentului produs la data de 14 mai 2015 a decedat numitul 

VR, apelanții-reclamanți fiind mama, sora și fratele său. 

Întrucât prin ambele apeluri s-a criticat cuantumul daunelor materiale și morale 

acordate de instanţa de fond (reclamanţii solicitând majorarea acestora, iar pârâta reducerea 

lor, potrivit ofertelor făcute - VE 35000 lei, VG și VB- câte 20000 lei pentru daunele morale), 

instanţa a analizat criticile ambelor părţi prin considerente comune. 

Cu privire la daunele materiale, reclamanții au solicitat o sumă de 300.000 lei 

reprezentând contravaloarea cheltuielilor făcute cu înmormântarea și pomenile ulterioare. 

Instanța de fond a limitat această cerere la suma de 11886,34 lei, fără a arăta însă modul de 

calcul al acestei sume. S-a menționat doar că a avut ca și criterii înscrisurile depuse la dosar 

de către reclamanți și depoziția martorului audiat. 

Curtea constată că acordarea cuantumului daunelor materiale s-a făcut cu nesocotirea 

dispozițiilor legale prevăzute de art. 49 pct. 2 lit. a din Ordinul CSA nr. 14/2011 modificat 

prin Ordinul CSA nr. 3/2013, potrivit cu care, în caz de deces, cheltuielile de înmormântare, 

inclusiv pentru piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, 

se acordă dacă sunt probate cu documente justificative. 

Stabilirea despăgubirilor prin hotărâre judecătorească este prevăzută de art. 43 din 

Ordinul CSA nr. 14/2011, care fac referire la dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 136/1995, 

dispoziţii ce nu cuprind menţiuni cu privire la probatoriul ce trebuie administrat în faţa 

instanţei pentru acordarea acestor despăgubiri. 

Apelanţii au solicitat, pentru dovedirea cuantumului daunelor materiale, a se da 

eficienţă prezumţiilor judiciare „lăsate la luminile şi înţelepciunea judecătorului”, aşa cum 

sunt definite de art. 329 Cod procedură civilă. 

Prezumţiile judiciare se bazează pe anumite mijloace de probă directe (depoziţia unui 

martor, un înscris, un început de dovadă scrisă etc.) sau de anumite împrejurări ce permit 

judecătorului să tragă concluzia existenţei sau inexistenţei faptului care trebuie probat. 

Ultima teză a art. 729 Cod procedură civilă condiţionează posibilitatea judecătorului 

de a opera cu prezumţii judiciare doar atunci când este admisibilă proba cu martori. 
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Or, legea specială (Ordinul CSA nr. 14/2011 modificat prin Ordinul CSA nr. 3/2013, 

în vigoare la momentul producerii accidentului) limitează probatoriul dovedirii cuantumului 

cheltuielilor solicitate de către reclamanţi (art. 49) doar la documente/înscrisuri justificative, 

înlăturându-se proba testimonială. 

Raportat acestor considerente, Curtea constată că este întemeiată critica apelantei-

pârâte şi, pe cale de consecinţă, neîntemeiată cea a apelanţilor-reclamanţi, cu privire la 

cuantumul daunelor materiale, acesta urmând a fi acordat în limita sumei dovedite cu 

înscrisurile de la dosarul de fond, respectiv suma de 4.202,02 lei. 

Înscrisul de la dosar, potrivit cu care administratorul SC „X” SRL certifică faptul că a 

primit în ziua de 7 mai 2013 de la VE suma de 3850 lei reprezentând praznicul pentru 150 de 

persoane, groapa şi dalele, a fost înlăturat, deoarece o societate comercială face dovada 

activităţii sale comerciale cu înscrisuri, în speţă chitanţă sau factură. 

În privinţa daunelor morale, apelanții le-au cuantificat la suma totală de 3.000.000 lei, 

câte 1.000.000 lei pentru fiecare, instanța de fond limitând acest cuantum la 40.000 lei pentru 

mamă și câte 20.000 lei pentru fiecare frate . 

Existenţa prejudiciului moral nu a fost contestată de asigurător. Ceea ce comportă 

critici din partea ambelor părţi este întinderea acestui prejudiciu. 

În lipsa unor criterii legale de stabilire a cuantumului daunelor morale, este de 

menţionat că fixarea acestuia rămâne la aprecierea instanţei, în raport de consecinţele negative 

suferite de reclamanți pe plan psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care aceste valori 

au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care a 

fost afectată situaţia familială şi socială a reclamanților. 

Este de necontestat că în materia daunelor morale, prejudiciile sunt imateriale, 

nesusceptibile prin ele însele de a fi evaluate în bani, adesea dificil de perceput, ceea ce face 

anevoioasă repararea lor, iar constatarea existenţei daunelor morale constând în dureri fizice şi 

psihice care îi însoţesc pe oameni timp îndelungat, uneori, chiar până la sfârşitul vieţii lor, 

face şi mai dificilă repararea lor. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în Cauza Tolstoy Miloslovsky c. 

Regatul Unit, că despăgubirile trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporţionalitate cu 

atingerea adusă, având în vedere, totodată, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, 

intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora. 

Astfel, instanţa sesizată cu repararea prejudiciului nepatrimonial trebuie să încerce să 

stabilească o sumă necesară nu atât pentru a-i repune pe reclamanți într-o situaţie similară cu 

cea avută anterior, ci pentru a le alina suferinţa. 

Despăgubirea vine să compenseze prejudiciul în plan moral, iar nu prejudiciul ca 

atare, ştiut fiind că nu există un sistem care să repare pe deplin daunele morale. 

În cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate condiţiei 

aprecierii obiective, rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi 

efectiv suferit (Curtea Supremă de Justiţie, Completul de 9 judecători, Decizia nr. 4790 din 18 

noiembrie 2003). 

Instanţa de control judiciar apreciază că, faţă de gravitatea vătămării psihologice 

suferite, de măsura în care viaţa normală a reclamanților, astfel cum majoritatea indivizilor o 

percep, s-a schimbat, astfel că despăgubirile pentru prejudiciul moral trebuie majorate. 

Instanţa de apel are în vedere faptul că între apelanți și victimă erau relații de rudenie foarte 

apropiate, că victima avea doar 24 de ani la momentul decesului, că urma cursurile unei 

facultăți, aspecte relatate de martorul audiat la fond.  
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Curtea apreciază că suma de 50.000 lei este suficientă pentru a compensa trauma 

psihică suferită de V E pentru pierderea fiului său, pentru frați urmându-se acorda câte 30.000 

lei. 

În ceea ce privește actualizarea sumelor acordate, instanța de fond a respins capătul de 

cerere referitor la acordarea daunelor materiale cu motivarea că acest drept se naște la 

momentul rămânerii definitive a hotărârii, și a omis a se pronunța cu privire la actualizarea 

sumelor cu indicele de inflație. 

Curtea reține că, pentru daunele materiale, actualizarea cu dobânda legală și indicele 

de inflație se face din ziua cauzării prejudiciului, conform art. 1381 cod civil, adică din 

momentul producerii riscului asigurat, respectiv 14.05.2013, fiind întemeiată critica 

apelanților. Pentru daunele morale, într-adevăr, în această situație nu se poate susține existența 

unui câștig nerealizat pe perioada cuprinsă între data producerii accidentului și data rămânerii 

definitive a hotărârii, ci după acest moment.  

La pct. 5 din motivele de apel, apelanții au solicitat acordarea tuturor cheltuielilor de 

judecată, din fond și apel, fără însă a critica dispoziția tribunalului de acordare parțială a 

cheltuielilor de judecată, astfel că instanța de apel nu s-a considerat învestită cu un motiv de 

apel în acest sens. 

Pentru aceste considerente, constatând întemeiate ambele apeluri, instanța le admite în 

temeiul disp. art. 480 alin. 2 C.pr.civ. și schimbă în parte sentința apelată conform 

dispozitivului. 

Având în vedere că ambele apeluri au fost admise, în temeiul art. 453 alin. 2 Cod 

procedură civilă, intimata societatea de asigurări este obligată să plătească jumătate din 

cheltuielile de judecată efectuate de apelanți în apel, respectiv 750 lei.  

 

4. Răspundere civilă delictuală a băncii pentru cauzarea unui pretins prejudiciu ca 

urmare a neacordării unui credit. Condiții necesare a fi îndeplinite 

Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie pentru fapta proprie fie pentru 

fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de atragere a 

răspunderii.  

Astfel este necesar să se probeze: ca acel fapt să fie ilicit, adică partea căreia i se 

impută să nu fi avut dreptul de a-l face; ca acel fapt să fie imputabil autorului său; ca faptul 

acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţia de a păgubi sau chiar numai din 

imprudenţă sau neglijenţă.  

Curtea a reținut că prepusul intimatei nu a săvârşit nicio faptă culpabilă, câtă vreme 

adresa invocată de către apelanta-reclamantă nu poate reprezenta o faptă culpabilă 

cauzatoare de prejudicii, din moment ce emiterea acesteia a fost făcută doar în scopul de a 

profita apelantei-reclamante, care a obținut prelungirea termenului pentru încheierea 

contractului de finanţare cu APDRP, şi câtă vreme reprezentanta apelantei-reclamante 

cunoştea întocmai efectele limitate şi scopul emiterii acesteia. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 316/24 aprilie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 405/08.04.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a respins 

excepţia nulităţii cererii, invocată de pârâtă. 

S-a respins acţiunea formulata de reclamanta SC „D.P.” SRL în contradictoriu cu 

pârâta „G.Bank”, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală 

de folosinţă.  
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S-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC „D.P.” SRL, prin 

reprezentant legal în contradictoriu cu pârâta „G.Bank”. 

A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei „G.Bank” suma de 28.423,13 lei cu 

titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamanta îşi fundamentează cererea atât pe răspunderea civilă contractuală, cât şi pe 

răspunderea delictuală, susţinând că prin fapta pârâtei şi a angajaţilor acesteia a suferit un 

prejudiciu egal cu suma de care ar fi beneficiat ca urmare a contractului de finanţare din 

24.04.2014.  

Potrivit acestui contract reclamanta urma să beneficieze de o finanţare nerambursabilă 

de maxim 194.313 EUR, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de maxim 228.604 EUR. 

De asemenea, beneficiarul era obligat să depună o garanţie financiară care să acopere 

suma solicitată în avans în procent de 110% eliberată de către o instituţie financiar bancară 

sau de către FGCR IFN SA sau FNGCIMM SA IFN, garanţia financiară depunându-se odată 

cu dosarul cererii de plată a avansului.  

Reclamanta susţine faptul că banca s-a obligat să îi acorde garanţiile solicitate în 

cadrul proiectului, obligaţie care nu a mai fost onorată în termen, lucru ce a condus la 

pierderea finanţării nerambursabile.  

Instanţa a apreciat că reclamanta nu a probat faptul că banca şi-a manifestat acordul în 

sensul încheierii contractului de credit solicitat, din actele depuse de ambele părţi rezultând că 

au fost depuse documente cu privire la situaţia financiară a reclamantei, au fost evaluate 

bunuri aduse ca garanţii, aprobarea creditului urmând a fi făcută doar după analiza acestora de 

către reprezentanţii băncii.  

Astfel, chiar reclamanta a constatat după prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie 

că valoarea acestora era prea mică raportat la valoarea creditului solicitat, fiind de acord să 

aducă o garanţie suplimentară. 

Susţinerea reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea 

adresei din 11.06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu 

reprezentantul băncii – cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui 

termen – cât şi din sesizarea depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că 

adresa i-a fost emisă exclusiv pentru prelungirea termenului.  

În ce priveşte pretinsa faptă delictuală săvârşită de pârâtă, instanţa a apreciat că 

emiterea adresei ar fi fost de natură să constituie un element care să atragă răspunderea 

delictuală, dacă reclamanta nu ar fi avut cunoştinţă că adresa avea un conţinut nereal şi că 

scopul emiterii acesteia era cel de a prelungi termenul acordat pentru depunerea garanţiilor 

financiare la contractul de finanţare.  

Astfel emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită atât timp cât reclamanta a avut un 

comportament culpabil. 

Deşi a susţinut că nu a avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut 

o contribuţie proprie mai mare, reclamanta discuta la 19.06.2014 şi la 24.06.2014 cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale.  

În ce priveşte comisioanele bancare, reclamanta şi-a asumat obligaţia de plată prin 

cererea de deschidere cont curent, iar serviciile de evaluare au fost efectuate la solicitarea 

expresă a reclamantei, toate acestea reprezentând condiţii prealabile obţinerii creditului. 

Chiar dacă reprezentantul reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul 

băncii în care a făcut o prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar putea aduce precum şi 

care ar putea fi contribuţia sa proprie, doar după depunerea documentelor doveditoare şi 

analiza în concret a acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul 

solicitat.  

De altfel, din corespondenţa purtată cu reprezentanţii băncii rezultă că au existat mai 

multe modificări ale condiţiilor iniţiale care au influenţat procesul de creditare.  
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Având în vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a 

creditului în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la 

solicitarea reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au 

fost prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie 

(anterior reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori), că plata 

comisioanelor priveşte servicii pe care tot reclamanta şi le-a asumat, instanţa a apreciat că nu 

sunt îndeplinite în cauză nici elementele răspunderii contractuale, nici ale răspunderii 

delictuale, neaprobarea cererii de credit fiind rezultatul analizei situaţiei financiare a 

reclamantei şi determinată în special de lipsa unui aport propriu adecvat raportat la valoarea 

eligibilă a proiectului.  

Faţă de cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, dând eficienţă dispoziţiilor art. 

452 şi urm. C.proc.civ. instanţa a admis cererea pârâtei, obligând reclamanta să plătească 

pârâtului suma de 28.423,13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de 

avocat. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC „D.P.” SRL, prin 

administrator  criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie sub următoarele aspecte:  

Susține apelanta-reclamantă SC „D.P.” SRL că a solicitat obligarea pârâtelor 

„G.Bank” SA și „G.Bank” Agenţia Podu Ros la plata daunelor materiale în sumă de 194.313 

euro reprezentând daune produse prin nerespectarea clauzelor contractului de finanţare și, 

respectiv, obligarea la plata sumei de 3.638,19 lei reprezentând comisioane şi servicii bancare, 

cu acordarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, a precizat şi demonstrat faptul că la data 

de 19.11.2013, societatea apelantă s-a adresat societăţii pârâte - „G.Bank” prin intermediul 

agenţiei bancare cu o cerere de creditare prin care a solicitat acordarea de facilitaţi de 

creditare pentru implementarea Proiectului intitulat "Unitate modernă de producţie articole 

igienice din hârtie" - proiect în valoare de 220.000 euro. 

Anterior cererii adresate pârâtelor, astfel cum rezultă şi din sesizarea adresată către 

BNR, a avut iniţiative şi la alte unităţi bancare, chiar pe motivul "firma start-up", având în 

vedere condiţiile speciale solicitate pentru astfel de entităţi, solicitări pe care respectivele 

unități bancare i le-au respins de la început, înainte de întocmirea unui dosar de creditare, 

refuzul fiind argumentat pe ideea de neacordare a facilitaţilor de creditare pentru firme start-

up. 

Invocă apelanta că, pârâtele din prezenta cauză știau că este o firmă start-up, încă de la 

momentul depunerii cererii de creditare, și, în niciun moment nu au informat-o că nu s-ar 

putea încadra în condiţiile de aprobare a facilitaţilor de creditare pe acest motiv.  

Arată că, din contră, verbal i s-a indicat că exista aprobare pentru firmele start-up care 

îndeplinesc condiţiile solicitate, acesta fiind si motivul pentru care consultantul L.C. (care a 

scris, de altfel, si proiectul) i-a indicat „G.Bank” ca unitate bancară ce a acordat și acordă 

facilitaţi de creditare firmelor de acest tip. 

Precizează apelanta că, în etapa de constituire a dosarului de credit iniţial a depus o 

listă cu bunurile ce urmau a fi avute în vedere ca şi garanţii pentru acordarea facilitaţilor de 

creditare, acestea fiind selectate de bancă pentru a fi supuse evaluării. Din corespondența 

electronică purtată între reclamantă și pârâtă, e-mail din 27 mai 2014, rezultă că, iniţial, pârâta 

nu a reţinut toate bunurile indicate de reclamanta pentru a constitui garanţii și ca doar la 

insistenta reclamantei a fost evaluat terenul specificat în e-mail ca fiind mai valoros, toate 

acestea deoarece reclamanta dorea să se asigure că valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă 

şi că nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării facilitaţilor de creditare. 

Doar verbal a fost informată apelanta de către pârâta si reprezentantul acesteia, R.B., 

că nu pot fi evaluate toate bunurile, fiind suficiente doar cele indicate. 

Toate documentele solicitate, astfel cum rezultă si din corespondența electronică, toate 

costurile indicate au fost avansate încă din lunile noiembrie-decembrie 2013, întrucât dorea ca 
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analiza dosarului de creditare sa fie finalizata cu rezultat pozitiv înainte de expirarea 

termenului impus pentru depunerea dovezii de cofinanţare.  

Astfel, in data de 20.05.2014, a achitat suma de 425 lei, la 05.06.2014 suma de 810 lei 

si la 06.05.2014 suma de 2.030 lei, reprezentând contravaloarea evaluării celor 3 imobile ce 

urmau a fi luate în garanţie de banca. 

A fost prezentat istoricul corespondenței purtate pe mail de apelantă și reprezentanții 

intimatelor. 

Contrar celor reținute de instanţa de fond, apreciază că, prin toate probele 

administrate, respectiv corespondența electronică reclamată - reprezentantul pârâtelor, R.B., 

documentele solicitate in vederea aprobării dosarului de credit, situaţie financiară, dar si 

audierile de martori, a făcut dovada faptului că paratele „G.Bank” i-au creat prezumţia 

aprobării dosarului și a obligaţiei de acordare a garanţiilor solicitate. 

Susține că, încă de la momentul depunerii cererii de creditare s-a cunoscut de către 

parate faptul ca reclamanta reprezintă o firma "start-up", iar acest lucru nu a reprezentat un 

impediment în depunerea dosarului de creditare, neexistând nicio condiţionare în acest sens; 

din partea băncii. Cu toate acestea, firma start-up este unul din motivele de respingere a 

cererii de creditare. 

Pe de altă parte pretinde că, evaluarea imobilelor care urmau să constituie garanţii a 

întâmpinat numeroase amânări și prelungiri nu din cauza reclamantei, ci din cauza paratelor, 

respectiv a lui R.B., reprezentant „G.Bank”.  

A solicitat analizarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei din care reiese că bunurile 

supuse evaluării au fost selectate de către bancă, fiind eliminate unele dintre ele pe motiv ca 

sunt suficiente. La insistenta reclamantei, a fost modificata lista, fiind evaluate bunuri de o 

valoare mai mare, toate acestea deoarece reclamanta dorea să se asigure că valoarea 

bunurilor-garanţii va fi suficienta si ca nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării 

facilitaţilor de creditare. 

Apelanta pretinde că, în permanenta i s-a transmis ideea că aprobarea creditului este o 

chestiune de timp, o formalitate după analizarea documentelor de către reprezentanţii băncii. 

Redă conținutul corespondenței purtate pe e-mail din data de 2 iulie 2014 - 

reclamanta: "va rog frumos, daţi-mi un răspuns. Pierd proiectul." - răspuns 

R.B.@”G.Bank”.ro: "va rog să îmi spuneţi pana când trebuie sa duceţi contractul de credit? "; 

pe e-mail din 24 iunie 2014 - reclamanta solicita informaţii privind stadiul dosarului de 

creditare: administratorul către R.B. -"mai mult, niciodată nu mi-ati spus ca nu as obţine acest 

credit....m-aţi incurajat sa merg mai departe....mi-aţi spus ca se poate acorda o astfel de 

finanţare "; e-mail din 4 iunie 2014 - solicitarea reclamantei către „G.Bank” pentru informaţii 

privind stadiul dosarului; "as vrea sa stiu ce şanse am sa mi se aprobe creditul si sa mă 

încadrez in termen? R.B.. „G.Bank” către reclamanta: "vom forţa aprobarea pana la sfârsitul 

acestei săptămâni astfel pana pe data de 10 sa aveţi contractul de împrumut". 

Susține apelanta că, solicitarea primită din partea paratei „G.Bank” de deschidere a 

contului curent pentru fidejusorul, SC „D.P.” SRL, era o certitudine de aprobare a creditului. 

Astfel, prin e-mailul din 25 iunie 2014 – „G.Bank” îi solicita acesteia deschiderea contului 

curent pentru fidejusor, pe SC „D.P.” SRL, creând prezumţia de aprobare a creditului, în 

condiţiile în care din corespondenta interna a băncii rezulta ca dosarul de creditare era respins 

încă din 17 iunie 2016.  

Pentru acest motiv a considerat că instanţa de fond, pentru justa lămurire a cauzei, 

trebuia să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă de 

analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor. 

Învederează că instanţa de fond retine in mod greşit ca "reclamanta a constatat după 

prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie ca valoarea acestora era prea mica raportat la 

valoarea creditului solicitat, fiind de acord să aducă o garanţie suplimentara".  
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Din înscrisurile dosarului reiese contrariul. Reclamanta nu a constatat ca valoarea este 

prea mica si nici nu a fost de acord să aducă o garanţie suplimentară, bunurile supuse evaluării 

fiind selectate de către bancă, care a eliminat pe unele pe motiv că sunt suficiente.  

Arată că, la insistenta reclamantei, a fost modificată lista, fiind evaluate bunuri de o 

valoare mai mare, deoarece reclamanta dorea să se asigure ca valoarea bunurilor-garanţii va fi 

suficienta si ca nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării facilitaţilor de creditare. Pana 

pe data de 19.06.2014 (când oricum dosarul era respins de centrala) nu s-a purtat nicio 

discuţie privind suplimentarea garanţiilor personale si a dovedirii capacităţii de plată, astfel 

cum atestă corespondența e-mail din 19 iunie 2014.  

Nu poate fi reţinuta expresia "reclamanta a fost de acord", cat timp iniţiativa i-a 

aparţinut acesteia si nu băncii, nu a aderat la o condiţie impusa de banca.  

Tot parcursul dosarului de creditare, cu eliminarea anumitor bunuri - garanţii, cu 

solicitare repetata de documente/situaţie financiara, cu suplimentare evaluări si garanţii sunt 

tot atâtea dovezi a faptului că pârâta „G.Bank” a tergiversat nu numai analiza creditului, dar si 

aprobarea/respingerea lui trecând fără înştiinţare peste termenul limită la care putea fi depusa 

dovada cofinanţării. 

In ceea ce priveşte faptul ca reclamanta ar fi avut cunoştinţă de conţinutul nereal al 

adresei emise în data de 11.06.2014 si că aceasta ar fi fost emisă exclusiv la solicitarea 

reclamantei pentru prelungirea termenului, solicită să se constatate că realitatea faptelor diferă 

față de cele reţinute de instanţa de fond. 

Astfel, referitor la contractul de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014. 

apelanta S.C. „D.P.” S.R.L., beneficiar declarat eligibil de APDRP, s-a conformat dispoziţiei 

interne emise de APDRP prin care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de 

depunere a cofinanţării, în măsura în care firma beneficiară a proiectului făcea dovada, printr-

o adresa a unităţii financiare, a etapei avansate în analiza dosarului de credit. Raportat la 

această situaţie, reclamanta a informat banca, „G.Bank”, asupra necesitaţii unei adrese 

conform celor prezentate. Arată că adresa menţionată nu a fost emisă la solicitarea exclusivă a 

apelantei-reclamante, deoarece în lipsa unei dispoziţii legale a APDRP, solicitarea nu avea 

nicio forţa juridica, termenul stabilit iniţial neputând fi depăşit.  

Susține că ea nu a solicitat expres băncii ca adresa sa aibă un anumit conţinut, cu atat 

mai puţin nu se poate face dovada ca reclamanta ar fi solicitat băncii - in cunoştinţa de cauza - 

sa menţioneze in adresa faptul ca facilităţile de credit au fost aprobate, deşi acest lucru nu era 

adevărat. 

Singurul aspect reţinut corect de instanţa de fond este acela ca adresa a fost emisa 

exclusiv pentru prelungirea termenului, dar nu si la solicitarea cui, in baza cărei motivaţii si cu 

ce conţinut.  

Raportat la cele expuse arată că, s-a apreciat total eronat si fără dovezi că reclamanta 

ar fi avut cunoştinţă că adresa emisă în 11.06.2014 avea un conţinut nereal, înlăturând astfel 

elementul de natura a atrage răspunderea delictuala a paratei. 

II. Susține că, iniţial, raporturile juridice dintre părţi s-au derulat în limite 

convenţionale, respectiv oferta/acceptare.  

Conduita paratelor a devenit „delictuoasa" transformând raportul convenţional într-

unul delictual la momentul la care a existat certitudinea refuzului de aprobare a creditului cu 

efect si consecinţă directă în pierderea proiectului cu finanţare din fonduri europene 

nerambursabile.  

În speţa, prin dovada corespondentei interne a băncii din 17 iunie 2014, intre D.P. 

(„G.Bank” - Commercial&SME Underwriting) si M.T., respectiv R.B. („G.Bank” - Iasi Podu 

Ros Agency - Region2_SME_Credits; SME Coordination; aspectele demonstrate dupa data 

de 17 iunie 2014, de continuare nelegala a "derulării analizei dosarului de credit", in raport de 

data notificării respingerii, este sub incidenţa Noului Cod civil privind atragerea răspunderii 

delictuale. 
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Raportat la acest aspect, solicită să se aibă în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 1349 

alin. (1) din Noul Cod civil, „Orice persoană are îndatorirea sa respecte regulile de conduita 

pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aducă atingere, prin acţiunile ori 

inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane''. 

Noua reglementare a răspunderii civile delictuale, spre deosebire de vechea 

reglementare conţinută de art. 998 C.civ. nu mai condiţionează explicit angajarea răspunderii 

civile de culpa, de greşeala autorului, limitându-se la constatarea existentei unei încălcări prin 

acţiune ori inacţiune a drepturilor, dar si a intereselor legitime ale altor persoane, alineatul 2 

dispunând: „Cel care, având discernământ, încalcă aceasta îndatorire răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral."  

III. În ceea ce privește constatarea îndeplinirii inclusiv a condiţiile prevăzute de art. 

1.373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru prepus, arată următoarele. 

Principalul argument invocat pentru angajarea acestei răspunderi îl constituie 

desfăşurarea unei activităţi sub îndrumarea, direcţia si controlul altei persoane. Astfel, intre 

făptuitor, respectiv prepusul care a săvârşit o fapta prejudiciabilă și persoana responsabila, 

comitentul, se stabileşte o relaţie speciala, denumita raport de prepuşenie, in baza căruia este 

declanşat mecanismul răspunderii pentru prejudiciile care au fost produse in legătura cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Se urmăreşte, astfel, corelarea riscurilor 

activităţilor desfăşurate în societate, cu avantajele dar si cu pericolele producerii unor 

consecinţe păgubitoare pentru ceilalţi membrii ai societăţii. 

În ceea ce priveşte comportamentul comitentului, susține că nu a fost stabilită nicio 

condiţie specială, menţionându-se doar că acesta este obligat să repare prejudiciul cauzat de 

prepuşii săi. Rezultă că răspunderea comitentului este angajata independent de culpabilitatea 

sa, daca victima dovedeşte existenta unui prejudiciu cauzat de prepus, in legătura cu funcţiile 

care i-au fost încredinţate, in toate situaţiile, pe temei obiectiv, fiind eliminate discuţiile 

privind angajarea unei răspunderi subiective.  

Arată apelanta că a dovedit că, prin fapta culpabilă a numitului R.B. (emiterea adresei 

din 11 iunie 2014 cu conţinut nereal si cu încălcarea normelor interne ale băncii, aspect 

recunoscut si de pârâta in întâmpinare si toate actele dosarului şi practic, prin neînştiinţarea 

privind respingerea dosarului de credit în 17 iunie 2014), în calitate de angajat al „G.Bank”, i 

s-a cauzat un prejudiciu de 194.313 euro constând în pierderea contractului de finanţare din 

24.04.2014 prin depăşirea termenului de depunere a cofinanţării. 

Susține apelanta că tot parcursul dosarului de creditare, cu eliminarea de către bancă a 

anumitor bunuri - garanţii, cu solicitare repetată de documente/situaţie financiara, cu 

suplimentare evaluări si garanţii sunt tot atâtea dovezi a faptului că pârâta „G.Bank” a 

tergiversat nu numai analiza creditului, dar si aprobarea/respingerea lui fără înştiinţarea 

reclamantei, trecând peste termenul limită la care putea fi depusă dovada cofinanţării. 

Arată că se contrazic astfel susţinerile martorului R.B. cum că: "înainte de emiterea 

adresei din 11 iunie 2014 d-na C. a fost în Iaşi, am discutat despre dosarul reclamantei si 

aceasta mi-a precizat că este necesar ca reclamanta să facă dovezi suplimentare cu privire la 

capacitatea de plata si sa vina cu o suma mai mare ca si aport propriu in proiect". 

Susține că, până pe data de 19.06.2014 (când oricum dosarul era respins de centrala 

din 17 iunie 2014), nu s-a purtat nicio discuţie privind suplimentarea garanţiilor personale si a 

dovedirii capacităţii de plata – email din 19 iunie 2014. 

Același martor a declarat că a emis adresa din 11 iunie 2014 la solicitarea firmei de 

consultanță, deci nu la solicitarea directă a reclamantei, astfel cum în mod greşit retine 

instanţa de fond, care a luat la cunoştinţa de adresa și de conţinutul acesteia când a fost depusa 

la APDRP. 

Potrivit martorului, la momentul emiterii adresei nu exista nicio aprobare de la 

Bucureşti cu privire la credit. A precizat martorul că avea speranţa ca acel proiect urma sa fie 

aprobat de Bucureşti întrucât avea încredere în clientul respectiv (..) considerând că, din 
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discuţiile purtate, reprezentanta reclamantei a înţeles clar că banca nu aprobase creditul, 

emiterea adresei fiind doar formală (...). 

Toate aceste aspecte relatate de martor sunt de natură a dovedi încălcarea flagranta a 

atribuţiilor de serviciu prin nesocotirea normelor bancare si producerea prejudiciului ce nu 

poate fi contestat. Condiţiile de creditare, aducerea lor la îndeplinire, înştiinţarea si 

comunicarea clară a termenilor nu pot fi lăsate la latitudinea arbitrariului, la o subînţelegere si 

la o interpretare arbitrală a anumitor gesturi, nu a încălcat principiul securităţii relaţiilor 

contractuale. 

Pentru angajarea răspunderii comitentului este necesară întrunirea a trei dintre 

condiţiile de drept comun: prejudiciul victimei, fapta ilicita a prepusului si raportul de 

cauzalitate existent între fapta ilicită a prepusului si prejudiciul injust suferit de victima.  

Raportul de prepuşenie este un raport juridic; sunt situaţii in care se poate spune că 

raportul de prepuşenie se stabileşte in absenta oricărei relaţii contractuale intre comitent si 

prepus. Esenţiala este si rămâne subordonarea prepusului in exercitarea funcţiilor sau 

îndeplinirea atribuţiilor care ii sunt stabilite.  

Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate, având drept 

consecinţa admiterea in fond a cererii de chemare in judecata. 

Un ultim aspect criticat de apelantă vizează obligarea sa la plata cheltuielilor de 

judecată în cuantum de 28.423,13 lei. 

Arată apelanta că toate dovezile privind achitarea cheltuielilor de judecata au fost 

depuse în copie si nu în original, astfel cum solicita legislaţia civila in materie. 

 Învederează că onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a 

originalului chitanţei reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plata, 

însoţite de un exemplar al facturii fiscale, care sa menţioneze numărul contractului de 

asistenta juridica sau numărul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume. Acest 

raţionament se justifica prin faptul ca instanţa va acorda cheltuielile de judecata numai in 

raport cu actele justificative ale părților, iar hotărârea instanţei reprezintă înscris justificativ si 

poate fi pusa in executare silita de către partea care a avansat aceste cheltuieli.  

Solicită admiterea apelului sub forma anularii obligaţiei de plata a cheltuielilor de 

judecata ca nefiind dovedite sub aspectul respectării dispoziţiilor legate in materie. 

Arată că, din documentele de plata depuse la dosar, nu înţelege raţionamentul instanţei 

de fond prin care s-a ajuns la suma totala de 28.423,13 lei, neexistând nicio precizare în 

sentinţa pronunţata asupra modalităţii de calcul avută în vedere. 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat constant in jurisprudenţa sa ca partea 

care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care 

se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil. Mai exact, se poate afirma că în 

cheltuielile de judecată se cuprind acele sume de bani care in mod real, necesar si rezonabil au 

fost plătite de partea care a câştigat procesul. 

Solicită a se constata ca hotărârea primei instanţe nu este motivata, aceasta 

neanalizând in mod concret caracterul necesar, rezonabil si proporţional al cuantumului 

cheltuielilor de judecata, raportat la volumul de munca depus de avocat, determinat de 

elemente precum complexitatea sau noutatea litigiului. 

Susține că se impune reducerea cuantumului onorariului avocaţial în baza art. 451 alin. 

2 Cod proc. civ, pentru reprezentarea in fata instanţei de fond, fiind in mod vădit 

disproporţionat si stabilit într-un cuantum exagerat, prima instanţa nestudiind dosarul de fond 

pentru a aprecia in concret volumul de activitate depus de avocaţi si complexitatea cauzei. 

Solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea în tot a hotărârii 

apelate, având drept consecinţă admiterea cererii de chemare in judecata si obligarea paratei la 

plata sumei de 194.313 euro reprezentând daune produse prin nerespectarea clauzelor 

contractului de finanţare, obligarea la plata sumei de 3.638,19 lei reprezentând comisioane si 

servicii bancare si obligarea la cheltuieli de judecata. 
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Intimata „G.Bank” a formulat întâmpinare la apelul declarat de reclamanta „D.P.” 

împotriva sentinţei civile nr.405/2016 CIV pronunţată de către Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă-Contencios Administrativ şi Fiscal solicitând respingerea acestuia.  

1. Primul aspect invocat de intimata „G.Bank” vizează inadmisibilitatea formulării 

unor motive noi, direct în etapa apelului.  

Invocă incidența disp. art. 478 alin. (2) CPC potrivit cu care, pe calea cererii de apel 

părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi 

dovezi decât cele cu care prima instanţă nu a fost învestită în mod expres. Regula este o 

consecinţă a efectului devolutiv al apelului şi este de ordine publică. 

Pe de altă parte face trimitere și la prevederile art. 476 alin. (2) C.pr.civ. conform 

cărora instanţa de apel se va pronunţa, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

Arată că, elemente noi invocate pentru prima dată în faza apelului, care nu au fost 

dezbătute în fond şi nu au format obiectul analizei primei instanţe, sunt următoarele: 

Susţinerea potrivit cu care există culpa Băncii în sensul că, deşi a fost cunoscută 

situaţia „D.P.” de firmă start-up la momentul depunerii dosarului de creditare, cu toate acestea 

s-a decis respingerea cererii de acordare a creditului, iar unul dintre motivele reţinute de 

Bancă îl reprezintă tocmai calitatea societăţii de firmă start-up. 

Se precizează că sunt aduse critici vizând evaluarea bunurilor propuse spre a fi aduse 

în garanţia Băncii, apelanta-reclamantă susţinând în mod neîntemeiat că evaluarea imobilelor 

ce urmau a fi aduse în garanţia Băncii ar fi întâmpinat numeroase amânări şi prelungiri pe 

care, în mod neavenit, le impută Băncii. 

De asemenea se susţine neîntemeiat că apelantei-reclamante i s-ar fi transmis ideea că 

aprobarea creditului ar fi numai "o chestiune de timp, o formalitate". 

Cu titlu absolut nou, pentru prima dată în etapa apelului se susţine că solicitarea de 

către Bancă de deschidere a contului curent pentru fidejusorul SC „D.P.” SRL ar fi 

reprezentat o certitudine de aprobare a creditului şi că printr-o atare solicitare apelantei-

reclamante i s-ar fi creat prezumţia de aprobare a creditului. Din această perspectivă, „D.P.” 

susţine că instanţa de fond ar fi trebuit să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, 

pentru a comunica în ce etapă de analiză sau de aprobare credit se solicită deschiderea 

contului curent pentru fidejusor. 

Învederează că toate aspectele de mai sus nu au format obiectul analizei instanţei de 

fond, intimata solicitând instanţei de control judiciar cenzurarea apelului formulat de „D.P.”, 

prin respingerea ca inadmisibile a motivelor noi invocate pentru prima dată în această etapă. 

2. Argumente care impun respingerea apelului formulat de către „D.P.”. 

2.1. Precizează intimata că apelanta-reclamantă nu a justificat în niciun moment 

cerinţele de calificare pentru acordarea creditului. 

Astfel, împrejurarea că „D.P.” este firmă de start-up a fost analizată coroborat cu 

celelalte condiţii verificate de către „G.Bank” pentru determinarea solvabilităţii şi bonităţii 

apelantei-reclamante, critica apelantei-reclamante în legătură cu acest aspect fiind neavenită, 

câtă vreme calitatea de firmă de start up nu a fost determinantă pentru respingerea cererii de 

acordare a creditului. 

Astfel, neaprobarea cererii de credit de către Bancă a fost determinată de rezultatul 

analizei situaţiei financiare, în mod special de lipsa unui aport propriu adecvat raportat la 

valoarea eligibilă a proiectului, aspect dovedit prin corespondenţa internă a Băncii depusă la 

dosarul de fond al cauzei din care rezultă că solicitarea „D.P.” nu a putut fi aprobată în 

condiţiile în care apelanta-reclamantă nu a prezentat garanţii acoperitoare, aportul propriu al 

acesteia este foarte mic, de numai 3,85% din valoarea proiectului, disproporţia vădită dintre 

dimensiunea proiectului şi activitatea firmei. 

Aşadar, motivul respingerii cererii de acordare a creditului a avut la bază raţiuni de 

ordin economic al operaţiunii de creditare supuse negocierii, apreciate şi în contextul unei 

firme nou înfiinţate pentru susţinerea proiectului cu fonduri europene. 
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Aşa cum rezultă chiar din sesizarea transmisă de către apelanta-reclamantă Băncii 

Naţionale a României, ulterior încheierii Contractului cu APDRP a solicitat şi consultat 

ofertele de credit şi ale altor bănci, încercând să obţină finanţarea de la alte bănci, discuţiile 

iniţiate în paralel cu „G.Bank” nefiind singurele. 

Cu toate acestea, din cele nu mai puţin de nouă bănci niciuna nu a aprobat cererea de 

finanţare a reclamantei, lucru deloc surprinzător, având în vedere cuantumul exorbitant al 

sumelor solicitate cu titlu de împrumut şi aportul propriu extrem de mic pe care apelanta-

reclamantă avea disponibilitatea de a-l aduce. 

În atare condiţii, reiese cu evidenţă că solicitarea de acordare credit pentru „D.P.” 

prezenta un factor de risc ridicat, câtă vreme toate băncile pe care aceasta le contactase 

anterior intrării în negocieri cu Subscrisa au refuzat să-i acorde creditul. 

Acest lucru rezultă din corespondenţa anexată de către aceasta Răspunsului la 

întâmpinare depus în dosarul de fond al cauzei, mesaj din data de 21 mai 2014 adresat de 

administratorul societății lui R.B. în cuprinsul căruia îi solicită aprobarea creditului cu o 

perioadă de graţie de câteva luni: "îl pot susţine însă, aş vrea să vă rog dacă aţi putea aproba 

creditul de investiţii cu o perioadă de graţie de câteva luni". 

Mai rezultă totodată şi din sesizarea transmisă de către apelanta-reclamantă Băncii 

Naţionale a României, în cuprinsul căreia afirma că, apropiindu-se data la care trebuia semnat 

contractul şi văzând că actele nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus 

menţionată a eliberat o adresă pe care a ataşat-o memoriului, cu ajutorul căreia să 

prelungească la APDRP, perioada în care să depună cota sa de finanţare sau contractul de 

credit. Cu ajutorul acestei adrese, a reuşit să prelungească pentru încă 30 de zile această 

perioadă în care trebuia să se prezinte la APDRP cu acel contract de credit cu banca, ataşând 

şi copie după actul adiţional nr.1/2014. 

Acelaşi lucru rezultă şi din Răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu, în 

cuprinsul căruia aceasta recunoaşte că mai multe bănci au refuzat să acorde finanţări firmelor 

nou înfiinţate, şi că mai mult, Banca „T.”, singura care a fost de acord să-i analizeze dosarul i-

a comunicat după două săptămâni refuzul de soluţionare a cererii de acordare a creditului. 

Reprezentanta apelantei-reclamante cunoştea prin urmare gradul de risc/probabilitate 

extrem de ridicat ca cererea sa să fie respinsă. 

De altfel, încă de la momentul formulării cererii de credit către Bancă, apelanta-

reclamantă a fost informată şi şi-a asumat sub semnătură eventualitatea respingerii cererii de 

acordare a creditului, în chiar cuprinsul cererii de credit semnate de către „D.P.” 

menţionându-se că "Banca poate refuza cererea mea de credit fără să fie obligată a da 

explicaţii privind motivul deciziei de neacordare a creditului." 

Această situaţie este în mod constant reţinută şi în doctrina de specialitate, în sensul că 

banca poate refuza oricând şi orice client, fără a fi obligată să-şi motiveze refuzul de a 

contracta.  

Apreciază că demersul în justiţie al apelantei-reclamante este abuziv şi dezvăluie rea 

credinţă, câtă vreme studiile de specialitate ale apelantei-reclamant, experienţa sa în materia 

accesării fondurilor structurale coroborat cu refuzurile recente pe care le primise de la alte 

societăţi financiar bancare arată că aceasta ar fi trebuit să cunoască riscul sporit ca cererea să 

fie respinsă.  

Reaua-credinţă a apelantei-reclamante este dezvăluită şi de modul în care aceasta a dat 

o aparenţă de solvabilitate în faţa instituţiei finanţatoare APDRP anterior solicitării creditului 

de la intimată. 

Astfel cum apelanta-reclamantă însăşi recunoaşte, în cadrul sesizării transmise către 

BNR reprezentantul reclamantei a apelat la credite de nevoi personale cu ajutorul cărora a 

„reuşit să genereze un extras de cont", prin care să dovedească existenţa cotei de finanţare. 

Ulterior depunerii proiectului, aceasta a retras banii din contul proiectului şi i-a depus în 

conturile sale personale, care ulterior au fost închise. Toate acestea dovedesc manipularea 
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faptelor de către apelanta-reclamantă, rea-credinţa sa precum şi mobilul ascuns al prezentului 

demers judiciar. 

2.2. Un alt argument al intimatei este că decizia „G.Bank” de neacordare a creditului 

respectă normele interne şi normele prudenţiale impuse de reglementările BNR. 

În acest sens, decizia Băncii de respingere a finanţării a fost fundamentată de analiza 

de risc realizată de departamentul specializat din cadrul Băncii, în condiţiile în care 

contribuţia personală a apelantei-reclamante era mult prea mică raportat la contravaloarea 

finanţării solicitate, garanţiile aduse nu erau îndestulătoare (situându-se sub 52% din valoarea 

solicitată cu titlu de credit), supradimensionarea proiectului raportat la capacitatea firmei, 

precum şi start-up-ul firmei. 

Aceste aspecte au fost comunicate şi „D.P.” în repetate rânduri, de la momentul 

17.06.2014 şi până la data de 16.07.2014 când ar fi expirat termenul pentru a face dovada 

contribuţiei personale în vederea accesării fondurilor nerambursabile, aceasta având 

posibilitatea de a încerca să obţină finanţarea şi de la alte instituţii de credit. 

Învederează intimata că Banca este obligată să condiţioneze acordarea finanţării de 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de normele interne adoptate în acord cu 

normele prudenţiale impuse de reglementările BNR şi obţinerea aprobării de la organul 

competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a finanţării. 

Parcurgerea acestei perioade de analiză/evaluare anterioară acordării creditului nu este 

o alegere discreţionară a Băncii, ci din contra, o obligaţie legală, respectiv obligaţia de 

prudenţă în activitatea de creditare ce ne incumbă în baza regulamentului BNR nr. 5/2013 

privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi nu numai. Conform art. 28 - 29 ale 

acestuia: "Administrarea riscurilor în cadrul unei instituţii de credit presupune: 

a) Existenţa unei culturi privind riscurile; 

b) Existenţa unui cadru de administrare a riscurilor; 

c) Existenţa unei politici de aprobare a noilor produse" 

Art. 29. (1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile integrată 

şi la nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu 

care se confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere 

toleranţa/apetitul la risc al instituţiei de credit  

Susține că, în aplicarea acestor principii, în cuprinsul Politicii de creditare internă a 

Băncii (pagina 5/36, punctul 1.2 Condiţii de eligibilitate pentru IMM-uri şi întreprinzători 

individuali) au fost trasate următoarele obiective fundamentale: 

1. "Să asigure produse de creditare clienţilor care arata capacitate de rambursare si 

reputaţie corecta; 

2. Să asigure ca tranzacţia finanţata este conforma cu reglementările cadru interne si 

externe, precum si cu profilul de risc de credit aprobat; 

3. Să asigure ca tranzacţia/proiectul finanţat are un scop clar si beneficii economice 

tangibile; 

4. Să asigure monitorizarea eficienta a portofoliului de credit si a clienţilor de credit 

astfel încât sa detecteze semnalele timpurii de avertizare si sa ia in continuare masuri 

corespunzătoare pentru prevenirea deteriorării acestuia; 

5. Să asigure activitatea de restructurare eficienta si activa pentru creditele 

problematice, in strânsa legătura cu Departamentul Juridic si alte departamente relevante in 

acest proces; 

6. Să ofere opinia de risc de credit pentru dezvoltarea si structurarea produselor de 

credit; 

7. Să dezvolte în bancă o cultura de creditare solida." 

Din aceeaşi perspectivă, în cuprinsul politicii de creditare interne a Băncii se specifică 

în mod expres că analiza clienţilor include evaluarea şi analiza tuturor factorilor financiari şi 

nefinanciari care au impact sau care pot impacta performanţa trecută, prezentă sau viitoare a 

împrumutatului. 
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În plus, potrivit aceloraşi reguli interne, o facilitate de credit ar trebui structurată astfel 

încât să minimizeze riscul de credit asumat de Bancă. 

În considerarea celor anterior expuse arată că, refuzând acordarea creditului, Banca nu 

a făcut decât să-şi exercite un drept legal, în conformitate cu legea care o obligă la 

soluţionarea cererilor de acordare a creditării în mod responsabil şi prudent. 

2.3. Arată că evaluarea garanţiilor de către Bancă s-a realizat în timp util, astfel că 

alegațiile contrare ale apelantei-reclamante nu pot fi avute în vedere. 

Sub acest aspect, susţinerea apelantei-reclamante din cuprinsul motivelor de apel, în 

sensul că evaluarea imobilelor ce urmau a fi aduse în garanţia Băncii ar fi fost amânată şi 

prelungită în mod nejustificat sunt nereale şi contrazise de înscrisurile depuse la dosarul 

cauzei. 

La data de 05.05.2014, „D.P.” a înaintat Băncii o cerere iniţială înregistrată în evidenţa 

„G.Bank” sub nr. 144262/07.05.2014, în vederea evaluării imobiliare a trei imobile în vederea 

aducerii în garanţie Băncii. 

Ulterior, prin solicitarea transmisă Băncii la data de 19.05.2014, reprezentantul „D.P.” 

a solicitat ca imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P. din judeţul Vaslui să nu 

mai fie evaluat, urmând ca acesta să fie înlocuit cu alte două terenuri imobile situate în Mun. 

B.. 

După cum reiese din chiar succesiunea cronologică prezentată chiar de către apelanta-

reclamantă, evaluarea imobilelor ce urmau să fie aduse în garanţia Băncii s-a realizat cu 

maximă celeritate: 

a) la data de 05.05.2014 „D.P.” a adresat către Bancă solicitarea de evaluare a 

imobilelor; 

b) la data de 19.05.2014 „D.P.” a formulat către Bancă solicitarea finală de evaluare a 

imobilelor, ca urmare a înlocuirii a două dintre ele; 

c) la aceeaşi dată de 19.05.2014 reprezentanţii Băncii au comunicat „D.P.” necesitatea 

obţinerii unei noi aprobări de la colegii din Centrală pentru înregistrarea noii solicitări de 

evaluare a celor două imobile terenuri din mun. B. în locul imobilului teren din comuna P.. 

Aşadar, decizia apelantei-reclamante de a aduce ulterior spre evaluare alte două 

terenuri care nu au fost indicate iniţial spre a fi aduse în garanţia Băncii a fost cea care a 

generat prelungirea termenului de realizare a evaluării, o atare împrejurare neputând fi 

imputată Băncii. 

O atare decizie a fost luată de apelanta-reclamantă în condiţiile în care evaluarea 

imobilelor propuse iniţial ca şi garanţie era mult prea mică raportat la valoarea sumei 

solicitate cu titlu de credit. 

Acest aspect a fost reţinut şi de instanţa de fond: "Astfel, chiar reclamanta a constatat 

după prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie că valoarea acestora era prea mică raportat 

la valoarea creditului solicitat, fiind de acord să aducă o garanţie suplimentară". 

Chiar şi în contextul înlocuirii terenurilor iniţiale şi realizării unei noi evaluări, 

rapoartele de evaluare au fost finalizate în luna mai 2014 aşa cum rezultă din chiar cuprinsul 

acestora. 

Invocă intimata caracterul nereal şi deopotrivă şicanatoriu al afirmaţiilor apelantei-

reclamante din cuprinsul motivelor de apel, în sensul că Banca ar fi realizat o aşa-zisă selecţie 

a bunurilor supuse evaluării şi că ar fi eliminat o parte dintre ele pe motiv că ar fi fost 

suficiente. 

Permanent, apelanta-reclamantă a avut libertatea deplină de a aduce în garanţie orice 

bun imobil doreşte, condiţia fiind aceea ca, valoarea ce ar fi urmat să fie determinată prin 

evaluare să fie îndestulătoare raportat la cuantumul sumei solicitate cu titlu de împrumut. 

2.4. Banca nu a creat convingeri sau aşteptări legitime faţă de „D.P.” în legătură cu 

rezultatul analizei de risc a cererii de acordare a creditului. 

Susține că probatoriul ce a fost administrat în faţa instanţei de fond relevă fără putinţă 

de tăgadă că „D.P.” a avut permanent reprezentarea necesităţii de analiză prealabilă de către 
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Bancă a solvabilităţii şi bonităţii acesteia, urmând ca numai ulterior realizării unei atare 

analize de către departamentul de risc să fie informată în ce măsură solicitarea sa de acordare 

a unui credit ar putea fi aprobată. Obligaţia Băncii de a evalua bonitatea potenţialului client şi 

de a efectua o atentă analiză a riscului este fundamentală în etapa premergătoare încheierii 

oricărui contract de credit bancar. 

Acest aspect a fost reţinut și de către instanţa de fond: "chiar dacă reprezentantul 

reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul Băncii în care a făcut o prezentare a 

situaţiei sale [...] doar după depunerea documentelor doveditoare şi analiza în concret a 

acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul solicitat." 

De altfel, conduita procesuală adoptată de către apelanta reclamantă în legătură cu 

acest aspect denotă rea-credinţă în derularea acestui demers procesual. 

Intimata susține că o atare concluzie se impune faţă de împrejurarea că „D.P.” era un 

solicitant informat la momentul formulării cererii de acordare a creditului întrucât, anterior 

iniţierii discuţiilor cu „G.Bank”, se adresase altor 9 bănci, fără ca vreuna dintre acestea să 

aprobe cererea de finanţare.  

Din declaraţia martorului R.B. reiese cu claritate că acordarea împrumutului solicitat 

de „D.P.” depindea de rezultatul analizei de risc, martorul declarând că: "S-a solicitat o sumă 

în jur de 90/100.000 euro, dar suma a fost tot timpul în discuţie întrucât aceasta depindea de 

condiţiile îndeplinite de reclamantă. Această sumă depindea de valoarea proiectului ce urma a 

fi susţinut pe fondurile europene, de garanţiile pe care reclamanta urma să le aducă, precum şi 

de suma pe care aceasta urma să o investească din fondurile proprii. [...] Propunerea era 

formulată de agenţie, aceasta trebuia trimisă la Bucureşti la sediul central, trebuia analizată 

acolo şi urma să vină aprobarea". 

Evidențiază intimata că și corespondenţa transmisă Băncii de către „D.P.” la data de 

19.06.2014 - deci la o săptămână după emiterea adresei din 11.06.2014 - relevă cu certitudine 

că la acel moment apelanta-reclamantă se afla în aşteptarea unui răspuns din partea Băncii în 

legătură cu solicitarea acesteia de acordare a unui credit: "Sper să se rezolve favorabil cererea 

de credit. Mi-am pus mari speranţe în proiectul acesta (...)." 

Mai mult, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, SC „D.P.” SRL 

recunoaşte că era în aşteptarea unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de 

acordare a creditului şi a emiterii scrisorii de garanţie bancară, solicitând informații cu privire 

la aprobarea creditului și afirmând că va lua o adresă de la bancă pentru prelungirea 

termenului, însă voia totuşi să știe când vine aprobarea. 

Precizează intimata că, în niciun moment aprobarea cererii de credit nu a reprezentat o 

certitudine, aspect conştientizat şi recunoscut neechivoc de către „D.P.”. În plus, apelanta-

reclamantă a fost informată cu privire la riscurile pe care situaţia acesteia le implică, dar şi 

asupra faptului că Banca are nevoie de garanţii în plus pentru asumarea acestora, aprobarea 

creditului depinzând de rezultatul analizei financiare de risc. 

În acest sens arată că, în data de 24.06.2014, reprezentanta reclamantei i-a transmis un 

mesaj lui R.B. pe care îl începe după cum urmează: " n-am înţeles din discuţia de ieri când ar 

trebui să pun eu cei 10.000 EUR". 

Totodată, într-un mesaj din data de 27.06.2014, administratorul a adresat un mesaj lui 

R.B. în care îl întreabă dacă are vreo veste legat de acordarea creditului, și solicitând 

înţelegere față de îngrijorarea manifestată, deoarece era pe punctul de a pierde o rambursare 

foarte importantă, pentru un credit pe care îl poate rambursa fără probleme. 

Precizează că deschiderea contului curent pentru fidejusorul SC „D.P.” SRL nu era o 

cerinţă de aprobare a creditului, contul putând fi deschis si la momentul semnării contractului 

de credit/fideiusiune, aşa încât, alegaţiile apelantei-reclamante şi cu privire la acest aspect nu 

pot fi reţinute. 

În acest context, în mod corect instanţa de fond a reţinut că "reclamanta nu a probat 

faptul că banca şi-a manifestat acordul în sensul încheierii contractului de credit solicitat, din 

actele depuse de ambele părţi rezultând că au fost depuse documente cu privire la situaţia 
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financiară a reclamantei, au fost evaluate bunuri aduse ca garanţii, aprobarea creditului 

urmând a fi făcută doar după analiza acestora de către reprezentanţii băncii". 

În concluzie, susţinerea apelantei reclamante în sensul că i-ar fi fost indusă ideea 

potrivit căreia aprobarea creditului ar fi doar o chestiune de timp şi o formalitate, nu pot fi 

validate de instanţa de control judiciar. 

2.5. În ceea ce privește valoarea Adresei nr. 1861983/11.06.2014 emisă de „G.Bank” 

susține că este lipsită de efecte juridice. 

Face trimitere la cele reținute de judecătorul fondului, în sensul că: "Susţinerea 

reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea adresei din 

11,06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu reprezentantul băncii - 

cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui termen - cât şi din sesizarea 

depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că adresa i-a fost emisă exclusiv 

pentru prelungirea termenului". 

Astfel, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că: avea 

cunoştinţă de emiterea acestei adrese şi era în aşteptarea acesteia în vederea prelungirii 

termenului în care avea obligaţia de a face dovada aportului propriu; era încă în aşteptarea 

unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de acordare a creditului şi a emiterii 

scrisorii de garanţie bancară, aprobarea creditului nefiind cu evidenţă o certitudine, depinzând 

de rezultatul analizei de risc; nu se poate reţine vreo răspundere în sarcina Băncii, cu atât mai 

puţin în calitate de comitent pentru faptele celor doi angajaţi din agenţie. 

Potrivit intimatei, din această corespondență rezultă că la o săptămână după emiterea 

Adresei nr. 1861983/11.06.2014 părţile asumaseră şi exprimaseră faptul că Banca încă nu 

aprobase creditul solicitat de reclamantă. 

Astfel cum rezultă din răspunsurile la interogatoriul administrat în etapa fondului, 

„D.P.” cunoştea şi faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către 

angajaţi ai Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către 

reprezentanţii agenţiei din Iaşi a Băncii. 

Arată că, prin urmare, nu este credibilă susţinerea acesteia conform căreia ar fi 

considerat Adresa din data de 11.06.2014 drept o aprobare neechivocă a cererii sale de 

acordare a creditului. 

De altfel, răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu mai cuprinde şi o 

recunoaştere a înţelesului acesteia cu privire la scopul limitat al adresei din data de 

11.06.2014, respectiv: "în baza adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de 

credit şi garanţii." 

Recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei din 11.06.2014 

este reiterată de altfel în cuprinsul sesizării adresate de aceasta BNR: "Apropiindu-se data la 

care trebuia semnat contractul şi văzând că actele nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, 

persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu 

ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, perioada în care să depun cota mea de finanţare sau 

contractul de credit [...]. Cu ajutorul acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de 

zile această perioadă în care trebuia să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu 

banca. Ataşez şi copie după actul adiţional din 23.06.2014." 

2.6. Banca nu a intrat în niciun moment într-un raport contractual cu apelanta-

reclamantă 

Susține intimata că Adresa nr. 183169 nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru 

a reprezenta ofertă valabilă de a contracta. Prin ofertă fermă de contractare se înţelege 

exprimarea unei propuneri neîndoielnice pentru un angajament juridic, neechivocă, precisă şi 

completă în sensul de a include toate elementele necesare pentru încheierea contractului. 

Solicitările făcute de angajaţi ai băncii cu privire la situaţia financiară a acesteia, la 

gradul său de solvabilitate, la bunurile cu care aceasta ar fi putut garanta împrumutul nu pot 

reprezenta o ofertă în sensul prevederilor art. 1188 din Codul civil. Textul de lege menţionat 

prevede că: "O propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine elemente 
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pentru formarea contractului şi exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării 

ei de către destinatar". 

 Mai mult, art. 1187 din Codul civil reglementează forma ofertei şi acceptării şi 

prevede că: "Oferta şi acceptarea trebuie emisă în forma prevăzută de lege pentru a fi 

valabile." 

 Învederează intimata că Adresa invocată de către reclamantă nu poate echivala cu o 

ofertă în sensul Codului civil atât timp cât nu conţine nicio referire la preţul contractului 

(dobândă şi comisioane), la durata acestuia sau la alte aspecte esenţiale pentru contractul de 

credit ipotecar, cum ar fi de pildă garanţiile. 

Din legislaţia care reglementează desfăşurarea activităţii bancare rezultă că încheierea 

contractului de credit bancar în general se asociază cu întrunirea cumulativă a următoarelor 

condiţii: 

i.  angajamentul ferm şi neechivoc al Băncii de punere la dispoziţia împrumutatului 

solicitant a fondurilor; 

ii. remunerarea sau costul pe care îl implică pentru împrumutat activitatea de creditare; 

iii. securizarea finanţării prin intermediul garanţiilor; 

iv. rambursarea; 

v.încheierea în formă scrisă a contractului de credit bancar, cu includerea unui minim 

de informaţii. 

Deşi OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului nu mai 

defineşte noţiunea de credit, semnificaţia contractului de credit bancar a rămas neschimbată, 

motiv pentru care în doctrină s-a definit contractul de credit bancar ca fiind contractul în 

temeiul căruia, o bancă sau o altă instituţie de credit sau, o instituţie financiară, denumită 

creditor sau împrumutător se obligă să pună la dispoziţia unei persoane, numită debitor sau 

împrumutat, o sumă de bani sau să prelungească scadenţa unei datorii, cu obligaţia debitorului 

la restituirea, în întregime, a sumei împrumutate, a dobânzilor aferente şi altor cheltuieli 

legate de această sumă. 

În condiţiile în care niciuna dintre condiţiile menţionate nu a fost îndeplinită, în mod 

cert concluzia care se impune este aceea a absenţei încheierii unui contract de credit între 

Bancă şi reclamanta din prezenta cauză. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, 

în niciun caz un contract de credit nu ar fi putut să se realizeze de către reprezentanţii agenţiei 

din Iaşi în absenţa unei abilitări speciale şi exprese din partea organelor cu putere de decizie 

din cadrul instituţiei bancare. 

Arată că există două caracteristici esenţiale ale contractelor de credit: caracterul intuitu 

persoanae, contractul de credit fiind bazat pe încrederea reciprocă între părţile contractului şi 

libertatea împrumutătorului de a refuza acordarea creditului. 

Deşi se poate discuta despre existenţa unui drept universal la un cont bancar curent, o 

astfel de problemă nu se poate pune cu privire la acordarea unui credit, fiind dincolo de orice 

dubiu că o instituţie împrumutătoare poate să refuze acordarea unei facilităţi de credit fără să 

fie măcar necesar ca aceasta să-şi justifice decizia. Această concluzie derivă din caracterul 

intuitu personae a creditului, libertatea de apreciere a împrumutătorului în materie de creditare 

fiind totală şi discreţionară  

2.7. Hotărârea apelată este corectă sub aspectul reţinerii de către instanţa de fond a 

neîndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale 

Învederează intimata nu a săvârşit nicio faptă ilicită menită a atrage răspunderea sa 

delictuală. Refuzând acordarea creditului, Banca şi-a exercitat un drept legal, acţionând în 

conformitate cu legea care obligă la soluţionarea cererilor de acordare a creditării în mod 

responsabil şi prudent. 

S-a reţinut de către instanţa de fond că "emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită 

atâta timp cât reclamanta a avut un comportament culpabil. Deşi a susţinut că nu a avut 

cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie proprie mai mare, 
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reclamanta discuta la 19.06.2014 şi la 24.06.2014 cu reprezentantul băncii despre valoarea 

contribuţiei sale (filele 192-193)". 

În urma analizei probatoriului administrat, prima instanţă în mod judicios a reţinut că 

"având in vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a creditului 

în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la solicitarea 

reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au fost 

prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie (anterior 

reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori) [...] instanţa 

apreciază că nu sunt îndeplinite în cauză nici elementele răspunderii contractuale, nici ale 

răspunderii delictuale." 

Susține că, în dreptul român, un prejudiciu trebuie reparat doar atunci când a fost 

săvârşită o faptă ilicită şi culpabilă. Răspunderea civilă are ca finalitate primordială 

sancţionarea unei fapte care trebuie să fie în egală măsură ilicită şi culpabilă, responsabilitatea 

însemnând asumarea răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sociale a omului. 

Întregul edificiu al răspunderii civile este aşezat în dreptul civil român pe fundamentul 

culpei: "nu există la noi răspundere delictuală fără culpă".  

Mai mult decât un drept, acordarea de credit cu respectarea regulilor de prudenţă şi 

gestionare responsabilă a riscurilor este o obligaţie ce incumbă Băncii. 

Această obligaţie este stabilită în sarcina Băncii de reglementările cadru din domeniul 

bancar, respectiv OUG nr. 99/2006 care stabilesc cu titlu de principiu: "(1) în activitatea lor 

instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor adoptate de Banca Naţională a 

României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Aceleaşi principii se regăsesc şi în Regulamentul BNR nr.5/2013 privind cerinţele 

prudenţiale pentru instituţiile de credit: 

"Art. 28. - Administrarea riscurilor în cadrul unei instituţii de credit presupune: 

a) existenţa unei culturi privind riscurile; 

b) existenţa unui cadru de administrare a riscurilor; 

c) existenţa unei politici de aprobare a noilor produse. 

3.1. Cultura privind riscurile 

Art. 29. - (1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile 

integrată şi la nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a 

riscurilor cu care se confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere 

toleranţa/apetitul la risc al instituţiei de credit 

(2) Fiecare persoană din cadrul unei instituţii de credit trebuie să fie deplin conştientă 

de responsabilităţile sale pe linia administrării riscurilor. Responsabilitatea administrării 

riscurilor nu trebuie limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al funcţiilor de 

control. Unităţile operaţionale, sub supravegherea organului de conducere, sunt în primul rând 

responsabile pentru administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc 

al instituţiei de credit şi în conformitate cu politicile, procedurile şi controalele instituţiei de 

credit. 

(3) Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea 

problemelor legate de riscuri. 

(4) În sensul alin. (3), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ şi să 

asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative 

abordate în cuprinsul prezentului regulament şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi 

în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe şi a modelelor interne referitoare 

la riscurile respective. 

(5) O instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru cuprinzător de administrare a 

riscurilor care să acopere toate unităţile operaţionale, funcţiile-suport şi pe cele de control, 
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care să recunoască pe deplin substanţa economică a expunerilor la risc şi care să conţină toate 

riscurile relevante. Aria de cuprindere a administrării riscurilor trebuie să se refere la riscul de 

credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional de concentrare, reputaţional, de conformitate şi 

strategic." 

Face referire intimata și la obiective fundamentale trasate în aplicarea acestor 

principii, în cuprinsul Politicii de creditare internă a Băncii: 

1. "Să asigure produse de creditare clienţilor care arata capacitate de rambursare si 

reputaţie corecta; 

2. Să asigure ca tranzacţia finanţata este conforma cu reglementările cadru interne si 

externe, precum si cu profilul de risc de credit aprobat; 

3. Să asigure ca tranzacţia/proiectul finanţat are un scop clar si beneficii economice 

tangibile; 

4. Să asigure monitorizarea eficienta a portofoliului de credit si a clienţilor de credit 

astfel încât sa detecteze semnalele timpurii de avertizare si sa ia in continuare masuri 

corespunzătoare pentru prevenirea deteriorării acestuia; 

5. Să asigure activitatea de restructurare eficienta si activa pentru creditele 

problematice, in strânsa legătura cu Departamentul Juridic si alte departamente relevante in 

acest proces; 

6. Să ofere opinia de risc de credit pentru dezvoltarea si structurarea produselor de 

credit; 

7. Să dezvolte in banca o cultura de creditare solida". 

Rolul instituţiilor de credit în circuitul economic nu este acela de a acorda finanţări în 

orice condiţii şi oricărui solicitant. Astfel cum a menţionat mai sus, una dintre caracteristicile 

specifice contractului de credit constă în libertatea împrumutătorului de a refuza acordarea 

creditului. 

Precizează că, solicitările de tipul celei adresate de apelanta-reclamantă, sunt efectuate 

în baza Procedurii de Creditare pentru Companii Medii şi IMM-uri şi întreprinzători. La 

punctul 1.2 din cadrul acesteia se menţionează: "Pentru firmele respectiv întreprinzătorii 

individuali care au mai puţin de 12 luni de activitate (companii start-up) se vor urmări aceleaşi 

criterii menţionate în cadrul acestui capitol, şi în plus se vor aplica următoarele criterii: 

- în cazul creditelor de investiţii contribuţia proprie trebuie să fie de minim 20% din 

valoarea totală a investiţiei (fără TVA); 

- Perioada de graţie se va determina în funcţie de cash-flow-ul previzionat al 

companiei, în acord cu termenele de implementare a noului proiect". 

 Aceeaşi procedură prevede printre factorii ce trebuie luaţi în considerare de către 

departamentele specializate de evaluare a riscului şi criterii precum capacitatea de rambursare, 

riscurile la care atât companii precum şi banca se expun şi capacitatea de rambursare. 

Precizează că solicitarea de credit formulată de „D.P.” a fost respinsă pentru 

următoarele motive: (i) garanţiile au fost neacoperitoare, (ii) contribuţia clientului a fost foarte 

mică, respectiv 45.000 RON reprezentând 3.85% din valoarea proiectului, (iii) proiectul era 

prea mare raportat la activitatea firmei iar (iv) societatea solicitantă era nou înfiinţată. 

Susține intimata că cererea apelantei-reclamante de acordare a creditului a fost 

respinsă deoarece aceasta nu a putut justifica faptul că proiectul său avea un scop clar şi 

beneficii economice tangibile. Obiectul de activitate a societăţii a fost crearea unei noi unităţi 

de producţie a articolelor igienice din hârtie, în vreme ce actele pe care reprezentanta 

reclamantei le-a prezentat Băncii cu scopul demonstrării fezabilităţii contractului şi a 

beneficiilor economice tangibile erau înscrisuri fără legături cu fezabilitatea proiectului, 

respectiv înscrisuri ce arătau experienţa profesională a administratorului în materia 

consultanţei pentru obţinerea de finanţare de la bugetul Uniunii. 

Toate acestea, coroborat cu (i) faptul că garanţiile pe care le-a prezentat reclamanta 

erau neacoperitoare, (ii) contribuţia/aportul clientului a fost prea mică (3,85% din valoarea 
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proiectului) (iii) firma era un start-up si (iv) proiectul era prea mare raportat la activitatea 

firmei au dus la respingerea cererii reclamantei de acordare a creditului. 

Din mărturia Lăcrămioarei Crâşmariu rezultă că orice altă solicitare de acordare a unui 

credit formulată în condiţiile în care a formulat-o apelanta-reclamantă ar avea acelaşi răspuns 

din partea Băncii. De altfel, reprezentanta „D.P.” ştia sau ar fi trebuit să ştie că nu îndeplineşte 

condiţiile pentru a obţine creditarea, aceasta cu atât mai mult cu cât, înainte de a se adresa 

Subscrisei s-a mai adresat altor 9 Bănci care au respins solicitarea acesteia de acordare a 

creditului. 

B. În ceea ce privește răspunderea comitentului, intimata susține că aceasta nu poate fi 

atrasă în lipsa premisei esenţiale, răspunderea directă a prepusului pentru propria faptă. 

Principalul argument pe care îl invocă apelanta-reclamantă în susţinerea acestei 

răspunderi este legat de faptul că R.B., în calitate de angajat al Băncii, prin fapta sa de emitere 

a adresei din data de 11.06.2014 ar fi cauzat „D.P.” un pretins prejudiciu în cuantum de 

194.313 Euro. 

Apelanta-reclamantă pretinde pe de o parte că ar exista un contract implicit, pe de altă 

parte, că persoana căreia fapta ce 1-a prejudiciat îi este imputabilă angajatului Băncii 

(emiterea Adresei din 12.06.2014), iar, pe de altă parte, că faptul declanşator de prejudicii 

constă în refuzul Băncii de a-i acorda creditul. 

 Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie ea pentru fapta proprie sau 

pentru fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de 

atragere a răspunderii. O decizie a Curţii de Casaţie din 1907 aplicabilă şi astăzi având în 

vedere faptul că instituţia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului nu a suferit 

modificări substanţiale odată cu reformarea dreptului civil român punctează după cum 

urmează: " (...) pentru ca cineva să fie răspunzător de un delict sau de un cvasi-delict şi 

obligat prin faptul său la daune interese se cere: 1) ca acel fapt să fie ilicit, adică ca partea 

căreia i se impută să nu fi avut dreptul de a-l face, 2) ca acest fapt să fie imputabil autorului 

său, 3) ca faptul acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţiunea de a păgubi sau 

chiar numai din imprudenţă sau neglijenţă. De aici rezultă şi este stabilit în principiu că cel 

care cauzează altuia o pagubă, exercitându-şi un drept al său, nu este obligat a o repara"  

Precizează că, și dacă în speţă s-ar pune problema răspunderii comitentului pentru 

fapta prepusului, răspunderea comitentului, fiind indirectă, grefată pe propria răspundere a 

prepusului, presupune în mod necesar existenţa tuturor condiţiilor răspunderii civile delictuale 

în raporturile dintre victimă şi prepus, inclusiv în ceea ce priveşte culpa prepusului. 

 Prepusul intimatei, R.B., nu a săvârşit nicio faptă culpabilă. Adresa invocată de către 

apelanta-reclamantă nu poate reprezenta o faptă culpabilă cauzatoare de prejudicii câtă vreme 

emiterea acesteia a profitat reclamantei (prelungirea termenului pentru încheierea contractului 

de finanţare cu APDRP) şi câtă vreme reprezentanta reclamantei cunoştea întocmai efectele 

limitate şi scopul emiterii acesteia. 

Din mărturia lui R.B. a rezultat cu claritate că a emis Adresa "pentru a ajuta clientul" 

şi "pentru ca „D.P.” să obţină o prelungire a termenului de la autoritatea finanţatoare cu care 

aceasta urma să încheie contractul de finanţare" 

Arată că apelanta-reclamantă a avut permanent cunoştinţă că adresa în discuţie nu 

reflectă realitatea (cererea sa de creditare aflându-se la acel moment încă în analiza 

departamentului de risc din centrala Băncii) şi, mai mult, scopul acelei adrese a fost acela de a 

servi „D.P.” în vederea prelungirii termenului pentru încheierea contractului de finanţare cu 

APDRP. 

Probatoriul administrat în faţa primei instanţe (înscrisurile şi declaraţiile martorilor 

audiaţi de Bancă) a relevat într-o manieră neechivocă împrejurarea că angajaţii Băncii nu au 

ştiut la niciun moment în perioada de analiză dacă apelanta-reclamantă va obţine creditul 

solicitat. Chiar din declaraţia martorului R.B. reiese cu claritate acest aspect: "La momentul 

emiterii adresei nu exista nicio aprobare de la Bucureşti cu privire la credit." 



58 

 

Corect a reţinut şi instanţa de fond în considerentele hotărârii că: "chiar dacă 

reprezentantul reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul băncii, în care a făcut o 

prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar putea aduce, precum şi care ar putea fi 

contribuţia sa proprie, doar după depunerea documentelor doveditoare şi analiza în concret a 

acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul solicitat" 

Totodată, refuzul Băncii de a-i acorda creditul nu poate fi considerat o faptă ilicită 

cauzatoare de prejudicii câtă vreme în perioada prealabilă încheierii contractelor de credit, 

Băncile au libertatea de a refuza acordarea creditului. 

Învederează intimata că nu există legătură de cauzalitate între emiterea, de către 

prepusul său, a Adresei din 186139 din 11.06.2014 si presupusul prejudiciu al reclamantei. 

Apelanta-reclamantă nu a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta pretins ilicită şi 

imputabilă prepusului său (emiterea Adresei din data de 11.06.2014) şi pretinsul prejudiciu 

suferit de către reclamantă. 

De altfel, Adresa din data de 11.06.2014 a fost emisă cu scopul exclusiv de a servi 

reclamantei să prelungească termenul în care avea obligaţia să facă dovada contribuţiei proprii 

la APDRP. 

Răspunzătoare pentru eventualele prejudicii pe care le-ar fi suferit este doar 

reclamanta. Comitentul nu poate fi responsabil decât în măsura în care prepusul a săvârşit o 

faptă generatoare de răspundere iar fapta prepusului susceptibilă de a angaja răspunderea nu 

poate fi decât o culpă a sa. De altfel, comitentul nu răspunde nici măcar pentru fapta cauzală 

dar neculpabilă. În cazul de faţă însă emiterea Adresei din 11.06.2015 nu a avut nicio legătură 

cauzală cu pretinsul prejudiciu suferit de reclamantă. 

Din susţinerile apelantei-reclamante nu poate fi desprinsă nicio relaţie de cauzalitate 

între Adresa emisă de angajatul său în scopul de a obţine o prelungire a termenului de 

încheiere a contractului de finanţare şi prejudiciul pe care „D.P.” îl invocă. 

Un alt aspect invocat de intimată vizează organul îndreptăţit să analizeze legalitatea 

conduitei sale, și care este Banca Naţională a României.  

Acest organ de supraveghere a analizat situaţia prezentă fără a aplica vreo sancțiune, 

ceea ce duce la ideea că nu sunt în culpă faţă de „D.P.”. 

Noţiunea de creditare "cu titlu profesional" este definită de Legea nr. 93/2009, care 

prevede că activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit, în 

condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în 

condiţiile stabilite prin Legea nr. 93/2009, prin legi speciale şi prin reglementările emise de 

Banca Naţională a României (B.N.R.). Desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de 

creditare de alte persoane decât cele menţionate este interzisă (fiind de altfel considerată 

infracţiune). 

 Intimata face trimitere la dispozițiile art. 101 din OG 99/2006: 

"1) în activitatea lor, instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor 

adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a 

Regulamentului (UE) nr, 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2015 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Pe de altă parte, potrivit art. 29 din O.G. 99/2006: 

"(1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile integrată şi la 

nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu care se 

confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere toleranţa/apetitul la 

risc al instituţiei de credit. 

(2) Fiecare persoană din cadrul unei instituţii de credit trebuie să fie deplin conştientă 

de responsabilităţile sate pe linia administrării riscurilor. Responsabilitatea administrării 

riscurilor nu trebuie limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al funcţiilor de 

control. Unităţile operaţionale, sub supravegherea organului de conducere, sunt în primul rând 
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responsabile pentru administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc 

al instituţiei de credit şi în conformitate cu politicile, procedurile şi controalele instituţiei de 

credit. 

(3) Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea 

problemelor legate de riscuri. 

(4) În sensul alin. (3), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ şi să 

asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative 

abordate în cuprinsul prezentului regulament şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi 

în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe şi a modelelor interne referitoare 

la riscurile respective. 

(5) O instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru cuprinzător de administrare a 

riscurilor care să acopere toate unităţile operaţionale, funcţiile-suport şi pe cele de control, 

care să recunoască pe deplin substanţa economică a expunerilor la risc şi care să conţină toate 

riscurile relevante. Aria de cuprindere a administrării riscurilor trebuie să se refere la riscul de 

credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional, de concentrare, reputaţional, de conformitate şi 

strategic." 

Arată intimata că B.N.R. este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea 

desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare cu titlu profesional. Totodată, 

BNR este singura autoritate în măsură să observe dacă o instituţie financiar bancară şi-a 

nesocotit obligaţiile prevăzute de lege privind aplicarea corectă a principiului creditării 

prudenţiale. 

Urmare a sesizării adresate BNR de către apelantă, acest organ de supraveghere a 

cercetat faptele la care s-a referit „D.P.” şi nu a aplicat nicio sancţiune, considerând că a 

acţionat în conformitate cu obligaţiile legale legate de gestionarea riscului şi de afirmare a 

principiului prudenţei. 

D. Susține intimata că, prejudiciul pretins de „D.P.” nu îndeplineşte condiţiile pentru a 

justifica atragerea răspunderii civile delictuale. 

 Arată că, emiterea adresei din data de 11.06.2014 de către reprezentanţii agenţiei nu a 

produs niciun prejudiciu apelantei-reclamante, dimpotrivă, aceasta a condus la prelungirea 

termenului în care „D.P.” avea obligaţia de a face dovada contribuţiei proprii la APDRP, 

aspect recunoscut în mod pe cât se poate de clar de reclamantă, aşa cum rezultă din 

înscrisurile depuse. 

 În măsura în care „D.P.” ar fi avut o conduită diligentă, în intervalul de timp rămas 

până la expirarea datei de a produce dovada aportului personal, aceasta avea posibilitatea 

reală de a consulta oferte şi ale altor instituţii bancare, în vederea obţinerii finanţării necesare, 

această lipsă de diligentă neputând fi pusă in sarcina Băncii. 

În fine, intimata susține că, și pentru ipoteza în care instanța ar trece peste această 

apărare, prejudiciul pretins în cuantum de 194.313 Euro, nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi 

reparabil, respectiv (i) să fie cert, (ii) direct, (iii) personal şi (iv) să rezulte din încălcarea sau 

atingerea unui drept ori a unui interes legitim. 

Invocă neîndeplinirea acestor condiții în cauză, în considerarea următoarelor 

argumente: 

Apelanta-reclamantă invocă un prejudiciu reprezentând limita maximală care ar fi 

putut fi accesată prin finanţarea obţinută de la APDRP, fără a face vreo menţiune despre 

faptul că accesarea acestor fonduri ar fi urmat să se realizeze numai în contextul îndeplinirii 

anumitor condiţii şi depunerii documentelor justificative care să ateste parcurgerea fiecărei 

etape a proiectului. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cuprinsul Contractului de finanţare se 

specifică în mod pe cât se poate de clar că: "beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi 

financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, 

Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin 

constatarea de nereguli. 



60 

 

Pe de altă parte, sumele de bani rezultând din finanţarea acordată de APDRP urmau să 

fie acordate numai cu condiţia parcurgerii etapelor stabilite în proiect, în mod complet şi fără 

greşeli, ceea ce fac ca prejudiciul invocat de către reclamantă să fie unul eventual. 

În ceea ce privește cheltuielile de judecată acordate de tribunal a căror acordare este 

criticată de apelantă, solicită respingerea criticilor formulate. 

Criticile pe care apelanta-reclamantă le formulează în legătură cu acest aspect se 

subsumează următoarelor motive: 

 Potrivit art. 453 alin. (1) C.pr.civ.: „Partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată." 

 Astfel cum rezultă din prevederile legale de mai sus, fundamentul juridic al acordării 

cheltuielilor de judecată este reprezentat de culpa procesuală a părţii „care pierde procesul ". 

 Culpa procesuală este cea care trebuia să fundamenteze fiecare sumă la care va fi 

obligată partea care a căzut în pretenţii, cu titlu de cheltuieli de judecată. Culpa procesuală 

presupune fie înregistrarea pe rolul unei instanţe a unei cereri, acţiuni ce se dovedeşte a fi 

neîntemeiată, fie susţinerea unor apărări neîntemeiate. 

În contextul respingerii acţiunii, decizia instanţei de fond de acordare a cheltuielilor de 

judecată este legală. 

 Cât priveşte dovada cheltuielilor de judecată, aceasta a fost pe deplin probată în faţa 

instanţei de fond, prin depunerea de către Bancă, împreună cu nota de cheltuieli a copiilor 

conforme cu originalul a facturilor emise către Bancă şi a extraselor de cont. 

Această modalitate de dovedire a cuantumului cheltuielilor de judecată prin 

prezentarea copiei conforme cu originalul a facturilor emise către clientul societăţii de 

avocatură, ca şi a extraselor de cont care probează încasarea efectivă a sumelor de către 

societatea de avocatură care reprezintă convenţional Banca în acest demers, este pe deplin 

susţinută de dispoziţiile procedurale. 

Prevederile art. 452 C.pr.civ. stabilesc că "Partea care pretinde cheltuieli de judecată 

trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data 

încheierii dezbaterilor asupra fondului cauzei." 

 Pe de altă parte, dispoziţiile art. 150 alin. (2) C.pr.civ. stabilesc că acele copii ale unor 

înscrisuri de care partea înţelege să se folosească în proces "vor fi certificate de parte pentru 

conformitate cu originalul". 

În condiţiile în care legea de procedură stabileşte cu claritate regula potrivit căreia pot 

fi depuse în probaţiune copii ale înscrisurilor doveditoare, urmând ca acestea să fie certificate 

de parte pentru conformitate cu originalul, susţinerile apelantei-reclamante din cuprinsul 

motivelor de apel sunt total neavenite. 

 Susține că, facturile au fost depuse în copie conformă cu originalul, faţă de 

împrejurarea că originalele unor asemenea documente contabile justificative sunt necesare 

societăţii de avocatură pentru ţinerea evidenţei contabile. Cât priveşte însă extrasele de cont, 

cu evidenţă acestea nu puteau fi depuse decât în copie, în condiţiile în care plata facturilor de 

către Bancă sa realizat prin virament bancar. 

Solicită intimata să se aibă în vedere nota înregistrată cu număr de ieşire 

607/04.02.2016 cuprinzând onorariile şi cheltuielile aferente contractului de asistenţă juridică 

încheiat între Bancă şi societatea de avocatură, ce are valoarea unei chitanţe liberatorii şi face 

dovada deplină a încasării onorariului şi a tuturor celorlalte costuri ce au fost realizate de 

reprezentanţii convenţionali în beneficiul clientului, și care a fost depusă în original la dosarul 

cauzei, aşa încât susţinerile contrare ale „D.P.” nu pot fi primite. 

Solicită instanţei de control judiciar respingerea acestei critici. 

Sub aspectul unei pretinse lipse de justificare a cheltuielilor de judecată, arată că 

susţinerea este formulată cu scop exclusiv şicanatoriu, la dosarul de fond existând respectivele 

înscrisuri. 



61 

 

 Cât priveşte pretinsa lipsă de motivare de către instanţa de fond a deciziei de acordare 

a sumei totale de 28.423,13 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, solicită respingerea acestei 

critici. 

După cum reiese din considerentele hotărârii apelate, instanţa de fond a dat eficienţă 

dispoziţiilor art. 453 C.pr.civ. pentru a admite cererea formulată de Bancă de obligare a 

apelantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată. Ori, indicarea de către instanţa de fond a 

temeiului de drept care a stat la baza acordării cheltuielilor de judecată dezvăluie motivele 

avute în vedere de judecătorul fondului la pronunţarea unei atare soluţii. 

Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, 

aceasta trebuind să fie clară, concisă şi concretă, în concordanţă cu probele şi actele de la 

dosar. 

 Sub aspectul cuantumului cheltuielilor de judecată acordate, acesta este rezultatul 

excluderii de către judecătorul fondului a ultimei facturi emise către Bancă 

nr.857768/22.12.2015 în valoare de 1.856,27 RON din suma totală solicitată cu titlu de 

cheltuieli de judecată de 30.279,40 RON. 

 Astfel, suma de 28.423,13 RON acordată de instanţa de fond cu titlu de cheltuieli de 

judecată reprezintă rezultatul diferenţei dintre suma totală solicitată cu acest titlu de Bancă în 

cuantum de 30.279,40 RON şi suma de 1.856,27 RON, aceasta din urmă fiind valoarea 

ultimei facturi emise către „G.Bank” şi achitate. 

Solicită şi respingerea cererii formulate în subsidiar de către apelanta-reclamantă de 

cenzurare a cuantumului cheltuielilor de judecată. 

 Astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, 

inclusiv în dreptul intern, partea care a câştigat procesul va putea obţine rambursarea unor 

cheltuieli, în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. Cu 

alte cuvinte, cheltuielile de judecată cuprind acele sume de bani care în mod real, necesar şi 

rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul în timpul şi în legătură cu acel 

litigiu. 

Caracterul real al cheltuielilor de judecată rezultă cu prisosinţă din faptul că la dosarul 

de fond al cauzei au fost depuse dovezile privind efectuarea de către „G.Bank” a plăţii 

onorariului avocaţial stabilit, ca şi a celorlalţi costuri administrative ocazionate de 

reprezentarea în această cauză (costuri de deplasare, fotocopiere a documentelor, poştale etc). 

În concluzie, cum între „G.Bank” şi societatea civilă de avocatură NNDKP există un 

contract de asistenţă juridică, respectiv faptul că la dosarul de fond al cauzei există dovezile 

privind plata de către Bancă a onorariului stabilit în cuantum de 30.279,40 RON, este evident 

că onorariul de avocat/cheltuielile de judecată sunt reale. 

 Caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată. Având ca temei prevederile art. 453 

alin. (1) C.pr.civ., precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată, 

reprezentate în cazul nostru de onorariul avocatului, trebuie să se aprecieze în baza 

următoarelor criterii: (a) valoarea pricinii, (b) munca depusă de avocat şi (c) pregătirea 

profesională a avocatului. Cu alte cuvinte, stabilirea caracterului rezonabil al onorariului de 

avocat are la bază atât criterii obiective (valoarea pricinii şi munca depusă de avocat) cât şi 

criterii subiective (pregătirea profesională a avocatului/prestanţa/notorietatea). 

 Criteriile mai sus menţionate au fost avute în vedere de părţi la momentul stabilirii 

cuantumului onorariului de avocat şi trebuie avute în vedere şi de către instanţa de control 

judiciar la momentul reanalizării cuantumului cheltuielilor de judecată. 

 Referitor la criteriul subiectiv de stabilire a onorariului de avocat -

notorietatea/prestanţa/pregătirea profesională a avocatului, trebuie avut în vedere şi faptul că 

Banca a fost reprezentată de NNDKP, Societate de avocatură clasificată de către firmele de 

evaluare a avocaţilor ca fiind societatea de avocatură numărul unu în ceea ce priveşte litigiile 

şi arbitrajul. 
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 Caracterul necesar al cheltuielilor de judecată. După cum am precizat mai sus, sumele 

cheltuite de persoana ce a câştigat procesul trebuie să contribuie în mod semnificativ la 

soluţionarea cauzei, în sensul că trebuie să aibă legătură cu obiectul judecăţii. în cazul de faţă, 

activitatea desfăşurată de avocat a contribuit în mod categoric la: redactarea întâmpinării; a 

întâmpinării la precizarea acţiunii formulate „D.P.”; la redactarea notelor de probe; pregătirea 

probatoriului; pregătirea şi redactarea de concluzii scrise şi a unui supliment al concluziilor 

scrise; reprezentarea Băncii în faţa instanţei de judecată competente să soluţioneze litigiul la 

toate termenele de judecată. 

Solicită a se avea în vedere că, din considerentele hotărârii apelate, rezultă că în 

soluţionarea cauzei, instanţa de fond a avut în vedere toate apărările, precum şi materialul 

probator şi practica judiciară depuse la dosarul cauzei. 

Solicită obligarea apelantei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 

derularea prezentului litigiu. 

În drept invocă art. 471 alin. (5) C.pr.civ., art.476 C.pr.civ., Codul Civil, OUG 

nr.99/2006, Regulamentul BNR nr.5/2013. 

În apel s-a făcut aplicaţiunea alineatului (2) al articolului 478 Cod procedură civilă, 

curtea de apel încuviinţând completarea probelor administrate la prima instanţă şi 

administrarea de probe noi, propuse de părţi în motivarea apelului şi în întâmpinare. 

 În acest sens, s-au depus înscrisuri. 

  Examinând actele şi lucrările dosarului, în aplicarea art. 478 alineat (1) Cod 

procedură civilă, curtea constată că tribunalul a expus argumentele care au condus la soluţia 

judiciară adoptată, motivarea primei instanţe urmând a fi completată de Curtea de apel, acolo 

unde se impune, prin considerentele deciziei de faţă.  

Curtea notează că, apelanta-reclamantă îşi fundamentează pretențiile atât pe 

răspunderea civilă contractuală cât şi pe răspunderea delictuală – aspect corect reținut și de 

tribunal - susţinând că banca s-ar fi obligat să îi acorde garanţiile ce i-au fost solicitate în 

cadrul Contractul de finanţare nr. C312C011213900007 din 24.04.2014 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală 

România ("Contractul de finanţare"), obligaţie care nu a mai fost onorată în termen, din culpa 

băncii, împrejurare care a condus la pierderea finanţării nerambursabile, astfel încât, prin fapta 

intimatei-pârâte şi a angajaţilor acesteia a suferit un prejudiciu egal cu suma de care ar fi 

beneficiat ca urmare a contractului de finanţare menționat, respectiv suma de 194.313 EUR. 

Potrivit contractului de finanţare cu nr. C312c011213900007 din 24.04.2014, 

apelanta-reclamantă urma să beneficieze de o finanţare nerambursabilă de maxim 194.313 

EUR, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de maxim 228.604 EUR. 

De asemenea, beneficiarul era obligat să depună o garanţie financiară care să acopere 

suma solicitată în avans în procent de 110% eliberată de către o instituţie financiar bancară 

sau de către FGCR IFN SA sau FNGCIMM SA IFN, garanţia financiară depunându-se odată 

cu dosarul cererii de plată a avansului.  

Primul motiv de apel vizează împrejurarea că banca i-ar fi creat prezumţia aprobării 

dosarului, respectiv că aceasta şi-a manifestat acordul în sensul încheierii contractului de 

credit solicitat. 

Invocă apelanta că, pârâtele din prezenta cauză știau că este o firmă start-up, încă de la 

momentul depunerii cererii de creditare, și, în niciun moment nu au informat-o că nu s-a putut 

încadra în condiţiile de aprobare a facilitaţilor de creditare pe acest motiv.  

Potrivit apelantei, faptul că ea era o firma "start-up" nu a reprezentat un impediment în 

depunerea dosarului de creditare, neexistând nicio condiţionare în acest sens din partea băncii.  

Cu toate acestea, firma start-up este unul din motivele de respingere a cererii de 

creditare. 

Curtea de apel reține că apelanta „D.P.” a fost înfiinţată în anul 2012 în vederea 

accesării unor fonduri pentru dezvoltarea proiectului investiţional intitulat Unitate Modernă 

de Producţie articole igienice de hârtie, privind producţia de hârtie igienică şi prosoape de 
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bucătărie, linia de finanţare aleasă de aceasta constând în Măsura 312-Microîntreprinderi, 

pentru care, una dintre condiţiile de eligibilitate era ca firma care depune proiectul să fie start-

up (nou înfiinţată). 

În noiembrie 2013, anterior aflării rezultatelor privind cererea sa de finanţare adresată 

APDRP, apelanta „D.P.” a iniţiat discuţiile cu „G.Bank”, Agenţia laşi, solicitând acordarea 

unei cofinanţări pentru implementarea proiectului pe care urma să îl obţină în urma 

organizării licitaţiei de către APDRP. Scopul corespondenţei adresată Băncii era de a obţine 

un credit prin care să justifice/susţină suma reprezentând 15% din valoarea eligibilă a 

Proiectului.  

Într-o primă etapă, apelanta-reclamantă a solicitat deschiderea unui cont curent în 

RON la Bancă, transmiţând în acest sens o solicitare scrisă la data de 31.12.2013, deoarece nu 

cunoştea care va fi soarta cererii de finanţare depusă la autoritatea contractantă. 

Apelanta a reluat discuţiile purtate iniţial în formă incipientă cu reprezentanţii Băncii 

la finalul anului 2013, după obţinerea răspunsului afirmativ din partea APDRP privind 

selectarea cererii de finanţare.  

Astfel, prin notificarea din 18 martie 2014, apelanta a fost încunoştinţată de APDRP 

că, în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare, a fost selectat proiectul său urmând să 

fie încheiat contractul de finanţare. 

În cuprinsul aceleiaşi notificări, autoritatea contractantă aducea la cunoştinţa apelantei 

„D.P.” obligaţia de a transmite autorităţii contractante, în termen de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data confirmării de primire a notificării, documentul/documentele care 

certifică existenţa cofinanţării, respectiv: 

a) documentele în original care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de 

către o instituţie financiar bancară; 

b) declaraţia pe proprie răspundere.  

Se prevedea expres că, pentru ipoteza nedepunerii în termenul indicat a documentelor 

obligatorii, contractul de finanţare va fi reziliat de drept. 

Ulterior primirii notificării din partea APDRP, la data de 24.04.2014 părţile au 

încheiat Contractul de finanţare nr. C312C011213900007 pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală România 

("Contractul de finanţare") . 

Prin art. 4 pct. (5) din Contractul de finanţare, „D.P.” şi-a asumat obligaţia de a 

depune o garanţie financiară care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, 

eliberată de o instituţie financiar bancară. Scrisorile eliberate de către FGCR IFN SA sau de 

către FNGCIMM SA 1FN puteau fi depuse exclusiv de către beneficiarii publici. 

Instanţa de apel reţine că, încă de la momentul formulării cererii de credit către Bancă, 

apelanta-reclamantă a fost informată şi şi-a asumat sub semnătură eventualitatea respingerii 

cererii de acordare a creditului, în chiar cuprinsul cererii de credit semnate de către „D.P.” 

menţionându-se că: "Banca poate refuza cererea mea de credit fără să fie obligată a da 

explicaţii privind motivul deciziei de neacordare a creditului." 

Prin chiar motivele de apel, reclamanta recunoaște că, i-a fost recomandată intimata 

„G.Bank” ca unitate bancară ce a acordat și acordă facilitaţi de creditare firmelor de acest tip, 

de către consultantul L.C. (care a scris, de altfel, si proiectul) și că verbal, reprezentanții 

băncii i-au indicat că există aprobare pentru firmele start-up care îndeplinesc condiţiile 

solicitate.  

Așadar, rezultă cu evidență că banca avea disponibilitatea de a acorda facilitățile în 

discuție pentru firmele start-up însă, acordarea era condiționată de dovedirea îndeplinirii 

condițiilor solicitate de intimată. 

 Curtea constată că, pentru determinarea solvabilităţii şi bonităţii apelantei-reclamante 

împrejurarea că „D.P.” este firmă start-up a fost analizată coroborat cu celelalte condiţii 

verificate de către „G.Bank”. Astfel nu poate fi primită critica apelantei-reclamante în 
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legătură cu acest aspect, în contextul în care, calitatea de firmă de start-up nu a fost 

determinantă pentru respingerea cererii de acordare a creditului. 

Astfel cum în mod judicios a reţinut şi tribunalul, neaprobarea cererii de credit de către 

Bancă a fost determinată de rezultatul analizei situaţiei financiare, în mod special de lipsa 

unui aport propriu adecvat raportat la valoarea eligibilă a proiectului. 

În cauza pendinte solicitarea „D.P.” nu a putut fi aprobată în condiţiile în care 

apelanta-reclamantă nu a prezentat garanţii acoperitoare, aportul propriu al acesteia fiind 

foarte mic, de numai 3,85% din valoarea proiectului, disproporţia vădită dintre dimensiunea 

proiectului şi activitatea firmei. 

Din analiza probatoriilor cauzei rezultă cu evidenţă că respingerea cererii de acordare 

a creditului a avut la bază raţiuni de ordin economic a operaţiunii de creditare apreciate şi în 

contextul unei firme nou înfiinţate pentru susţinerea proiectului cu fonduri europene. 

Curtea reţine şi că, solicitarea de acordare a creditului pentru apelanta „D.P.” prezenta 

un factor de risc ridicat, câtă vreme toate băncile pe care aceasta le contactase, anterior intrării 

în negocieri cu intimata, au refuzat să-i acorde creditul. 

Acest aspect rezultă chiar din conţinutul sesizării transmisă de către apelanta-

reclamantă Băncii Naţionale a României, în care arată că, ulterior încheierii Contractului cu 

APDRP a solicitat şi consultat ofertele de credit şi ale altor bănci, fără ca vreuna să îi aprobe 

cererea de finanţare a apelantei. 

Pe de altă parte, şi din răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu, în cuprinsul 

căruia aceasta recunoaşte că mai multe unități bancare au refuzat să acorde finanţări firmelor 

nou înfiinţate, şi că mai mult, Banca „T.”, singura care a fost de acord să-i analizeze dosarul, 

i-a comunicat după două săptămâni refuzul de soluţionare a cererii de acordare a creditului, 

rezultă că apelanta-reclamantă cunoştea gradul de risc ridicat ca cererea sa să fie respinsă. 

În aceste circumstanțe, faptul că intimata „G.Bank” nu a respins - de plano - discuțiile 

cu apelanta și a acceptat să analizeze solicitarea de creditare formulată de aceasta, nu poate fi 

interpretat în sensul indicat de apelantă, respectiv al creării unei prezumţii de aprobare a 

dosarului, și nici în cel al manifestării acordul în sensul încheierii contractului de credit 

solicitat. 

În acest sens Curtea reține că, orice solicitare de acordare a unui credit este supusă 

unei perioade de analiză/evaluare anterioară acordării creditului. Această procedură nu este o 

alegere discreţionară a Băncii, ci o obligaţie legală, respectiv obligaţia de prudenţă în 

activitatea de creditare ce îi incumbă în baza Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind 

cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit. 

Este evident că intimata era obligată să condiţioneze acordarea finanţării de 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de normele interne adoptate în acord cu 

normele prudenţiale impuse de reglementările BNR şi obţinerea aprobării de la organul 

competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a finanţării. 

Aceste aspecte rezultă și din declarația martorului R.B. care declară că acordarea 

împrumutului solicitat de „D.P.” depindea de rezultatul analizei de risc, martorul susținând că: 

"S-a solicitat o sumă în jur de 90/100.000 euro, dar suma a fost tot timpul în discuţie întrucât 

aceasta depindea de condiţiile îndeplinite de reclamantă. Această sumă depindea de valoarea 

proiectului ce urma a fi susţinut pe fondurile europene, de garanţiile pe care reclamanta urma 

să le aducă, precum şi de suma pe care aceasta urma să o investească din fondurile proprii. 

[...] Propunerea era formulată de agenţie, aceasta trebuia trimisă la Bucureşti la sediul central, 

trebuia analizată acolo şi urma să vină aprobarea". 

Curtea evidenţiază că sunt fără suport probator susţinerile apelantei potrivit cu care, în 

etapa de constituire a dosarului de credit, a depus de o listă cu bunurile ce urmau a fi avute în 

vedere ca şi garanţii pentru acordarea facilitaţilor de creditare, care au fost selectate – exclusiv 

- de bancă pentru a fi supuse evaluării și că, doar la insistenta apelantei-reclamante, a fost 

evaluat terenul specificat în e-mail ca fiind mai valoros, reclamanta dorind să se asigure că 
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valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă şi că nu va constitui motiv pentru refuzarea 

aprobării facilitaţilor de creditare. 

Curtea constată că apelanta-reclamantă a fost cea care a impus ritmul desfășurării 

analizei premergătoare soluţionării cererii sale de credit, chiar de la momentul imediat 

următor primirii notificării de aprobare a finanțării. 

 Dovadă în acest sens este şi corespondenţa e-mail dintre R.B., angajatul intimatei, şi 

C.C. (administratorul „D.P.”), din data de 17.03.2014, prin care, angajatul Băncii îi comunică 

administratorului apelantei-reclamante: 

"Pentru reluarea dosarului de credit vă rog să ne transmiteţi în completare următoarele 

acte: Balanţa la decembrie 2013 şi balanţa la ianuarie 2014, Anexa din ataşament 

recompletată cu datele la ultima balanţă disponibilă". 

 Prin acelaşi e-mail i se solicita apelantei să depună şi copie după notificarea de 

acordare a finanţării şi i se atrăgea atenţia să verifice termenul de semnare a contractului de 

finanţare. 

 Curtea notează conduita numitului R.B., angajatul intimatei, caracterizată prin 

profesionalism și diligență tocmai în dorința de a se asigura că apelanta se va încadra în 

termenele impuse prin Contractul de finanţare nr. C312C011213900007.  

Cu toate acestea, abia la data de 05.05.2014 apelanta a înaintat Băncii, solicitarea 

înregistrată în evidenţa „G.Bank” sub nr.144262/07.05.20147, în vederea evaluării imobiliare 

a trei imobile în scopul aducerii acestora drept garanţie Băncii, respectiv: 

- imobilul teren intravilan situat în Bîrlad, în suprafaţă de 901 mp, având număr 

cadastral 74047, nr.CF 74047, proprietatea societăţii SC „D.P.” SRL; 

- imobilul teren intravilan situat în municipiul Bîrlad, în suprafaţă de 983 mp, număr 

cadastral 72899, nr.CF 72899, proprietatea administratorului; 

- imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P., judeţul Vaslui în suprafaţă de 

5000 mp, având număr cadastral 374, CF 70689, proprietatea societăţii „D.P.”. 

Curtea notează că, ulterior, prin solicitarea transmisă Băncii la data de 19.05.2014, 

reprezentantul „D.P.” a solicitat ca imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P. din 

judeţul Vaslui să nu mai fie evaluat. 

În cuprinsul ambelor solicitări, apelanta-reclamantă şi-a manifestat în mod expres 

acordul de a achita preţul evaluării specificat în documentul privind "Tarif evaluare clienţi 

persoane juridice" împuternicind Banca să debiteze contul Societăţii cu contravaloarea 

serviciilor prestate. 

Cutea constată că, reprezentantul „G.Bank” Agenţia Podu Roş Iaşi, a comunicat 

apelantei „D.P.”, pe e-mail, la aceeaşi dată de 19.05.2014 că, în ipoteza în care nu se mai 

realizează evaluarea pentru imobilul din P. se va achita o diferenţă de 421,6 RON în vederea 

obţinerii rapoartelor de evaluare pentru cele două terenuri din mun. Bârlad. Prin acelaşi mail, 

reprezentantul Băncii a făcut cunoscut apelantei-reclamante inclusiv necesitatea obţinerii unei 

aprobări de la colegii din centrala Băncii pentru înregistrarea noii solicitări în detrimentul 

imobilului din comuna P. care nu va mai fi evaluat.  

Este de notat și faptul că, la data de 19.05.2014, „D.P.” a alimentat contul deschis la 

„G.Bank” cu suma de 425 RON, asumându-și consecințele renunțării la evaluarea imobilul 

din P.. 

Raportat la probatoriile anterior expuse, urmează a fi înlăturate susținerile apelantei 

potrivit cu care, doar verbal ar fi fost informată de către reprezentantul intimatei, R.B., că nu 

pot fi evaluate toate bunurile, fiind suficiente doar cele indicate, că doar la insistența sa a fost 

modificată lista, fiind evaluate bunuri de o valoare mai mare, întrucât dorea să se asigure că 

valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă și că nu va constitui motiv pentru refuzarea 

aprobării facilitaţilor de creditare. 

În aceste condiții, este evident că doar conduita apelantei a fost de natură a amâna și 

prelungi evaluarea imobilelor care urmau să constituie garanţii și nicidecum vreo faptă 

imputabilă numitului R.B., reprezentantul „G.Bank”.  
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Societatea de evaluare S.C. „F.” S.R.L., a efectuat evaluările chiar în decursul lunii 

mai 2014, stabilind următoarele valori: 

- pentru imobilul reprezentat de apartament, situat în Mun. B., a fost stabilită o valoare 

de piaţă de 18.000 Euro; 

- pentru imobilul format din casă şi teren, situat în Mun. B., a fost estimată o valoare 

de piaţă de 62.200 Euro; 

- pentru imobilul situat în comuna P. din judeţul Vaslui, valoarea de piaţă a fost 

stabilită la suma de 8.000 Euro; 

- pentru imobilul situat în mun. B., valoarea de piaţă a fost stabilită la suma de 26.000 

Euro, din care terenul proprietatea administratorului a fost evaluat la suma de 15.000 Euro şi 

terenul proprietatea „D.P.” a fost evaluat la suma de 11.000 Euro. 

Sumele obţinute în urma evaluării imobilelor pe care „D.P.” intenţiona să le aducă în 

garanţie erau în mod evident insuficiente pentru garantarea sumelor solicitate cu titlu de 

împrumut, aproximativ 52% din valoarea solicitată cu titlu de finanţare. 

În aceste condiţii apelanta, deşi iniţial renunţase la evaluarea imobilului teren situat în 

comuna P. din judeţul Vaslui, prin corespondenţa transmisă către Bancă la data de 27.05.2014 

a solicitat evaluarea şi a acestui imobil. 

După ce s-a finalizat și evaluarea acestei noi garanții adusă de apelantă, dosarul de 

credit a fost complet la începutul lunii iunie 2014, moment la care reprezentanţii agenţiei l-au 

transmis spre analiză departamentului de risc din centrala Băncii. 

Efectuând analiza bonităţii apelantei-reclamante, precum şi a condiţiilor financiare, 

răspunsul departamentului de risc al Băncii a fost unul negativ, în sensul respingerii aprobării 

creditului, motivele care au stat la baza acestei decizii fiind: garanţiile neacoperitoare; 

contribuţia foarte mică a reclamantei, de aproximativ 3,85% din valoarea proiectului; 

dimensiunea prea mare a proiectului raportat la activitatea firmei; condiţia de firmă start-up. 

Acest aspect rezultă din corespondenţa electronică din data de 17.06.2014 transmisă 

de către D.P., din cadrul departamentului de risc al centralei Băncii, către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi, pentru a-i informa despre respingerea solicitării de aprobare a creditului 

formulată de către „D.P.”, precum şi despre motivele care au fundamentat această decizie. 

Probatoriile administrate contrazic susținerile apelantei conform cărora, pe tot 

parcursul dosarului de creditare, intimata „G.Bank” ar fi fost cea care a tergiversat – fie prin 

eliminarea anumitor bunuri - garanţii, fie prin solicitarea repetată de documente/situaţii 

financiare, cu suplimentare evaluări si garanţii - nu numai analiza creditului, dar si 

aprobarea/respingerea lui trecând fără înştiinţare peste termenul limită la care putea fi depusă 

dovada cofinanţării. 

Este evident că apelanta a avut o poziție oscilantă cu privire la garanțiile pe care a 

înțeles să le ofere, împrejurare ce a dus la prelungirea termenului necesar evaluării tuturor 

garanțiilor care au fost în cele din urmă oferite, toate acestea conducând la întârzierea 

momentului analizării solicitării de acordare a creditului de către departamentului de risc din 

centrala Băncii. 

Un alt aspect invocat de apelanta vizează împrejurarea că, solicitarea primită din 

partea paratei „G.Bank” de deschidere a contului curent pentru fidejusorul, SC „D.P.” SRL, 

era o certitudine de aprobare a creditului. Arată apelanta că, prin e-mailul din 25 iunie 2014 – 

„G.Bank” îi solicita acesteia deschiderea contului curent pentru fidejusor, pe SC „D.P.” SRL, 

creând prezumţia de aprobare a creditului, în condiţiile în care din corespondența internă a 

băncii rezultă că dosarul de creditare era respins încă din 17 iunie 2016.  

Susține apelanta că, pentru acest motiv instanţa de fond, în scopul lămuririi cauzei, 

trebuia să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă de 

analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor. 
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Curtea constată că aspectele de mai sus nu au format obiectul de învestire al instanței 

nici prin cererea inițială, nici prin completarea la cererea de chemare în judecată depusă la 

data de 16 iunie 2017. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilității, statornicit în cuprinsul disp. 

art. 9 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cu care obiectul și limitele procesului sunt stabilite 

prin cererile și apărările părților. 

In aceste limite de învestire, judecătorul fondului este ținut a se pronunța, dispozițiile 

art. 22 alin. 6 prevăzând expres această obligație. 

În consecință, nefiind legal învestită cu o atare solicitare, instanţa de fond nu avea 

obligația de a proceda la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă 

de analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor, astfel cum susține apelanta prin prezentul apel. 

 Pe de altă parte, chestiunea în discuție nu poate forma obiect de analiză nici în 

prezentul apel întrucât, potrivit prevederilor art. 476 alin. (2) Cod procedură civilă, instanţa de 

apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

De asemenea efectul devolutiv al apelului este limitat și de disp. art. 478 alin. (2) Cod 

procedură civilă potrivit cu care, pe calea cererii de apel părţile nu se vor putea folosi înaintea 

instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele cu care prima 

instanţă nu a fost învestită în mod expres.  

În fața instanței de apel s-a admis cererea apelantei de a solicita băncii să depună 

dovada modalității în care a înștiințat apelanta în legătură cu respingerea solicitării sale de 

acordare a creditului. 

În acest sens, prin adresa nr. 170144/30.03.2017 intimata „G.Bank” informează 

instanța că, la data de 17.06.2014, reprezentanții apelantei au fost înștiințați verbal de decizia 

băncii, finanțatorul neavând nicio obligație contractuală sau legală de a comunica în scris 

decizia luată. 

Curtea constată că, în cauza C-449/13 CJUE a reținut că articolul 5 alineatul (6) din 

Directiva 2008/48 privind contractele de credit pentru consumatori trebuie interpretat în 

sensul că, deşi nu se opune ca creditorul să furnizeze explicaţii corespunzătoare 

consumatorului înainte de a fi evaluat situaţia financiară şi nevoile acestuia din urmă, este 

posibil ca evaluarea bonităţii consumatorului să impună o adaptare a explicaţiilor 

corespunzătoare furnizate, care trebuie comunicate consumatorului în timp util, anterior 

semnării contractului de credit, fără să dea însă naştere obligaţiei de a întocmi un document 

specific. În acest sens CJUE a reținut că aceste obligații de informare asupra bonității 

constatate au un caracter precontractual și nu pot fi îndeplinite în stadiul încheierii 

contractului, ci doar anterior. 

În consecință, instanța de apel constată că intimata nu era obligată să furnizeze un 

document scris, în cuprinsul căruia să consemneze refuzul acordării creditului. 

Curtea notează că, înscrisurile depuse la dosar conturează concluzia că, deşi apelanta a 

susţinut că nu a avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie 

proprie mai mare, cu toate acesta, la datele de 19.06.2014 şi de 24.06.2014 aceasta discuta cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale (filele 192-193).  

Instanța de apel are în vedere că, prin mail-ul transmis „G.Bank” la data de 

11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că era în aşteptarea unui răspuns din partea acesteia cu privire 

la cererea de acordare a creditului şi a emiterii scrisorii de garanţie bancară: "Vă rog frumos, 

spuneţi-mi ce se întâmplă cu aprobarea creditului. Mi-a spus dl. L. că va lua o adresă de la 

bancă pentru prelungirea termenului, însă aş vrea totuşi să ştiu când vine aprobarea." 

Pe de altă parte, corespondenţa transmisă Băncii de către „D.P.” la data de 19.06.2014 

- cam o săptămână după emiterea adresei din 11.06.2014 – atestă indubitabil că la acel 

moment apelanta-reclamantă se afla în aşteptarea unui răspuns din partea Băncii în legătură cu 

solicitarea acesteia de acordare a unui credit: "Sper să se rezolve favorabil cererea de credit. 

Mi-am pus mari speranţe în proiectul acesta (...)." 
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Această poziție a apelantei confirmă susținerile intimatei în sensul existenței 

disponibilității băncii de a veni în sprijinul clientului său S.C. „D.P.” S.R.L. pentru obținerea 

finanțării solicitate, dar numai sub condiția reducerii cotei sale de risc, prin mărirea 

contribuției personale a beneficiarului facilității, de la suma de 45.000 lei la suma de 35.000 

euro. 

Un alt aspect criticat de apelantă vizează valoarea juridică a Adresei nr. 

1861983/11.06.2014 emisă de „G.Bank”, apelanta susținând că în mod greșit s-a reținut de 

tribunal că ea ar fi avut cunoştinţă de conţinutul nereal al acesteia.  

Învederează că este eronată constatarea instanței că emiterea adresei a fost doar 

consecința solicitării reclamantei, în vederea prelungirii termenului de depunere a garanțiilor 

în contractul de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014 unde apelanta S.C. „D.P.” 

S.R.L. era beneficiar declarat eligibil de APDRP.  

Susține apelanta că ea doar s-a conformat dispoziţiei interne emise de APDRP, prin 

care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a cofinanţării, în măsura în 

care firma beneficiară a proiectului făcea dovada, printr-o adresă a unităţii financiare, a etapei 

avansate în analiza dosarului de credit. Raportat la această situaţie, apelanta-reclamantă a 

informat banca, „G.Bank”, asupra necesitaţii unei adrese conform celor prezentate. Arată că 

adresa menţionată nu a fost emisă la solicitarea exclusivă a apelantei-reclamante, deoarece în 

lipsa unei dispoziţii legale a APDRP, solicitarea nu avea nicio forţa juridica, termenul stabilit 

iniţial neputând fi depăşit.  

Susține că ea nu a solicitat expres băncii ca adresa să aibă un anumit conţinut, cu atât 

mai puţin nu se poate face dovada că reclamanta ar fi solicitat băncii - în cunoştinţa de cauza - 

să menţioneze în adresă faptul că facilităţile de credit au fost aprobate, deşi acest lucru nu era 

adevărat. 

Curtea reține că aspectele invocate de apelantă sunt contrazise de probatoriile 

administrate în cauză. 

În acest sens, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că: 

avea cunoştinţă de emiterea acestei adrese şi era în aşteptarea acesteia în vederea prelungirii 

termenului în care avea obligaţia de a face dovada aportului propriu; era încă în aşteptarea 

unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de acordare a creditului şi a emiterii 

scrisorii de garanţie bancară, aprobarea creditului nefiind cu evidenţă o certitudine, depinzând 

de rezultatul analizei de risc. 

Pe de altă parte, din răspunsurile la interogatoriul administrat în etapa fondului, „D.P.” 

cunoştea şi faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către angajaţi ai 

Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi a Băncii. 

Mai mult, răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu cuprinde şi o recunoaştere a 

consecințelor acestei adresei din data de 11.06.2014, cu privire la scopul său limitat, respectiv: 

"în baza adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de credit şi garanţii." 

Recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei din 11.06.2014 

este reiterată de altfel în cuprinsul sesizării adresate de aceasta către BNR, în cuprinsul căreia 

se menționează că: "Apropiindu-se data la care trebuia semnat contractul şi văzând că actele 

nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o 

adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, 

perioada în care să depun cota mea de finanţare sau contractul de credit [...]. Cu ajutorul 

acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de zile această perioadă în care trebuia 

să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu banca. Ataşez şi copie după actul 

adiţional din 23.06.2014." 

Toate aceste probatorii atestă că apelanta cunoștea clar consecințele pe care urma să le 

producă Adresa din data de 11.06.2014, neputând fi primită susţinerea acesteia conform căreia 

a considerat respectiva adresă drept o aprobare neechivocă a cererii sale de acordare a 

creditului. 
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Nu poate fi primită susținerea apelantei că ea doar s-a conformat dispoziţiei interne 

emise de APDRP, prin care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a 

cofinanţării, câtă vreme probatoriul analizat atestă că respectiva adresă emisă de bancă îi era 

necesară tocmai în scopul obținerii respectivei prelungiri de la APDRP.  

Curtea constată că finanțatorul APDRP putea dispune prelungirea cu 30 de zile a 

termenului de depunere a cofinanţării, doar în măsura în care firma beneficiară a proiectului 

făcea dovada, printr-o adresă a unităţii financiare, a etapei avansate în analiza dosarului de 

credit. 

În raport de cele expuse, este corectă statuarea judecătorului fondului, în sensul că, 

susţinerea reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea adresei din 

11.06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu reprezentantul băncii - 

cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui termen - cât şi din sesizarea 

depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că adresa i-a fost emisă exclusiv 

pentru prelungirea termenului. 

Banca nu a intrat în niciun moment într-un raport contractual cu apelanta-reclamantă 

câtă vreme Adresa nr. 183169 din 11.06.2014 nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru 

a reprezenta ofertă valabilă de a contracta.  

Astfel, oferta fermă de contractare presupune exprimarea unei propuneri neîndoielnice 

pentru un angajament juridic, neechivocă, precisă şi completă care include toate elementele 

necesare pentru încheierea contractului, art. 1188 din Codul civil prevăzând că: "O propunere 

constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine elemente pentru formarea contractului şi 

exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar". 

Solicitările făcute de angajaţi ai băncii cu privire la situaţia financiară a acesteia, la 

gradul său de solvabilitate, la bunurile cu care aceasta ar fi putut garanta împrumutul nu pot 

reprezenta o ofertă în sensul acestor prevederi.  

Pe de altă parte, adresa invocată de către reclamantă nu poate echivala cu o ofertă, în 

sensul Codului civil, atât timp cât nu conţine nicio referire la preţul contractului (dobândă şi 

comisioane), la durata acestuia sau la alte aspecte esenţiale pentru contractul de credit 

ipotecar, cum ar fi de pildă garanţiile. 

Pe de altă parte, Curtea notează că deși OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului nu mai defineşte noţiunea de credit, semnificaţia contractului de credit 

bancar a rămas neschimbată, în doctrină contractul de credit bancar fiind definit ca acel 

contractul în temeiul căruia, o bancă sau o altă instituţie de credit sau, o instituţie financiară, 

denumită creditor sau împrumutător se obligă să pună la dispoziţia unei persoane, numită 

debitor sau împrumutat, o sumă de bani sau să prelungească scadenţa unei datorii, cu obligaţia 

debitorului la restituirea, în întregime, a sumei împrumutate, a dobânzilor aferente şi altor 

cheltuieli legate de această sumă. 

 Încheierea contractului de credit bancar presupune întrunirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: angajamentul ferm şi neechivoc al Băncii de punere la dispoziţia 

împrumutatului solicitant a fondurilor; remunerarea sau costul pe care îl implică pentru 

împrumutat activitatea de creditare; securizarea finanţării prin intermediul garanţiilor; 

rambursarea; încheierea în formă scrisă a contractului de credit bancar, cu includerea unui 

minim de informaţii. 

Cum niciuna dintre condiţiile evocate nu a fost îndeplinită, nu se poate lua în discuție 

ipoteza încheierii unui contract de credit între Bancă şi reclamanta din prezenta cauză.  

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, un contract de credit nu ar fi 

putut să se realizeze de către reprezentanţii agenţiei din Iaşi în absenţa unei abilitări speciale şi 

exprese din partea organelor cu putere de decizie din cadrul instituţiei bancare, ceea ce în 

cauză nu a intervenit. 

Nici criticile apelantei referitoare la greșita respingere a solicitării de antrenare a 

răspunderii civile delictuale nu pot fi primite. 
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Susține apelanta că, la momentul la care a existat certitudinea refuzului de aprobare a 

creditului, cu efect și consecinţă directă în pierderea proiectului cu finanţare din fonduri 

europene nerambursabile, conduita pârâtelor a devenit „delictuoasa" transformând raportul 

convenţional într-unul delictual.  

În acest sens face trimitere la corespondenței internă a băncii din data de 17 iunie 

2014, între D.P. („G.Bank” - Commercial&SME Underwriting) si M.T., respectiv R.B. 

(„G.Bank” - Iasi Podu Ros Agency - Region2_SME_Credits; SME Coordination; aspectele 

demonstrate dupa data de 17 iunie 2014, de continuare nelegala a "derulării analizei dosarului 

de credit", in raport de data notificării respingerii, sunt sub incidenţa Noului Cod civil privind 

atragerea răspunderii delictuale. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1349 alin. (1) din Noul Cod civil, „Orice persoană are 

îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa 

nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale 

altor persoane''. 

Alineatul 2 al aceluiași text dispune că: „Cel care, având discernământ, încalcă această 

îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral."  

În dreptul român, un prejudiciu trebuie reparat doar atunci când se constată săvârşirea 

unei fapte ilicită şi culpabilă, atragerea răspunderii civile în discuție fiind fundamentată pe 

ideea de culpă. 

În cauza pendinte, refuzând acordarea creditului, intimata şi-a exercitat un drept legal, 

acţionând în conformitate cu legea care obligă la soluţionarea cererilor de acordare a creditării 

în mod responsabil şi prudent, fără a săvârşi vreo faptă ilicită menită a atrage răspunderea sa 

delictuală. 

Pe de altă parte, acordarea de credit cu respectarea regulilor de prudenţă şi gestionare 

responsabilă a riscurilor este o obligaţie ce incumbă Băncii, fiind stabilită în sarcina sa prin 

reglementările cadru din domeniul bancar, respectiv OUG nr. 99/2006 care stabilesc cu titlu 

de principiu: "(1) în activitatea lor instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor 

adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a 

Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Curtea constată că, rolul instituţiilor de credit în circuitul economic este acela de a 

acorda finanţări oricărui solicitant care se încadrează în rigorile impuse de normele bancare.  

 În acest sens, urmează a fi reținute susținerile intimatei potrivit cu care, solicitările de 

creditare de tipul celei adresate de apelanta-reclamantă, sunt efectuate în baza Procedurii de 

Creditare pentru Companii Medii şi IMM-uri şi întreprinzători. La punctul 1.2 din cadrul 

acesteia se menţionează: "Pentru firmele respectiv întreprinzătorii individuali care au mai 

puţin de 12 luni de activitate (companii start-up) se vor urmări aceleaşi criterii menţionate în 

cadrul acestui capitol, şi în plus se vor aplica următoarele criterii: 

- în cazul creditelor de investiţii contribuţia proprie trebuie să fie de minim 20% din 

valoarea totală a investiţiei (fără TVA); 

- Perioada de graţie se va determina în funcţie de cash-flow-ul previzionat al 

companiei, în acord cu termenele de implementare a noului proiect". 

 Aceeaşi procedură prevede printre factorii ce trebuie luaţi în considerare de către 

departamentele specializate de evaluare a riscului şi criterii precum capacitatea de rambursare, 

riscurile la care atât companii precum şi banca se expun şi capacitatea de rambursare. 

Curtea constată că, în raport de verificarea tuturor acestor exigențe impuse prin 

reglementările cadru din domeniul bancar, solicitarea de credit formulată de „D.P.” a fost 

respinsă pentru următoarele motive: garanţiile au fost neacoperitoare; contribuţia clientului a 

fost foarte mică, respectiv 45.000 RON reprezentând 3.85% din valoarea proiectului; 
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proiectul era prea mare raportat la activitatea firmei și, în fine, societatea solicitantă era nou 

înfiinţată. 

Alături de aspectele anterior evocate, intimata a mai avut în vedere, atunci când a 

respins cererea apelantei-reclamante de acordare a creditului, că aceasta nu a putut justifica 

faptul că proiectul său avea un scop clar şi beneficii economice tangibile. Astfel, obiectul de 

activitate a societăţii a fost crearea unei noi unităţi de producţie a articolelor igienice din 

hârtie, în vreme ce actele pe care reprezentanta reclamantei le-a prezentat Băncii cu scopul 

demonstrării fezabilităţii contractului şi a beneficiilor economice tangibile erau înscrisuri fără 

legături cu fezabilitatea proiectului, respectiv înscrisuri ce arătau experienţa profesională a 

administratorului în materia consultanţei pentru obţinerea de finanţare de la bugetul Uniunii. 

Curtea apreciază că este judicioasă constatarea instanței de fond potrivit cu care 

emiterea adresei din 11.06.2014 ar fi fost de natură să constituie un element care să atragă 

răspunderea delictuală, dacă reclamanta nu ar fi avut cunoştinţă că adresa avea un conţinut 

nereal şi că scopul emiterii acesteia era doar cel de a prelungi termenul acordat pentru 

depunerea garanţiilor financiare la contractul de finanţare.  

Astfel emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită atât timp cât reclamanta a avut un 

comportament culpabil. 

Înscrisurile depuse la dosar conturează concluzia că, deşi apelanta a susţinut că nu a 

avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie proprie mai 

mare, cu toate acesta, la datele de 19.06.2014 şi de 24.06.2014 aceasta discuta cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale.  

În ce priveşte comisioanele bancare, apelanta-reclamantă şi-a asumat obligaţia de plată 

a acestora prin cererea de deschidere cont curent, iar serviciile de evaluare au fost efectuate la 

solicitarea expresă a reclamantei, toate acestea reprezentând condiţii prealabile obţinerii 

creditului, astfel cum rezultă din probatoriile analizate în cele ce preced. 

Simpla împrejurare că reprezentantul apelantei-reclamante a purtat o discuţie iniţială 

cu reprezentantul băncii în care a făcut o prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar 

putea aduce precum şi care ar putea fi contribuţia sa proprie, nu este de natură a crea un 

angajament al băncii de a aproba creditul, Banca având obligația de a proceda la analiza 

documentele doveditoare pentru a putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de 

creditul solicitat.  

Curtea constată că din corespondenţa purtată cu reprezentanţii băncii și toate probele 

administrate în cauză rezultă că au existat mai multe modificări ale condiţiilor iniţiale care au 

influenţat procesul de creditare, acestea datorându-se culpei apelantei.  

Având în vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a 

creditului în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la 

solicitarea reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au 

fost prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie 

(anterior reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori), că plata 

comisioanelor priveşte servicii pe care tot reclamanta şi le-a asumat, nu sunt îndeplinite în 

cauză elementele răspunderii delictuale, neaprobarea cererii de credit fiind rezultatul analizei 

situaţiei financiare a reclamantei şi determinată în special lipsa unui aport propriu adecvat 

raportat la valoarea eligibilă a proiectului.  

III. Un alt motiv de apel vizează greșita respingere a solicitării de constatare a 

îndeplinirii condiţiile prevăzute de art. 1373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru 

prepus. 

Potrivit apelantei, principalul argument pentru angajarea acestei răspunderi îl 

constituie desfăşurarea unei activităţi sub îndrumarea, direcţia si controlul altei persoane, între 

făptuitor, respectiv prepusul care a săvârşit o fapta prejudiciabilă și persoana responsabilă, 

comitentul, stabilindu-se o relaţie specială, denumită raport de prepuşenie, în baza căruia este 

declanşat mecanismul răspunderii pentru prejudiciile care au fost produse în legătura cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.  
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Arată apelanta că a dovedit fapta culpabilă a numitului R.B., constând în emiterea 

adresei din 11 iunie 2014, cu un conţinut nereal și cu încălcarea normelor interne ale băncii, 

aspect recunoscut și de pârâta în întâmpinare si toate actele dosarului. Mai susține și că, 

practic, prin neînştiinţarea privind respingerea dosarului de credit în 17 iunie 2014, acesta, în 

calitate de angajat al „G.Bank”, i-a cauzat un prejudiciu de 194.313 euro, constând în 

pierderea contractului de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014 prin depăşirea 

termenului de depunere a cofinanţării. 

Astfel, principalul argument pe care îl invocă apelanta-reclamantă în susţinerea acestei 

răspunderi este grefat pe împrejurarea că, numitul R.B., în calitate de angajat al Băncii, prin 

fapta sa de emitere a adresei din data de 11.06.2014 ar fi cauzat „D.P.” un pretins prejudiciu 

în cuantum de 194.313 Euro. 

Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie pentru fapta proprie fie pentru 

fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de atragere a 

răspunderii.  

Astfel este necesar să se probeze: ca acel fapt să fie ilicit, adică partea căreia i se 

impută să nu fi avut dreptul de a-l face; ca acel fapt să fie imputabil autorului său; ca faptul 

acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţia de a păgubi sau chiar numai din 

imprudenţă sau neglijenţă.  

Curtea reține că prepusul intimatei, numitul R.B., nu a săvârşit nicio faptă culpabilă, 

câtă vreme Adresa din 11 iunie 2014, invocată de către apelanta-reclamantă, nu poate 

reprezenta o faptă culpabilă cauzatoare de prejudicii din moment ce emiterea acesteia a fost 

făcută doar în scopul de a profita apelantei-reclamante, care a obținut prelungirea termenului 

pentru încheierea contractului de finanţare cu APDRP, şi câtă vreme reprezentanta apelantei-

reclamante cunoştea întocmai efectele limitate şi scopul emiterii acesteia. 

În acest sens instanța de apel reține răspunsurile date de apelanta „D.P.” la 

interogatoriul administrat în fața primei instanțe, care cuprinde şi recunoaşterea consecințelor 

acestei adresei din data de 11.06.2014, cu privire la scopul său limitat, respectiv: "în baza 

adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de credit şi garanţii." 

Pe de altă parte, recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei 

din 11.06.2014 este reiterată în chiar cuprinsul sesizării adresate de aceasta către BNR, unde 

se menționează că: "Apropiindu-se data la care trebuia semnat contractul şi văzând că actele 

nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o 

adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, 

perioada în care să depun cota mea de finanţare sau contractul de credit [...]. Cu ajutorul 

acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de zile această perioadă în care trebuia 

să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu banca. Ataşez şi copie după actul 

adiţional din 23.06.2014." 

Toate aceste probatorii atestă că apelanta cunoștea clar consecințele pe care urma să le 

producă Adresa din data de 11.06.2014. 

Din mărturia lui R.B. a rezultat cu claritate că a emis Adresa "pentru a ajuta clientul" 

şi "pentru ca „D.P.” să obţină o prelungire a termenului de la autoritatea finanţatoare cu care 

aceasta urma să încheie contractul de finanţare" 

În consecință, apelanta-reclamantă a avut permanent cunoştinţă că adresa în discuţie 

nu reflectă realitatea, respectiv că cererea sa de creditare se afla în acel moment încă în 

analiza departamentului de risc din centrala Băncii, şi, mai mult, că scopul acelei adrese a fost 

acela de a servi „D.P.” în vederea prelungirii termenului pentru încheierea contractului de 

finanţare cu APDRP. 

Din răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu luat în fața tribunalului, rezultă că 

aceasta cunoştea faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către angajaţi 

ai Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi a Băncii. 
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Pe de altă parte, refuzul Băncii de a-i acorda creditul nu poate fi considerat o faptă 

ilicită cauzatoare de prejudicii câtă vreme, în perioada prealabilă încheierii contractelor de 

credit, Băncile au libertatea de a refuza acordarea creditului. 

Curtea reține și că nu există legătură de cauzalitate între emiterea, de către numitul 

R.B., în calitate de angajat al Băncii, a Adresei din 186139 din 11.06.2014 si pretinsul 

prejudiciu al reclamantei. 

 Din susţinerile apelantei-reclamante nu rezultă legătura de cauzalitate între Adresa 

emisă de angajatul intimatei tocmai în scopul de a profita apelantei, care a obţinut astfel o 

prelungire a termenului de încheiere a contractului de finanţare, şi prejudiciul pe care „D.P.” 

pretinde că l-ar fi suferit. 

Curtea notează că răspunderea comitentului nu poate fi atrasă în lipsa premisei 

esențiale, respectiv răspunderea directă a prepusului pentru fapta proprie. 

În consecință, în mod corect a reținut tribunalul că solicitarea de constatare a 

îndeplinirii condiţiile prevăzute de art. 1373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru 

prepus nu poate fi primită. 

Nici ultima critică referitoare la cheltuielile de judecată acordate de tribunal nu poate 

fi primită.  

 Astfel, apelanta susține că, prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei la termenul de 

judecată la care au avut loc dezbaterile asupra fondului, Banca nu ar fi făcut dovada 

cheltuielilor de judecată solicitate. 

De asemenea se susţine și că nu ar exista o justificare a acestor cheltuieli, că hotărârea 

apelată nu ar fi motivată sub aspectul cheltuielilor de judecată acordate. 

În fine, apelanta-reclamantă susține că s-ar impune reducerea cuantumului onorariului 

avocaţial din perspectiva dispoziţiilor art.451 alin. (2) Cpr.civ. 

Curtea reține că, potrivit art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă: „Partea care pierde 

procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de 

judecată." 

În consecință, fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată constă în culpa 

procesuală a părţii „care pierde procesul ". 

Cum culpa procesuală există fie prin înregistrarea pe rolul unei instanţe a unei cereri 

sau acţiuni ce se dovedeşte a fi neîntemeiată, fie prin susţinerea unor apărări neîntemeiate. 

În cauza pendinte acțiunea a fost respinsă, astfel încât, față de soluția pronunțată, 

hotărârea instanţei de fond de acordare a cheltuielilor de judecată către pârâta-intimată este 

legală. 

În ceea ce priveşte dovada cheltuielilor de judecată, Curtea notează că aceasta a fost 

făcută în faţa instanţei de fond, prin depunerea, de către pârâtă, atât a unor copii conforme cu 

originalul după facturile emise către Bancă şi după extrasele de cont cât și a notei de 

cheltuieli. 

Modalitatea de dovedire a cuantumului cheltuielilor de judecată prin prezentarea 

copiei conforme cu originalul a facturilor emise către clientul societăţii de avocatură, ca şi a 

extraselor de cont care probează încasarea efectivă a sumelor de către societatea de avocatură 

care reprezintă convenţional Banca în acest demers, este conformă cu dispoziţiile procedurale. 

Astfel, art. 452 Cod procedură civilă stabilește că: "Partea care pretinde cheltuieli de 

judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la 

data încheierii dezbaterilor asupra fondului cauzei." 

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 150 alin. (2) Cod procedură civilă stabilesc că acele 

copii ale unor înscrisuri de care partea înţelege să se folosească în proces "vor fi certificate de 

parte pentru conformitate cu originalul". 

Raportat la dispozițiile procedurale anterior evocate, care statornicesc regula potrivit 

căreia pot fi depuse în probaţiune copii ale înscrisurilor doveditoare, urmând ca acestea să fie 

certificate de parte pentru conformitate cu originalul, urmează a fi respinse susţinerile 
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apelantei-reclamante din cuprinsul motivelor de apel, referitoare la neprobarea efectuării 

acestor cheltuieli. 

Curtea reține judicioase și susținerile intimatei în sensul că originalele unor asemenea 

documente contabile justificative sunt necesare societăţii de avocatură pentru ţinerea evidenţei 

contabile, context în care proba urmează a se face prin depunerea facturilor în copie conformă 

cu originalul.  

Cât priveşte însă extrasele de cont, cu evidenţă acestea nu puteau fi depuse decât în 

copie, în condiţiile în care plata facturilor de către Bancă s-a realizat prin virament bancar. 

Instanța de apel constată că la dosar a fost depusă și nota înregistrată cu număr de 

ieşire 607/04.02.2016 cuprinzând onorariile şi cheltuielile aferente contractului de asistenţă 

juridică încheiat între Bancă şi societatea de avocatură, ce are valoarea unei chitanţe 

liberatorii şi face dovada deplină a încasării onorariului şi a tuturor celorlalte costuri ce au fost 

realizate de reprezentanţii convenţionali în beneficiul clientului, și care a fost depusă în 

original la dosarul cauzei, aşa încât susţinerile contrare ale „D.P.” urmează a fi respinse. 

În ceea ce privește cuantumului cheltuielilor de judecată acordate, Curtea reține că 

tribunalul a acordat doar parte din cheltuielile solicitate, din suma totală de 30.279,40 lei fiind 

scăzută factura nr. 857768/22.12.2015, în valoare de 1.856,27 lei, aceasta fiind ultima emisă 

de către intimata-pârâtă. 

Nici solicitarea de cenzurare a cheltuielilor de judecată nu este întemeiată. 

În acest sens instanța de apel reține că, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 

jurisprudenţa sa, cât și potrivit normelor din dreptul intern, partea care a câştigat procesul va 

putea obţine rambursarea unor cheltuieli, în măsura în care se constată realitatea, necesitatea 

şi caracterul lor rezonabil.  

Astfel, cheltuielile de judecată cuprind sumele de bani care în mod real, necesar şi 

rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul în timpul şi în legătură cu acel 

litigiu. 

În cauză a fost probat caracterul real al cheltuielilor de judecată ocazionate de 

reprezentarea în această cauză (costuri de deplasare, fotocopiere a documentelor, poştale etc.). 

În privința caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată, raportat la prevederile art. 

453 alin. (1) C.pr.civ., precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

respectiv a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, onorariul acordat avocatului, trebuie să se 

aprecieze în baza următoarelor criterii: (a) valoarea pricinii, (b) munca depusă de avocat şi (c) 

pregătirea profesională a avocatului. 

În cauză s-a făcut dovada că sumele cheltuite de persoana ce a câştigat procesul au 

contribuit în mod semnificativ la soluţionarea cauzei, având legătură cu obiectul judecăţii.  

Activitatea desfăşurată de avocat a constat în redactarea întâmpinării; a întâmpinării la 

precizarea acţiunii formulate „D.P.”; la redactarea notelor de probe; pregătirea probatoriului; 

pregătirea şi redactarea de concluzii scrise şi a unui supliment al concluziilor scrise; 

reprezentarea Băncii în faţa instanţei de judecată competente să soluţioneze litigiul la toate 

termenele de judecată. 

În consecință, în mod corect a dispus tribunalul obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 

de judecată în cuantumul reținut anterior. 

Având în vedere că intimata „G.Bank” solicită obligarea apelantei-reclamante la plata 

cheltuielilor de judecată ocazionate de derularea prezentului litigiu, față de dispozițiile legale 

anterior evocate și față de culpa procesuală a acesteia, curtea urmează să oblige apelanta să 

plătească intimatei „G.Bank” suma de 10.789,20 lei, astfel cum rezultă din nota înregistrată cu 

număr de ieşire 126/12.01.2017 cuprinzând onorariul aferent contractului de asistenţă juridică 

încheiat între Bancă şi societatea de avocatură și din copia conformă cu originalul după 

factura fiscală seria SCA nr. 865797 din 01.11.2016 emisă de NNDKP, cu titlul de cheltuieli 

de judecată în apel. 
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5. Libertatea de exprimare. Prejudiciul cauzat prin conturarea în opinia publicului 

a unei percepții negative asupra reputației reclamantei 

Domeniu asociat: Daune morale 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 58/27 ianuarie 2017 

Așa cum în mod corect a reținut și judecătorul fondului, din înscrisurile depuse de 

reclamant la dosar, a rezultat că în înscrisul denumit „somaţie” din data de 12.09.2014, ce 

cuprinde şi menţiunea „spre ştiinţă: d-nei subsecretar de stat X., d-lui director Y, ISJ V., d-nei 

Ministru Z, d-nei Inspector Şef Q – ITM V.”, menţiune ce este de natură a conduce la 

concluzia că înscrisul a fost comunicat instituţiilor/persoanelor indicate, semnat „Preşedinte 

Ing. PC” şi purtând ştampila Fundaţiei „QQ” Iaşi - Filiala F. şi pe care apare antetul Fundaţiei 

„QQ” Iaşi – Filiala F., există următoarele menţiuni: „Pentru ultima dată vă dăm un 

ULTIMATUM în ceea ce priveşte intenţia dvs. de a organiza festivitatea de deschidere 

oficială a Şcolii Postliceale Sanitare „QQ” F. 

Această şcoală, în conformitate cu ordinul de acreditare a şcolii nr. 3575/03.2009, a 

adresei ARACIP nr. 1929/29.07.2013 (o anexăm) şi a Statutului Filialei F. aprobat de către 

Judecătoria F., aparţine numai Filialei F. a Fundaţiei „QQ” I. 

În caz contrar, aşa cum v-am mai atenţionat, conform legislaţiei în vigoare, datorită 

abuzului în serviciu, veţi fi acţionată PENAL. 

O persoană fără nici un rol în şcoală (un „nimeni” penal) nu are dreptul să oficieze 

deschiderea acestei şcoli. 

De asemenea, sunteţi total în neregulă cu datele false furnizate la ITM V. în legătură 

cu contractul dvs. de muncă şi a altor falsuri făcute în încadrarea altor salariaţi, aşa că nu mai 

aveţi nici un drept în şcoală. 

Acest lucru va constitui un alt caz penal, în care veţi fi implicată atât dvs., cât şi ITM 

V.” 

Potrivit art. 1349 alin. 1 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile 

de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere prin acțiunile 

sale drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, iar conform art. 253 alin. 3 și 4 Cod 

civil cel care a suferit o încălcare a unor drepturi nepatrimoniale, enunțate în art. 252 Cod 

civil (viața, sănătatea, demnitatea etc.) poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să 

îndeplinească orice măsuri necesare pentru restabilirea dreptului atins, precum și despăgubiri 

pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă 

autorului faptei prejudiciale. 

Dispoziţiile menţionate, stabilind cadrul general al protecţiei drepturilor persoanei, 

precum şi al răspunderii civile delictuale, trebuie privite împreună cu normele de protecţie 

specială a drepturilor nepatrimoniale cuprinse la articolele în discuţie. 

În plus, dispoziţiile menţionate din noul Cod civil reprezintă, în acelaşi timp, şi o 

oglindire a exigenţelor constituţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 

protejarea acestora realizându-se, de altfel, prin normele instituite de noul Cod civil, care 

intenţionează, spre exemplu, asigurarea unui echilibru între exercitarea dreptului la informare 

şi a celui la liberă exprimare. Se face, astfel, aplicarea art. 30 alin. (6) din Constituţia 

României ce prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 
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În ceea ce priveşte pretinsele afirmaţii defăimătoare la adresa reclamantei deduse 

judecăţii, instanţa reţine că la adresa acesteia s-a folosit expresia „un nimeni penal”, de natură 

a-i leza demnitatea acesteia.  

Astfel, în ceea ce priveşte libertatea de opinie, în literatura de specialitate se 

menţionează că „orice persoană are dreptul să-şi formeze o concepţie privitoare la viaţa 

socială, în lumea care o înconjoară, în general. Altfel spus, orice persoană are dreptul să îşi 

formuleze o opinie cu privire la tot ceea ce înseamnă mediul său socio-uman”. Privită în acest 

sens, libertatea de opinie se suprapune, măcar parţial, cu libertatea de gândire protejată de 

articolul 9 al Convenţiei. 

Art. 8 din CEDO este formulat astfel: „1. Orice persoană are dreptul la respectarea 

vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale. 

2. Nu este admisă ingerinţa unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât 

dacă aceasta este prevăzută de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură 

necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 

apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a 

libertăţilor altora.” 

Deşi art. 8 are ca obiect esenţial protejarea individului împotriva imixtiunilor arbitrare 

ale autorităţilor publice, acesta nu se limitează doar la a obliga statul să se abţină de la 

asemenea imixtiuni: la acest angajament negativ se pot adăuga obligaţii pozitive, inerente 

respectării efective a vieţii private sau de familie. Acestea pot necesita adoptarea măsurilor 

pentru respectarea vieţii private până la raporturile dintre indivizi. Limita dintre obligaţiile 

pozitive şi negative ale statului în raport cu art. 8 nu se pretează unei definiţii precise, dar 

principiile aplicabile sunt comparabile. În special, în cele două cazuri, trebuie luat în 

considerare justul echilibru de menţinut între interesul general şi interesele individuale, statul 

beneficiind în orice situaţie de o marjă de apreciere (Pfeifer împotriva Austriei, nr. 12556/03, 

pct. 37, CEDO 2007-XII). 

Reține, astfel, Curtea, faptul că, în mod corect judecătorul fondului a apreciat că 

inserarea mențiunii „un nimeni penal” și comunicarea înscrisului către diverse instituții și 

autorităţi a fost de natură să contureze, în opinia publicului o percepție negativă asupra 

reputației reclamantei. Din această perspectivă, rezultă că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile 

legale de admisibilitate ale angajării răspunderii civile delictuale a pârâtului, referitoare la 

existența unei fapte ilicite.  
Cat privește modul de soluționare a excepţiei lipsei de calitate procesual pasivă a paratului, Curtea își 

însuşește concluziile judecătorului fondului, potrivit cărora, chiar dacă pârâtul a folosit denumirea persoanei 

juridice şi funcţia pe care o deţine în cadrul Filialei Fundaţiei la întocmirea „somaţiei”, afirmația denigratoare 

”un nimeni penal”, reprezintă în mod evident o apreciere personala a persoanei fizice parate. De altfel, acesta 

confirma aceeași concluzie afirmând că ”întreg Colegiul director este de acord cu aceasta concluzie și nu numai 

el.” Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 219 alin. 2 C.civ., întrucât, reprezentarea intereselor persoanei juridice 

trebuie făcute în limite legale, iar dacă aceste limite nu au fost respectate, faptele ilicite săvârşite atrag şi 

răspunderea personală a celor care le-au săvârşit.  

Sunt lipsite de relevanță și nu vor fi analizate aspectele amplu descrise de apelantul-

pârât, vizând activitatea reclamantei, deoarece în cauza nu interesează modul în care aceasta 

din urmă și-a îndeplinit atribuţiile, ci doar existența faptei ilicite, respectiv existența unei 

afirmații de natură a aduce atingere demnității și onoarei persoanei.  

Nu poate fi primită nici apărarea apelantului-pârât, în sensul că expresia „un nimeni 

penal” n-ar fi defăimătoare și s-ar referi în realitate la faptul că reclamanta nu mai deține nici 

o funcție și continuarea activității constituie o infracțiune. Alăturarea cuvintelor „nimeni” și 

„penal” este în mod evident de natură să contureze, în opinia publicului, o percepție negativă 

asupra reputației reclamantei.  
Cât privește prejudiciul produs, dauna morală sau prejudiciul moral a fost definită/definit în doctrina 

dreptului și în jurisprudență că orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul 

personalității umane și care se manifestă prin suferința fizică sau morală, pe care le resimte victima. Prejudiciile 

care aduc atingere onoarei, demnității, prestigiului sau cinstei unei persoane constau în proferarea de expresii 

insultătoare, calomnii, defăimări ori denigrări la adresa unei persoane și se pot înfăptui prin viu grai, prin 

adresarea directă în public, în scris, prin publicitate în presă ori prin mass-media, în general. 
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Caracterul suferințelor trebuie privit în legătură cu particularitățile individuale ale persoanei 

prejudiciate, suferințele morale (psihice) fiind frica, rușinea, tristețea, neliniștea, umilirea și alte emoții negative. 

In stabilirea existenței unui prejudiciu trebuie luate în calcul caracterul și importanța valorilor nepatrimoniale, 

cărora le-a fost cauzat prejudiciul, situația personală a victimei, ținând cont de mediul social din care victima 

face parte, educația, cultura, standardul de moralitate, personalitatea și psihologia victimei, circumstanțele 

săvârșirii faptei, statutul social etc. 

Fiind vorba de lezarea unor valori fără conținut economic și de protejarea unor 

drepturi care intră, ca element al vieții private, în sfera art. 8 din Convenția pentru Apărarea 

Drepturilor Omului, dar și de valori aparate de Constituție și de legile naționale, existența 

prejudiciului este circumscrisă condiției aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă 

corespunzătoare a prejudiciului real și efectiv produs victimei, privit prin prisma 

împrejurărilor anterior expuse. 

În acord cu jurisprudența națională și practica CEDO, care a făcut o serie de aprecieri 

notabile în ceea ce privește proba prejudiciului moral, proba faptei ilicite este suficientă, 

urmând ca prejudiciul și raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanțele urmând să deducă 

producerea prejudiciului moral din simpla existență a faptei ilicite de natură să producă un 

asemenea prejudiciu și a împrejurărilor în care a fost săvârșită, soluția fiind determinată de 

caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă. 

Pentru ca atacul adus reputației personale să producă un prejudiciu moral, el trebuie să 

atingă un anumit nivel de gravitate și să fi fost realizat într-o manieră care să cauzeze un 

prejudiciu exercițiului personal al dreptului la respectarea vieții private (cauza A. c. Norvegiei, 

nr. 28070/06, 9 aprilie 2009). În cauzele Danev c. Bulgariei și Iovtchev c. Bulgariei, CEDO a 

reținut, în esență, încălcarea Convenției, după ce a considerat că abordarea formalistă a 

instanțelor naționale, care atribuiseră reclamantului obligația de a dovedi existența unui 

prejudiciu moral cauzat de fapta ilegală, prin dovezi susceptibile să confirme manifestări 

externe ale suferințelor lui fizice sau psihologice, avuseseră ca rezultat privarea reclamantului 

de despăgubirea pe care ar fi trebuit să o obțină. Curtea a subliniat că motivarea hotărârilor 

interne nu a ținut seama de faptul că încălcarea constatată a drepturilor fundamentale ale 

persoanei putea, în sine, în lumina afirmațiilor acestuia, potrivit cărora se afla într-o stare 

psihologică sensibilizată, să fie reținută ca element pentru stabilirea unui prejudiciu moral. 

Curtea a considerat că aplicarea unei asemenea abordări formaliste de către instanțe era în 

măsură să excludă acordarea unei despăgubiri într-un foarte mare număr de cazuri în care 

fapta nu era însoțită de o deteriorare vizibilă obiectiv a stării fizice sau psihice a victimei. 

Abordarea respectivă a instanțelor naționale, care solicitaseră persoanei în cauză să își 

demonstreze suferințele prin alte mijloace de probă, în special prin mărturii, fără a putea 

accede la acestea, l-a privat pe reclamant de un recurs efectiv în sensul art. 13 din Convenție. 

In domeniul art. 3 din Convenție, Curtea a subliniat, în cauza Elefteriadis c. României, că 

raționamentul urmat de instanțele naționale pentru a respinge cererea prin care reclamantul 

încerca să obțină repararea suferințelor îndurate de el …. lasă impresia că lipsa unor mijloace 

de probă materiale ale prejudiciului invocat era cea care justificase decizia acestora de a nu 

acorda despăgubiri. Curtea a considerat că, chiar și admițând că, în general, era sarcina 

oricărei persoane care introduce o acțiune în justiție să facă proba susținerilor sale, nu 

consideră rezonabil ca, în circumstanțele speței, să atribuie reclamantului obligația de a 

demonstra temeinicia pretențiilor sale prin intermediul unor dovezi susceptibile să ateste 

suferințele cauzate. Curtea a subliniat în repetate rânduri obligația care revine instanțelor 

naționale de a interpreta cerințele procedurale în mod proporțional și rezonabil [a se vedea, 
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Stone Court Shipping Company, S.A. c. Spaniei, 28 octombrie 2003, Pérez de Rada 

Cavanilles c. Spaniei, 28 octombrie 1998, Miragall Escolano și alții c. Spaniei]. 

Cum corect a reținut instanța de apel, prejudiciul reclamantei este un prejudiciu de 

imagine și constă în faptul că, prin imputarea celor afirmate în mod public, pârâtul a reușit să 

contureze, în opinia publicului, o percepție negativă asupra reputației acesteia, să îi provoace 

neliniști și suferințe interioare. 

Instanţa de apel apreciază că, deşi faptele pârâtului nu au afectat în mod grav reputația, 

demnitatea și onoarea reclamantei, această împrejurare nu înseamnă că nu există deloc o 

afectare. Curtea apreciază că instanța de fond a reținut corect că există o afectare negativă pe 

plan psihic, generată de fapta pârâtului, de o anumită gravitate, care să justifice acordarea unei 

satisfacții echitabile, însă cuantumul sumelor acordate urmează a fi redus de la valoarea de 

4000 lei, la suma de 1000 lei, cuantum al despăgubirii de natură a oferi atât o satisfacție 

materială, dar și una morală. 

Într-adevăr, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a făcut referire la 

„criteriului adevărului” și la permiterea „exagerărilor”, însă aceste chestiuni nu sunt incidente 

speței. Pârâtul nu era un ziarist, un om de media, animat de dorința aducerii la cunoștința 

publică a unor fapte în legătură cu persoana reclamantei încât, cum corect a reținut prima 

instanță, să justifice un drept și un interes legitim să facă astfel de acuzații publice. Deși este 

un drept fundamental, libertatea de opinie nu are caracter absolut, ea putând fi supusă unor 

restricții în ipoteza în care folosirea libertății de exprimare este îndreptată împotriva unor 

valori pe care statul le poate în mod legitim apăra, restricții care sunt supuse principiului 

asigurării justului echilibru între exercițiul dreptului la liberă exprimare și protecția drepturilor 

individuale.  

Pentru motivele anterior enunţate, instanţa apreciază că devin incidente şi art. 1349, 

art. 1373 C.civ., și, cum nu poate reţine existenţa unei cauze care înlătură caracterul ilicit al 

faptei, instanţa admite în parte acţiunea, reduce cuantumul daunelor morale prin raportare le 

prejudiciul suferit de reclamantă şi obligă pârâtul să plătească reclamantei daune morale în 

valoare de 1000 lei. 

 

Acțiune pauliană 

 

6. Acțiunea pauliană (revocatorie). Condiții de exercitare. Art. 975 din Codul civil 

de la 1864 și art. 1562 din Noul cod civil 

Domeniu asociat: Acțiunea pauliană (revocatorie) 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 710/23 octombrie 2017  

Instanța de control judiciar notează că, potrivit art. 975 Cod civil de la 1864 (aplicabil 

convenției încheiate în aprilie 2011), creditorii pot „în numele lor personal, să atace actele 

viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor”. 

Jurisprudența și doctrina dezvoltate pe marginea textului citat au stabilit că - pentru a 

se putea intenta acţiunea pauliană - este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiţii: actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, prin cauzarea ori mărirea unei stări 

de insolvabilitate, ce trebuie dovedită de creditor; frauda debitorului, în sensul că acesta a avut 
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cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor; creditorul să fi avut o creanţă 

certă, lichidă, exigibilă şi, în principiu, anterioară actului atacat; complicitatea la fraudă a 

terţului cu care debitorul a încheiat actul atacat. 

Este de esența acțiunii pauliene existența unei creanţe certe, lichide şi exigibile, 

anterioare actului atacat. 

În speţă, în pofida celor susținute prin cererea de apel, această condiție nu era 

îndeplinită la momentul încheierii contractului în discuție. Apelanta se raportează la 

momentul formulării cererii de chemare în judecată, iar nu la anul 2011, atunci când 

învederează că debitoarea figurează în evidențele fiscale la data formulării acţiunii pauliene 

cu o creanţă totală în sumă de 1.678.827 lei, din care 963.796 lei reprezintă debite și 715.031 

lei accesorii.  

Este anodin că reclamanta ar avea o creanţă certă, lichidă și exigibilă, cum pretinde, 

câtă vreme aceasta nu exista la data vânzării în litigiu. 

Curtea de apel constată că judicios a apreciat tribunalul - referitor la contractul de 

vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XX02/2011 - că reclamanta nu a probat (deși sarcina 

probei îi revenea, în puterea regulii instituite de art. 249 Cod procedură civilă) că această 

convenție ar fi creat ori măcar mărit starea de insolvabilitate a pârâtei debitoare, în condiţiile 

în care, până la proba contrară, rezultă că preţul de 238.080 lei a intrat în patrimoniul 

societăţii.  

Din bilanţul depus de societate la data de 27.04.2012, pentru anul 2011, rezultă că 

aceasta a avut, în anul 2011, capitaluri proprii de 5.491.698 lei şi un profit de 530.329 lei, 

înregistrând active circulante de 8.011.277 lei şi o cifră de afaceri de 24.197.903 lei. 

Din materialul probator administrat în cauză nu reiese faptul că debitoarea a urmărit 

sau, cel puţin, a acceptat păgubirea creditoarei, iar din înscrisurile constând în decizia 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 123/24.09.2015, avizele de ipotecă şi titlurile 

executorii emise în perioada 10.06.2015-11.09.2015 nu rezultă existenţa unei creanţe 

anterioare acestui act pretins fraudulos. Dimpotrivă, din certificatul de atestare fiscală nr. 

13298 din data de 23.08.2012, rezultă că, la data de 31.07.2012, societatea nu figura cu datorii 

reprezentând obligaţii de plată ori sume de rambursat/restituit.  

În ceea ce privește complicitatea la fraudă a terţilor dobânditori, este de observat că - 

la momentul încheierii contractului în discuţie - vânzarea unor bunuri din patrimoniul 

societăţii către administrator era permisă, în condiţiile art. 150 din Legea nr. 31/1990. 

De asemenea, la data încheierii acestui contract nu era declanşată vreo executare silită 

împotriva debitoarei, astfel încât nu se poate considera că respectiva convenţie de vânzare-

cumpărare a avut o cauză ilicită, în sensul celor afirmate de reclamantă în cererea de chemare 

în judecată, pentru a opera nulitatea absolută a contractului, conform art. 966 Cod civil de la 

1864 („obligaţia … nelicită nu poate avea nici un efect.”).  

Este de principiu că se prezumă valabilitatea cauzei, indiferent de faptul redării ei în 

înscrisul constatator al actului juridic, prezumţie relativă, a cărei răsturnare este în sarcina 

celui care invocă nevalabilitatea cauzei. 

Referitor la contractele încheiate sub imperiul Noului Cod civil, pentru acțiunea 

revocatorie se verifică prevederile art. 1562 alineat (1): „Dacă dovedeşte un prejudiciu, 

creditorul poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor 

în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi măreşte o stare 

de insolvabilitate.”  



80 

 

Din analiza textului rezultă că şi acesta impune creditorului să dovedească fraudarea 

drepturilor sale prin încheierea actului juridic contestat, precum sunt actele prin care se 

creează ori se măreşte, de către debitor, o stare de insolvabilitate. 

Pentru contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 73/15.02.2013 instanța de 

control judiciar notează că nu se vădește caracterul fraudulos. S-a menţionat şi se prezumă că 

s-a şi plătit preţul convenit - de 7.500 lei - și în perioada tranzacţiei (în anul 2013), pârâta SC 

„T” SRL a realizat venituri de peste 500.000 lei, având o cifră de afaceri, la finalul anului, de 

aproximativ 8.000.000 lei şi imobilizări corporale de 4.669.262 lei.  

Este judicioasă statuarea tribunalului, potrivit căreia, la momentul încheierii 

contractului, creanţa reclamantei nu avea o existenţă dovedită, fapt confirmat şi de menţiunile 

certificatelor de atestare fiscală din 23.08.2012, 08.07.2013, 10.07.2013, 01.08.2013 şi 

10.09.2013. Împrejurarea înstrăinării imobilelor către o societate comercială administrată de 

un membru al familiei administratorului vânzătoarei nu este aptă să susţină, prin ea însăşi şi în 

lipsa altor elemente, complicitatea terţului dobânditor.  

În ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare privind mijloace de transport, din 

cursul lunilor iunie-iulie 2015, este adevărat că - prin adresele nr. 6819/26.05.2015 şi nr. 

7875/19.06.2015 - organul fiscal a solicitat debitoarei informaţii referitoare la bunurile mobile 

înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, iar înstrăinarea celor 12 vehicule a coincis în parte 

cu perioada de efectuare de verificări, de către reclamantă. 

Curtea reține, însă, că o parte dintre bunuri au fost vândute anterior comunicării 

adreselor menționate, iar din facturile fiscale depuse rezultă că în patrimoniul pârâtei SC „T” 

SRL a intrat preţul corespunzător vehiculelor înstrăinate. Nu rezultă îndeplinirea condiției de 

creare sau mărire a stării de insolvabilitate a societăţii pârâte, prin încheierea respectivelor 

contracte de vânzare-cumpărare bunuri mobile, în sensul dispoziţiilor art. 1562 Cod civil.  

Raportat considerentelor ce preced și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă curtea a respins apelul și a păstrat sentința Tribunalului Iași. 

 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 

7. Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă reglementată de Legea nr. 10/2001 

îşi produce efectele asupra tuturor celor care au depus notificarea iar 

contestaţia formulată numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi, 

întrucât reprezintă un act de conservare 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 470/15 iunie 2018 

Domeniu asociat: Legea nr. 10/2001 

Prin dispoziţia nr. 2571/11.07.2017 emisă în baza Legii 10/2001 de pârâtul Primarul 

municipiului Iaşi s-a respins Notificarea nr. 40/2001 depusă de R.I., B.S. şi M.C. 

Anularea dispoziţiei nr. 2571/11.07.2017 a fost solicitată doar de către una dintre 

moştenitoare, respectiv apelanta R.I. iar Curtea constată că se află în faţa unei coparticipări 

procesuale obligatorii care să impună introducerea în cauză şi a celorlalţi moştenitori, astfel 

cum a reţinut instanţa de fond. 
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Raportat la dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea 10/2001, dreptul de acrescământ, 

potrivit cu care de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura 

prevăzută la cap. III profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în 

termen cererea de restituire, funcţionează numai în raport de actul prin care se declanşează 

procedura prevăzută la cap. III al Legii nr.10/2001, deci de notificare, iar nu în raport de alte 

acte ulterioare declanşării procedurii, precum contestaţia formulată împotriva modului de 

soluţionare a notificării. 

Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă îşi produce efectele asupra tuturor celor 

care au depus notificare, iar contestaţia formulată numai de către unii dintre notificatori 

foloseşte şi celorlalţi. 

Legea reglementează două etape succesive: una administrativă, obligatorie, şi una 

judiciară, facultativă, care priveşte controlul judecătoresc al actelor emise în temeiul acestei 

legi în cadrul procedurii administrative prealabile. 

Dacă unul dintre comoştenitori, după ce a formulat notificarea, prin care a declanşat 

procedura administrativă, nu a înţeles să mai urmeze procedura judiciară şi să atace dispoziţia 

prin care s-a finalizat această procedură, nu duce la pierderea dreptului recunoscut prin 

dispoziţia emisă de unitatea sau entitatea notificată în favoarea 

comoştenitorilor/comoştenitorului care uzează de procedura judiciară. 

Nu este incidentă în materia Legii nr.10/2001 regula unanimităţii cu privire la 

formularea notificării. 

Însă contestaţia formulată împotriva soluţiei date asupra notificării nu constituie decât 

un act de conservare în numele şi pe seama tuturor moştenitorilor care, prin formularea cererii 

de restituire, au făcut act de acceptare a moştenirii.  

Fiind un act juridic de conservare, respectiv un act prin care se urmăreşte 

preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil aparţinând tuturor moştenitorilor care au 

formulat notificare nu se impune participarea obligatorie a tuturor acestora la judecarea 

cauzei, caz în care apelul se dovedeşte a fi întemeiat. 

Faţă de cele ce preced, Curtea admite apelul şi pe cale de consecinţă, în baza art. 480 

alin.3 Cod procedură civilă, dispune anularea hotărârii de fond şi trimiterea cauzei spre 

rejudecare tribunalului. 

8. Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului 

imobilului  de a încheia  contractul de închiriere cu persoana în favoarea 

căreia s-a restituit imobilul. 

Domeniu asociat : acţiune în răspundere contractuală 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 357/12 decembrie 2017 

Cu privire la recursul formulat de A.R., Curtea a invocat, din oficiu excepţia 

netimbrării recursului, excepţie soluţionată cu prioritate în raport de dispoziţiile art.137 din 

Codul de procedură civilă. 

Analizând excepţia netimbrării, Curtea stabileşte că este întemeiată şi drept urmare, 

anulează ca netimbrat recursul. 

În acest sens, Curtea notează că, potrivit dispoziţiilor OUG 80/2013, acţiunile şi 

cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute 
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de acest act normativ, cu excepţia anumitor cauze care sunt scutite de la plata taxelor de 

timbru. 

Din economia aceluiaşi act normativ rezultă că neachitarea taxei judiciare de timbru 

determină anularea acţiunii sau cererii. 

Acţiunea ce face obiectul prezentului litigiu face parte din categoria acţiunilor supuse 

taxei judiciare de timbru astfel că în raport de dispoziţiile art.24 alineat 2 din OUG 80/2013 

coroborate cu dispoziţiile art.3 din OUG 80/2013, recurentei A.R. i s-a pus în vedere să achite 

o taxă judiciară de timbru în cuantum de 3569,18 lei.  

Prin încheierea din camera de consiliu din 6 noiembrie 2017 a fost respinsă cererea de 

reexaminare a taxei judiciare de timbru. 

În aceste condiţii, recurenta avea obligaţia achitării taxei judiciare de timbru în 

cuantumul stabilit de instanţa de recurs, obligaţie pe care aceasta nu şi-a îndeplinit-o, ceea ce 

determină anularea cererii de recurs ca netimbrată. 

Excepţia netimbrării cererii de recurs fiind una dirimantă, criticile din cererea de 

recurs nu pot fi analizate. 

Curtea constată că sunt nefondate cererile de recurs formulate de reclamantul W şi de 

AR- Filiala Iaşi împotriva aceleiaşi decizii. 

Prin cererea de recurs formulată de reclamantul W, se formulează critici numai în 

legătură cu greşita  admitere, în opinia recurentului, a excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive a A.R..  

Acesta susţine că această entitate are şi ea calitate procesuală pasivă alături de A.R. – 

Filiala Iaşi, în raport de dispoziţiile art.16 alineat 2 din Legea 10/2001 şi dispoziţiile Legii 

752/2001 privind organizarea şi funcţionarea A.R.. 

Prin cererea de recurs, A.R.-Filiala Iaşi formulează critici raportat la soluţia instanţei 

de apel  de  păstrare a soluţiei primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive a A.R., susţinând că numai această instituţie are calitate procesuală pasivă, în raport de 

dispoziţiile legale care reglementează scoaterea unui imobil din domeniul public, atribuţie ce 

revine numai A.R. în calitate de ordonator principal de credite, precum şi în raport de 

dispoziţiile Legii nr. 752/2001 privind organizarea A.R. şi ale  Statutului acesteia. 

Susţine recurenta că, în raport de aceste dispoziţii, singura entitate care are calitate 

procesuală pasivă este numai A.R., motiv pentru care se impune respingerea excepţiei lipsei 

calităţii procesuale pasive a acestei entităţi şi, pe cale de consecinţă, admiterea excepţiei 

procesuale pasive a recurentei A.R. - Filiala Iaşi. 

Având în vedere că soluţia instanţei de apel de respingere a acţiunii formulate de 

reclamant în contradictoriu cu pârâta A.R., pentru lipsa calităţii procesuale pasive a fost 

criticată, astfel cum s-a arătat mai sus, atât prin recursul reclamantului cât şi prin recursul 

pârâtei A.R. - Filiala Iaşi, în esenţă, pentru aceleaşi motive, Curtea va analiza aceste critici 

împreună, argumentele respingerii acestora fiind comune. 

Cu titlu preliminar, Curtea constată că, prin cererea de chemare în judecată, 

reclamantul-recurent a solicitat obligarea A.R. şi a A.R. - Filiala Iaşi la plata chiriei pentru 

imobilul care i-a fost restituit în natură ,prin sentinţa civilă nr.1064 din 6.05.2011 a 

Tribunalului Iaşi şi a deciziei civile nr.700 din 4. 11.2011 a Curţii de Apel Iaşi, în temeiul 

Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 

1945 – 22 decembrie 1989. 

Prin aceste hotărâri, în mod irevocabil i s-a recunoscut autorului reclamantului 

calitatea de persoană îndreptăţită, potrivit Legii 10/2001 la restituirea în natură a imobilului 
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construit şi neconstruit situat în Iaşi, str. L.C. nr. 15, dispunându-se restituirea în natură, cu 

obligaţia pentru acesta să îi menţină afectaţiunea pe o perioadă de 5 ani, în  temeiul art.16 

alineat 2 din Legea 10/2001. 

Ulterior, prin Încheierea nr. 93 din 10 .02 2014 a Tribunalului Iaşi, dată în lămurirea 

dispozitivului sentinţei nr.1064/6.05.2011, s-a stabilit că obligaţia de menţinere a afectaţiunii 

imobilului pe o perioadă de 5 ani începe de la data de 05.05.2009. 

Aşa fiind, Curtea constată că raporturile juridice s-au născut ca urmare a parcurgerii de 

către autorul reclamantului a procedurii speciale instituite de Legea 10/2001, imobilului supus 

restituirii fiindu-i aplicabile dispoziţiile art.16 alineat 2 din această lege. 

Drept urmare, în acţiunea de faţă, care are drept obiect plata chiriei pentru imobilul 

restituit sunt aplicabile numai  normele speciale, astfel că actele normative invocate de părţi 

prin cererile de recurs nu îşi găsesc aplicabilitatea în cauză. 

Drept consecinţă, în mod legal instanţa de apel a stabilit că în raportul juridic dedus 

judecăţii sunt aplicabile dispoziţiile HG 1886/21.12.2006 pentru stabilirea cuantumului 

chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art.16 alineat 2 din Legea 10/2001. 

Din interpretarea dispoziţiilor acestui act normativ, care instituie în sarcina 

utilizatorului imobilului obligaţia de a se încheia contractul de închiriere  cu persoana căruia i 

s-a restituit imobilul, în mod evident calitate procesuală pasivă în litigiile vizând plata chiriei 

o are utilizatorul, în cauza de faţă pârâta-recurentă A.R. - Filiala Iaşi. 

Cu toate că în litigiul de restituire a imobilului finalizat prin hotărârile judecătoreşti 

mai sus menţionate, parte a fost, într-adevăr, A.R., legiuitorul a tratat distinct cele două 

entităţi juridice respectiv deţinătorul imobilului şi utilizatorul imobilului. 

Această concluzie rezultă şi din Normele de aplicare a dispoziţiilor art.16 alineat 2 din 

Legea 10/2001, prin care a stabilit în sarcina deţinătorului numai suportarea cheltuielilor de 

întreţinere, pe care le-a explicitat ca fiind reparaţii de simplă întreţinere, fără a face nici o 

referire la încheierea contractului de închiriere, această obligaţie revenind fără echivoc 

utilizatorului imobilului, respectiv persoanei juridice care în mod efectiv şi nemijlocit ocupă 

imobilul. 

Aşa fiind, Curtea constată că printr-o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor 

legale cuprinse în actele normative mai sus analizate, instanţa de apel a păstrat dispoziţia 

primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a A.R. şi a respins 

acţiunea reclamantului în contradictoriu cu această pârâtă, în raport de această excepţie, 

stabilind că în cauză calitate procesuală pasivă are numai pârâta-recurentă A.R. - Filiala Iaşi. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că toate criticile din recursul reclamantului 

sunt nefondate, respingând atât recursul şi criticile din recursul pârâtei-recurente A.R. - Filiala 

Iaşi referitoare la aspectele analizate mai sus, ca nefondate. 

Curtea nu primește nici critica din recursul pârâtei A.R. - Filiala Iaşi cu privire la 

excepţia prescrierii dreptului la acţiune pentru chiria aferentă perioadei anterioare momentului 

14.02.2010. 

Curtea relevă că termenul de prescripţie începe să curgă, potrivit art.7 alin. 1 din 

Decretul nr. 167/1958, de la data când s-a născut dreptul la acţiune.  

Or, în prezenta cauză, dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut la momentul 

pronunţării sentinţei civile nr.1064 din 6.05 2011 a Tribunalului Iaşi, prin care  s-a recunoscut 

dreptul autorului reclamantului la restituirea imobilului în natură, hotărâre rămasă irevocabilă 

prin decizia civilă nr.700 din 4.11.2011 a Curţii de Apel Iaşi, moment de la care se puteau 
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exercita prerogativele dreptului de proprietate, inclusiv acela de a obţine chirie pentru 

imobilul folosit de pârâtă. 

Cum dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut, în mod obiectiv, la momentul când 

dispoziţia unităţii deţinătoare a fost anulată, şi acesta este momentul pronunţării sentinţei 

civile a Tribunalului Iaşi nr. 1064/6.05.2011, dispoziţiile art. 4 din HG 1886/2006, nu sunt 

incidente în cauză  acestea vizând o situaţie distinctă decât cea relevată în cauză, deoarece 

restituirea imobilului s-a dispus în temeiul unei hotărârii judecătoreşti şi nu a unei dispoziţii 

date în soluţionarea notificării. 

Drept urmare, soluţia instanţei de apel de respingere a excepţiei dreptului la acţiune 

pentru chiria exigibilă la data de14.02.2010 este legală în raport de dispoziţiile art.3 şi 7 din 

Decretul nr. 167/1958, astfel că toate criticile formulate sub acest aspect sunt nefondate. 

Nici criticile vizând fondul litigiului nu pot fi primite. 

Contrar susţinerilor recurentei, Curtea constată că reclamantul are un „bun” în sensul 

art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în baza 

hotărârii judecătoreşti, prin care autorului său i s-a restituit imobilul în natură, astfel că  deţine 

speranţa legitimă de a obţine protecţia dreptului său.  

Totodată, Curtea relevă că reclamantul are temei suficient, în dreptul intern, prin actele 

normative menţionate mai sus, pentru a solicita şi obţine obligarea pârâtei la plata 

despăgubirilor, sub forma contravalorii chiriei, pentru lipsa de folosinţă a imobilului pe 

perioada cât a fost obligat să îi menţină afectaţiunea.  

Aşa fiind, împrejurarea că entitatea deţinătoare a emis ulterior rămânerii irevocabile a 

hotărârii judecătoreşti de restituire în natură, decizia administrativă nr.41/19.03.2012 nu are 

relevanţă în acest litigiu, atât timp cât reclamantul avea dreptul să solicite contravaloarea 

chiriei ca echivalent al lipsei de folosinţă de la data restituirii în natură a imobilului ca efect al 

unei hotărâri judecătoreşti.  

Drept urmare, Curtea notează că instanţa de apel, printr-o corectă aplicare a 

dispoziţiilor legale instituite de actele normative relevante şi examinate anterior, a obligat 

pârâta-recurentă la plata sumei de 37333,2 lei cu titlu de chirie pentru perioada 05.09.2012-

17.09.2012 şi dobânda aferentă acesteia. 

Faţă de cele ce preced, instanţa de recurs constatând că toate criticile sunt nefondate 

respinge şi recursul A.R. - Filiala Iaşi. 

9. Interpretarea și aplicarea art. 22 alineat (5) din Legea nr. 10/2001. Termenul de 

formulare a notificării este un termen de decădere, şi nu un termen 

procedural căruia să îi fie aplicabilă instituţia repunerii în termen 

Domeniu asociat : Legea nr. 10/2001  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 460/19 iunie 2017  

Prima instanţă a soluţionat cauza reținând incidența unei serii de excepţii. 

Astfel, acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 

Publice a fost respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate 

procesuală pasivă. 

Acţiunea precizată şi formulată de reclamantul RT, prin tutore AM, în contradictoriu 

cu pârâţii UAT Municipiul Iaşi şi Primarul Municipiului Iaşi a fost respinsă, prin reținerea 

tardivității depunerii notificării. 
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Curtea constată că administrarea probei cu expertiza medico-legală a fost corect 

respinsă de prima instanţă, condiţiile impuse de art. 255 Cod procedură civilă nefiind 

îndeplinite în cauză. 

Instanța de control judiciar constată că, potrivit art. 22 din Legea nr. 10/2001, termenul 

de depunere a notificărilor, cu modificările prevăzute de OUG nr. 109/2001 şi OUG nr. 

145/2001, a expirat la data de 14.02.2002. 

Sancţiunea nerespectării termenului pentru depunerea notificării atrage pierderea 

dreptului de a mai solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau în echivalent, potrivit art. 

22 alineat (5) din Legea nr. 10/2001. 

Apelantul consideră că acest termen a fost întrerupt faţă de cel lipsit de capacitate de 

exerciţiu, cât timp nu a fost desemnată persoana care să îl reprezinte ori să îl asiste, adică până 

la data de 19.08.2014 când - prin sentinţa civilă nr. 643/8.07.2014 a Judecătoriei Sinaia 

pronunțată în dosarul nr. X/310/2013 - i-a fost desemnat drept tutore numitul AM. Din acest 

motiv a solicitat, în subsidiar, ca în temeiul art. 103 alineat (2) Cod procedură civilă să fie 

repus în termenul legal de formulare a notificării. 

Curtea de apel observă că punerea sub interdicţie şi desemnarea tutorelui s-au dispus 

prin sentinţa civilă nr. 643/8.07.2014 pronunțată de Judecătoria Sinaia, cu mult după data de 

14.02.2002, prevăzută ca termen limită pentru formularea notificării de persoanele îndreptăţite 

la măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001. 

Instanța de apel are în vedere că, la data intrării în vigoare a legii speciale, actele 

normative privind subiectele de drept civil erau Codul civil de la 1864 şi Decretul privitor la 

persoanele fizice şi persoanele juridice nr. 31/1954 care, în cuprinsul art. 8 din Capitolul I 

„Persoana fizică” prevedea: „Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana 

devine majoră”. 

În perioada 14.02.2001-14.02.2002, reclamantul a făcut parte din categoria 

persoanelor majore în vârstă de 18 ani, având deplină capacitate de exerciţiu, nefiind pus sub 

interdicţie conform art. 11 din Decret. 

În conformitate cu art. 169 Cod civil interdicţia îşi produce efectele de la data când 

hotărârea judecătorească a rămas definitivă. 

Din succesiunea cererilor formulate de tutore este evidentă depunerea notificării cu 

depăşirea termenului prevăzut de legea specială.  

Instanța de control judiciar reţine că termenul de formulare a notificării nu este un 

termen procedural, în sensul art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, 

pentru a se dispune conform art. 19 repunerea în termen, instituţie invocată în declaraţia de 

apel, respectiv art. 186 din Noul Cod de procedură civilă, ce prevede: „(1) Partea care a 

pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se 

datorează unor motive temeinic justificate”.  

Curtea are în vedere reglementarea art. 21 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 10/2001 în 

forma aplicabilă din 14.02.2001 până la 04.04.2005 (când Legea nr. 10/2001 a fost 

modificată, republicată) potrivit cu care persoana îndreptăţită va notifica în termen de 12 luni 

de la data intrării în vigoare a legii persoana juridică deţinătoare, solicitând restituirea în 

natură a imobilului. Nerespectarea termenului prevăzut pentru trimiterea notificării atrage 

pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau echivalent (alin. 

5/actual art. 22 alin. 5). 
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În consecinţă, termenul de 12 luni prevăzut de art. 21 alin (1) din Legea nr. 10/2001 

pentru notificarea persoanei juridice deţinătoare este un termen de decădere şi nu de 

prescripţie extinctivă, cum eronat se susține prin motivele de apel.  

Instanța de control judiciar notează că este de principiu că sancţiunea nerespectării 

termenului de decădere este pierderea, stingerea dreptului de a solicita în justiţie măsuri 

reparatorii sau în echivalent. Termenele de decădere vizează însuşi dreptul subiectiv, nefiind 

susceptibile de întrerupere, suspendare sau repunere în termen. Curtea are în vedere că 

prescripţia extinctivă stinge doar dreptul material la acţiune (situaţie în care nu se află 

reclamantul) pe când decăderea constă în stingerea dreptului subiectiv însuși la măsuri 

reparatorii conferit prin art. 1 din Legea nr. 10/2001, numai în perioada 14.02.2001-

14.02.2002, condiţionat de formularea înlăuntrul acestuia a notificării, condiție pe care 

reclamantul nu a îndeplinit-o. Efectul decăderii este încetarea dreptului după împlinirea 

termenului, ca şi cum acesta nu a existat. 

Asupra caracterului termenului prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, s-a statuat 

prin Decizia nr. 737/26.10.2006 a Curţii Constituţionale, în sensul că nerespectarea 

termenului prevăzut pentru trimiterea notificărilor atrage pierderea dreptului de a solicita în 

justiţie măsuri reparatorii sau prin echivalent. 

Astfel spus, termenul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 este un termen de 

decădere, care este nesusceptibil de întrerupere ori repunere în termen. Trebuie reţinut că 

termenul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 este un termen de drept material, care 

reglementează temporar situaţii juridice anterioare promovării unei acţiuni în justiţie. 

Termenul de decădere din dreptul material nu este susceptibil de repunere în termen, 

repunerea în termen fiind o instituţie proprie termenelor de drept procesual. El nu poate fi 

suspendat sau întrerupt şi împlinirea sa are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi. 

Într-o decizie de speță, Înalta Curte a arătat că termenul prevăzut de art. 21 alin. 5 din 

Legea nr. 10/ 2001 este incompatibil cu instituţia repunerii în termen, întrucât raţiunea pentru 

care a fost instituit ca fiind termen de decădere rezultă din preocuparea legiuitorului de a 

dinamiza procedurile de punere în aplicare şi finalizare a operaţiunilor de retrocedare în 

natură sau prin echivalent a bunurilor trecute în proprietatea statului sau preluate în orice mod 

de acesta. 

În consecința celor ce preced, în speță nu operează nici dispozițiile art. 103 alin. 1 din 

Codul de procedură civilă de la 1865 vizând repunerea în termenul de a formula notificare, pe 

considerentul că reclamantul ar fi fost într-o situaţie mai presus de voinţa sa pentru a-şi 

exercita un drept în limita termenului de decădere, nici acelea ale alin. (1) al art. 186 din Noul 

Cod procedură civilă ce prevede că: „Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă 

în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate”. 

Ca atare, având în vedere că apelantul a formulat notificarea în anul 2014, după 

aproximativ 12 ani de la epuizarea termenului legal prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 

(14.02.2001), iar repunerea în termen nu operează, sancţiunea nerespectării lui este stingerea 

dreptului subiectiv la măsuri reparatorii. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea articolului 480 alineat (1) Cod 

procedură civilă, curtea respinge apelul reclamantului și păstrează sentința Tribunalului Iași. 
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Drepturi reale 

 

10. Oficiul Registrului Comerţului nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea 

privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor ce 

au aparţinut societăţii radiate. 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 574/22 septembrie 2017 

Domeniu asociat : Civil – acţiune în constatare 

Raportat la probatoriile administrate în cauză, Curtea constată că potrivit art. 237 alin. 

10 din Legea nr. 31/1990 „bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din 

registrul comerţului, în condiţiile alin. 8 şi 9, revin acţionarilor”. 

Potrivit art. 235 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, Registrul Comerţului are obligaţia de a 

elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor 

distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea 

funciară. 

Această dispoziţie vizează, însă, doar dizolvarea pe cale voluntară, ceea ce nu are 

incidenţă în cauză, întrucât dizolvarea s-a dispus prin hotărâre judecătorească pe de o parte, 

iar pe de altă parte, nu se cere obligarea intimatei la emiterea unui astfel de certificat, ci la 

constatarea dobândirii dreptului de proprietate de către unicul asociat asupra imobilelor ce au 

aparţinut societăţii. 

Oficiul Registrului Comerţului nu are legitimitate procesuală pentru că în activitatea sa 

nu se include şi dobândirea bunurilor imobile ce au aparţinut societăţilor radiate, nu este 

acesta beneficiarul acestor bunuri pentru a se putea pretinde că ar avea vocaţie la dreptul 

pretins de reclamant şi de aici interesul de a contesta acest drept, ceea ce i-ar conferi calitatea 

procesuală pasivă. 

Dreptul invocat de apelant nu s-a născut dintr-un raport juridic cu Oficiul Registrului 

Comerţului. 

În concluzie, Curtea constată că intimatul Oficiul Registrului Comerţului nu are 

calitate procesuală pasivă în cauza privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri mobile aparţinând societăţii radiate SC K SRL. 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 480 Cod procedură civilă, a fost respins apelul ca 

nefondat, păstrând ca legală şi temeinică sentinţe primei instanţe. 

 

11. Constatarea îndeplinirii condiţiilor privind intervenirea prescripţiei achizitive, 

anterior  intrării în vigoare a dispoziţiilor  Legii nr. 213/1998  

Domeniu asociat: Uzucapiune 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 873/28 noiembrie 2017 

Curtea constată că prin cererea cu care a învestit instanţa de fond, Parohia B., sat B., 

Comuna S. jud. Iaşi a solicitat în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

S., jud. Iaşi, constatarea dreptului de proprietate – dobândit pe calea uzucapiunii de 30 de ani 

– cu privire la imobilele: biserică, teren aferent acesteia cu suprafaţa de 211 mp., casă 

parohială, în suprafaţă de 113 mp teren şi cimitir, în suprafaţă 3097 mp teren. 
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Prin sentinţa atacată, tribunalul a respins cererea de constatare a dreptului de 

proprietate asupra terenului, în suprafaţă de 3907 mp cu destinaţia de cimitir fundamentându-

şi soluţia pe două raţionamente: unul întemeiat pe lipsa îndeplinirii condiţiei exercitării 

posesiei în raport de dispoziţiile art. 1844 din Codul civil de la 1864 şi un raţionament 

întemeiat pe dispoziţiile art. 3 alineat 4 din Legea 213/1998. 

Însă, raportat la situaţia de fapt relevată în cauză, la apărările pârâtului, Curtea 

constată că instanţa de fond a procedat la aplicarea greşită a prevederilor legale mai sus 

menţionate. 

În acest sens, Curtea notează că art. 1844 din Codul civil nu îşi găseşte aplicabilitatea 

în speţa dedusă judecăţii, deoarece terenurile cu destinaţie de cimitir nu fac parte din categoria 

imobilelor la care face referire textul sus citat, nefiind prin natura proprie sau printr-o 

declaraţie a legii exceptate de a fi obiect al dreptului de proprietate privată, iar dobândirea 

dreptului de proprietate al reclamantei apelante se fundamentează pe faptul posesiunii 

îndelungate.  

Nici raţionamentul instanţei fundamentat pe dispoziţiile art. 3 alineat 4 din Legea 

213/1998 nu este unul corect, raportat la situaţia de fapt relevată în cauză. 

În acest sens, Curtea constată că, potrivit art. 1890 Cod civil, toate acţiunile atât reale 

cât şi personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile şi pentru care nu a definit un 

termen de prescripţie, se vor prescrie prin 30 de ani, fără ca cel care invoca această prescripţie 

să fie obligat a produce vreun titlu şi fără a i se putea opune reaua-credinţă.  

Prescripţia constituie, conform art. 1837 Cod civil, un mijloc de a dobândi 

proprietatea, fiind fondată pe faptul posesiunii (art.1846 alin.1 Cod civil). Pentru a putea 

prescrie, se cere, în lipsa unui just titlu, o posesiune utilă pe o perioada de cel puţin 30 de ani, 

utilitatea posesiei fiind apreciată în raport de prevederile art.1847 Cod civil, şi anume: să fie 

continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. 

Prin urmare, pentru a se constata intervenită prescripţia şi, implicit, a se constata 

existenţa dreptului de proprietate în patrimoniul reclamantei apelante se cer a fi îndeplinite 

toate condiţiile enumerate mai sus. 

Curtea reţine că art. 1889 Cod civil stipulează că ,,prescripţia nu se socoteşte câştigată 

decât după împlinirea celei din urmă zile a termenului definit prin lege”.  

În prezenta cauză, reclamanta-apelantă a susţinut că a exercitat o posesie utilă asupra 

terenului intravilan, cu destinaţie de cimitir, timp de peste 50 de ani, iar acest aspect a fost 

dovedit cu declarația martorului N.C. și cu raportul de expertiză tehnica efectuat la instanța de 

fond. 

Este adevărat că Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia menţionează în anexa III, punctul 10, că domeniul public local al comunelor, oraşelor 

si municipiilor este alcătuit, alături de alte bunuri, din  cimitirele orăşeneşti şi comunale. 

Însă, raportat la declarația martorului N.C. si la raportul de expertiză tehnica efectuat 

la instanța de fond, rezultă că termenul prescripţiei achizitive asupra terenului, cu destinaţia de 

cimitir, s-a împlinit în perioada anilor 1950. 

Astfel, la data intrării in vigoare a Legii nr. 213/1998 (ca și la apariția Legii nr. 

18/1991), termenul de 30 de ani, necesar prescripţiei achizitive era deja împlinit, iar terenul cu 

destinația de cimitir, în suprafaţă de 2400 mp, făcea parte din patrimoniul reclamantei-

apelante şi nu din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale al comunei S., jud. Iaşi. 

Față de cele ce preced, Curtea apreciază că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de art. 1847 şi următoarele din Codul Civil de la 1864, care reglementează 
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uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra imobilului din litigiu 

(teren în suprafaţă de 2400 mp, cu destinaţie de cimitir), astfel cum este identificat şi 

individualizat prin expertiza tehnică efectuată şi prin planul de situaţie anexat. 

În consecință, în temeiul art. 480 din Codul de procedură civilă, se admite apelul 

declarat de Parohia Ortodoxă B. și se schimbă în parte sentinţa tribunalului, în sensul 

admiterii acţiunii reclamantei și a constatării dobândirii de către aceasta și a dreptului de 

proprietate – prin uzucapiunea de 30 de ani – asupra terenului cu destinaţia de cimitir, în 

suprafaţă de 2400 mp, conform raportului de expertiză şi planului de amplasament şi 

delimitare a imobilului planşa nr.2, anexă la raportul de expertiză efectuat de expert tehnic 

H.G. , situat în sat B., comuna S., judeţul Iaşi,Tarlaua 2, parcela 26. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că din suprafaţa de 3097 mp teren cu destinaţia 

de cimitir suprafaţa de 697 mp teren a intrat în proprietatea reclamantei-apelante ca urmare a 

donaţiei acestei suprafeţe de teren de către P.M., astfel că pentru această suprafaţă de teren nu 

se poate constata dobândirea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii. 

Cu privire la apelul formulat de unitatea administrativ-teritorială Comuna S., judeţul 

Iaşi, prin primar, Curtea constată că este nefondat. 

În acest sens, Curtea notează că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 454 din 

Codul de procedură civilă, deoarece situaţia vizată de acest text se referă la recunoaşterea 

totală a pretenţiilor reclamantului, iar în cauza de faţă pârâtul-apelant a recunoscut parţial 

pretenţiile reclamantei. 

Drept urmare, în mod corect prima instanţă, în ceea ce priveşte obligarea pârâtei-

apelante la plata cheltuielilor de judecată, a aplicat dispoziţiile art. 453 alineat 2 din Codul de 

procedură civilă, atât timp cât cererea reclamantei a fost admisă în parte. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că printr-o corectă interpretare şi aplicare a 

dispoziţiilor art. 453 alineat 2 Tribunalul a obligat pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de 

judecată proporţional cu pretenţiile admise, motiv pentru care respinge apelul pârâtei. 

În baza art. 453 Cod procedură civilă, Curtea obligă unitatea administrativ-teritorială 

Comuna S., judeţul Iaşi să plătească apelantei – Parohia Ortodoxă B. – suma de 550 lei, 

cheltuieli de judecată din apel. 

 

12. Termenul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. Întinderea dreptului de 

proprietate pentru care există îndreptăţire la acordarea de măsuri 

compensatorii 

Domeniu asociat: contestaţie - Legea 165/2013 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 607/02 octombrie 2017  

Apelanta Compania Naţională pentru Compensarea Imobilelor Bucureşti a criticat 

sentinţa primei instanţe sub două aspecte : 

- termenul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013 este un termen de decădere ce 

are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi, astfel că nu mai este posibilă administrarea 

probei cu expertiză pentru identificarea imobilului în faţa instanţei, din moment ce proba nu a 

fost efectuată în faţa Comisiei; 
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- acordarea de măsuri compensatorii şi pentru imobilul dobândit prin actul de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr. 26479/1932, în condiţiile în care imobilul nu a fost avut în 

vedere la emiterea deciziei contestate. 

Primul motiv de apel se referă la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 

165/2013 în sensul dacă efectele sancţiunii decăderii reglementate de acest text se extinde şi 

în faza judiciară a procedurii de reparaţie. 

Art. 32 din Legea nr. 165/2013 prevede că: „(1) Se instituie un termen de decădere în 

procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot 

completa cu înscrisuri dosarele depuse de entităţile investite de lege. Termenul curge de la 

data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii sale. 

(2) Termenul prevăzut la alin. 1 poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care se 

consideră îndreptăţită sau a reprezentantului legal, prin decizia conducătorului entităţii 

investite de lege sau a persoanei împuternicite de către aceasta, o singură dată, pentru o 

perioadă de 60 de zile, în situaţia în care persoana care se consideră îndreptăţită face dovada 

efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituţii. 

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevăzut 

la alin. 1 şi va fi însoţită de dovada demersurilor întreprinse. 

(4) Instituţiile deţinătoare au obligaţia de a elibera, în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate”. 

Potrivit art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013: „În cazurile prevăzute la alin. 1 şi 2, 

instanţa de judecată se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate şi 

dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condiţiile legii”. 

Din examinarea art. 32 din Legea nr. 165/2013 se observă faptul că termenul de 120 

de zile este instituit de legiuitor în mod exclusiv pentru faza administrativă, de analiză a 

dosarelor administrative. Concluzia este aceea că termenul de decădere de 120 de zile nu este 

aplicabil şi în faza de judecată, contrar susţinerilor apelantei. 

Raţiunea pentru care legiuitorul a instituit termenul de 120 de zile pentru completarea 

dosarelor administrative de către persoanele care se consideră îndreptăţite a fost aceea de a 

accelera soluţionarea acestor dosare, în procedura administrativă şi, nicidecum, aceea de a 

sancţiona respectivele persoane cu pierderea dreptului subiectiv, cum susţine apelanta, 

deoarece s-ar pune în discuţie însăşi substanţa dreptului de acces la instanţă, aşa cum este 

reglementat de art. 6 din CEDO. 

În concluzie, nu se poate considera că depunerea înscrisurilor doveditoare în faţa 

instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de invalidare s-a realizat cu 

depăşirea termenului imperativ prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013. 

Este adevărat că o atare situaţie, în care dovada temeiniciei cererii de acordare a 

măsurilor reparatorii se face în calea de atac a contestaţiei, exclude culpa autorităţii emitente a 

deciziei, însă principiul aflării adevărului în procesul civil şi dispoziţiile art. 32 alin. 1 duc la 

concluzia că înscrisurile pot fi primite şi în faţa instanţei. 

În speţă, Curtea constată că anterior emiterii deciziei de invalidare nr. 1202/ 

8.05.2014, apelanta a emis mai multe adrese (din 12.03.2012, 26.08.2013) către Primarul 

municipiului B., dar şi către contestatoare în sensul că s-a solicitat să se facă dovada dreptului 

de proprietate şi să se depună „o expertiză tehnică/ o suprapunere de planuri care să aibă ca 

obiect identificarea şi măsurarea imobilului pentru care se propune acordarea de măsuri 

reparatorii şi, în acelaşi timp, un istoric de arteră şi de număr poştal, din care să rezulte că 

imobilul teren pentru care se propun măsuri reparatorii este unul şi acelaşi cu cel care face 



91 

 

obiectul actelor de vânzare-cumpărare, precum şi cu suprafeţele de teren care figurează în 

extrasul emis de Arhivele Naţionale”. 

Nu rezultă din înscrisurile depuse la dosar dacă apelanta a comunicat aceste adrese 

persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, adică intimatei CA, iar din 

considerentele sentinţei civile nr. 1746/12 martie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a 

VIII – a contencios administrativ şi fiscal (dosar nr. X/2/2011) rezultă că apelanta din 

prezenta cauză (pârâtă în dosarul nr. X/2/2011) a avut o atitudine contradictorie în sensul că a 

susţinut, în adresa nr. 65833/ 10.01.2012, că dosarul a fost restituit Primăriei municipiului B., 

dar, în acelaşi timp, a fost selectat şi a fost numit evaluator autorizat ce va efectua lucrarea de 

specialitate. 

Or, nu se poate susţine că intimata nu şi-a îndeplinit obligaţia administrativă de a 

depune o lucrare de specialitate pentru identificarea imobilului (expertiză), şi, în acelaşi timp, 

să se susţină că imobilul urmează a fi evaluat de un evaluator autorizat. 

De altfel, la dosarul de restituire al intimatei CA există o astfel de lucrare de 

specialitate, efectuată la data de 28 decembrie 2009 de către expertul inginer, la solicitarea 

Primarului municipiului B. 

Raportat acestor considerente, Curtea constată că, în cauză, terenul ce constituie 

obiectul măsurilor compensatorii a fost identificat în funcţie de actele de proprietate depuse de 

către intimata CA, întocmindu-se o expertiză tehnică de specialitate, ce se regăseşte la dosarul 

de restituire al intimatei. De asemenea, potrivit art. 35 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 instanţa 

se pronunţă asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate, analiza efectuându-se pe 

baza întregului probatoriu pe care părţile înţeleg să îl administreze. Prin neluarea în 

considerare a unor înscrisuri a căror lipsă a determinat pronunţarea unei decizii de invalidare 

(în opinia apelantei, înscrisul lipsă ar fi tocmai expertiza de identificare şi evaluare a terenului 

care, aşa cum s-a precizat anterior, există la dosarul de restituire) se ajunge la eludarea 

prevederilor legale în vigoare. 

Curtea găseşte întemeiat cel de-al doilea motiv de apel referitor la întinderea dreptului 

de proprietate la care este îndreptăţită intimata la măsuri compensatorii. 

Astfel, potrivit notificării din 24 iulie 2001, intimata CA a solicitat acordarea de 

despăgubiri băneşti pentru terenul de 4500 mp situat în centrul municipiului B., teren ce a 

aparţinut autorilor săi. 

În raportul nr. 396/14 aprilie 2006 al Comisiei Primăriei municipiului B. de analiză a 

notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, la pct. 9 intitulat „Acte de proprietate pentru 

imobil” sunt individualizate actele de vânzare-cumpărare nr. 3768/1921, cel din 1923 şi cel 

din anul 1920. 

În baza acestui raport, Primarul municipiului B. emite decizia nr. 1272/8 mai 2006 

prin care constată că terenul ce a constituit obiectul notificării nu poate fi restituit în natură şi 

propune acordarea de despăgubiri conform Titlului VII din Legea nr. 147/2005. 

Curtea constată că în preambulul acestei decizii se identifică terenul ca fiind situat în 

B-dul P. nr. 2 (fost strada G. nr. 38, fosta str. V. nr. 69), judeţul Vaslui, suprafaţa fiind de 

4500 mp. 

În primă instanţă s-a efectuat o expertiză tehnică judiciară având ca obiectiv 

identificarea şi măsurarea imobilului situat în B., B-dul P. nr. 2, judeţul Vaslui pentru care s-a 

propus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent. Expertiza a concluzionat că imobilul în 

suprafaţă de 500 mp, dobândit prin actul de vânzare-cumpărare autentificat prin procesul-
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verbal nr. 26.479 din 6.10.1932 şi care figurează adresa B., str. R., fără număr, se află în 

prezent pe str. R. nr. 7. 

Coroborând concluziile acestei expertize cu privire la terenul ce constituie obiectul 

contractului de vânzare-cumpărare din anul 1932, cu răspunsul Primăriei municipiului B. nr. 

3715/ 15.03.2016, referitor la istoricul arterei Bd. P. nr. 2, potrivit cu care, la această adresă, 

în prezent, figurează fostele străzi menţionate în actele de proprietate din anii 1920, 1921, 

1923 (str. G. nr. 38, str. V. nr. 69), Curtea constată că includerea terenului în suprafaţă de 500 

mp, dobândit de autorii intimatei în anul 1932, nu poate fi inclus la măsurile reparatorii ce vor 

fi acordate intimatei. 

Este adevărat că, în dispoziţia nr. 1272/8 mai 2006, imobilul este menţionat a avea 

4500 mp, însă este individualizat suficient de clar – „fost strada G. nr. 38, str. V. nr. 69”, 

acestea fiind suprafeţele de teren ce constituie obiectul contractelor de vânzare-cumpărare din 

1921 şi 1923. 

Or, notificarea nu a contestat această decizie sub aspectul amplasării terenului, iar 

precizări în legătură cu terenul pentru care a formulat notificarea a făcut abia la data de 29 

august 2005, incluzând atunci şi suprafaţa de 500 mp din anul 1932. 

Faptul că, în realitate, autorii intimatei au deţinut două imobile distincte, situate în 

locaţii diferite, rezultă şi din raportul de expertiză efectuată în cauză. Expertul inginer constată 

că, la momentul preluării în proprietatea statului, cele trei imobile foste proprietatea L.S. şi 

dobândite prin actele de vânzare-cumpărare din anii 1920, 1921, 1923, erau alipite şi figurau 

la adresa din B-dul P. nr. 2. 

Cel de-al doilea imobil a fost dobândit în anul 1932 şi era situat pe str. R. (fără număr 

în actul de proprietate), în prezent B-dul R. nr. 7. 

Fiind două imobile diferite, situate în locaţii diferite, notificatoarea avea posibilitatea 

să conteste decizia nr. 1272/ 8 mai 2006 emisă de Primarul municipiului B. în sensul că nu i s-

a recunoscut dreptul de proprietate îndreptăţită la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 şi 

pentru suprafaţa de 500 mp din contractul de vânzare-cumpărare din anul 1932. 

Neprocedând astfel, notificatoarea nu mai poate pune în discuţie faptul că dreptul la 

despăgubiri ar trebui să se întindă şi asupra imobilului ce constituie obiectul contractului de 

vânzare-cumpărare din anul 1932. 

Raportat tuturor acestor considerente, Curtea constată apelul declarat de Compania 

Naţională pentru Compensarea Imobilelor Bucureşti este întemeiat, iar în temeiul art. 480 Cod 

procedură civilă îl admite, schimbă în parte sentinţa Tribunalului Vaslui în sensul că măsurile 

compensatorii prin puncte se acordă pentru suprafaţa de 4000 mp, situată în B., B-dul P. nr. 2. 

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei. 

 

Contracte civile 

 

13. Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii, producerea efectelor pentru viitor în cazul 

constatării  îndeplinirii condiţiilor 

Domeniu asociat: Contracte - Clauze abuzive 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. nr. 719/24 octombrie 2017 
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Criticile apelantei-pârâte Banca referitoare la greşita constatare al caracterului abuziv 

al clauzelor contractuale prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. b din Contractul de credit bancar 

ipotecar nr. XXXXXX46 din 16.08.2007, referitor la comisionul de administrare sunt 

nefondate. 

În acest sens, Curtea notează că nu poate primi criticile apelantei pârâte cu privire la 

faptul că nu ar fi fost posibilă examinarea de către instanţă a caracterului abuziv al clauzei 

care instituie comisionul de administrare cuprins în art. 6 alin1 lit. b din Contractul de credit 

bancar ipotecar nr. XXXXXX46 din 16.08.2007. 

A susţinut apelanta pârâtă că această examinare este exclusă, potrivit art. 4 parag. 1 

din Directiva nr. 93/13/CEE şi, respectiv, art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, deoarece 

aceste texte se referă la caracterul neevaluabil al naturii abuzive al clauzelor ce vizează preţul 

contractului.  

Instanţa de apel apreciază că, într-adevăr, şi comisioanele intră în sfera noţiunii de preţ 

al contractului de credit, de vreme ce reprezintă contraprestaţii  solicitate de bancă în virtutea 

creditului acordat. 

Însă, Curtea reţine că în ultima parte a textelor de lege mai sus menţionate, se arată că 

această evaluare nu este posibilă doar în măsura în care respectivele clauze sunt exprimat într-

un limbaj uşor inteligibil. 

Mai mult, potrivit jurisprudenţei C.J.U.E. (cauza C-484/08-„ Caja de Ahorros yMonte 

de Piedad de Madrid”), „dispoziţiile art. 4 alin. 2 şi art. 8 din Directiva nr. 93/13/CEE trebuie 

interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări care autorizează un control 

jurisdicţional al caracterului abuziv al clauzelor contractuale privind definirea obiectului 

principal al contractului sau caracterului adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de o parte, 

faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, iar pe de altă parte, chiar dacă 

aceste clauze sunt redactate în mod clar şi inteligibil”. 

Drept consecinţă, instanţele au dreptul să examineze caracterul abuziv al clauzelor 

privind preţul, chiar dacă acestea sunt redactate în mod clar şi inteligent, cu atât mai mult 

având acest drept, atunci când clauzele reclamate nu sunt redactate într-un limbaj clar, precis, 

cum este cazul în speţa de faţă. 

Instanţa de control judiciar constată că, pentru a se constata existenţa caracterului 

abuziv al unei clauze, conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor cerinţe: clauza în litigiu să nu fi fost negociată; prin ea însăşi să 

creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, dezechilibrul creat 

să fie în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerinţa bunei-credinţe. 

Art. 4 alin. 3 din Legea 193/2000, instituie o prezumţie relativă a caracterului abuziv 

al clauzelor în cazul contractelor prestabilite ce conţin clauze standard, preformulate, 

prezumţie ce poate fi înlăturată numai prin dovada scrisă, făcută de profesionist, a caracterului 

negociat al contractului ori a unor clauze ale acestuia. 

În cauză, pârâta apelantă nu aprobat că a negociat efectiv şi direct cu reclamantul-

intimat clauza a cărei nulitate s-a solicitat, deşi această probă îi incumbă, conform art. 4 alin. 

3 din Legea 193/2000 astfel că prezumţia relativă instituită de lege nu a fost răsturnată. 

Contractele de credit sunt preformulate de bancă, standardizate, iar consumatorul nu 

poate să intervină, putând doar să adere sau nu la ele. 

Această situaţie de abuz de putere dominantă şi de necesitate pentru consumator de a 

accepta condiţiile impuse de profesionist, instituţie de credit, este cea care a determinat 
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adoptarea legislaţiei în materia protecţiei consumatorului, cu scopul declarat comunitar şi 

naţional, de a proteja categoria consumatorilor de practicile profesioniştilor. 

Astfel, art. 3 pct. 2 din Directiva nr. 93/13, prevede că se consideră întotdeauna că o 

clauză nu s-a negociat atunci când a fost redactată în prealabil, iar consumatorul nu a putut să 

influenţeze conţinutul clauzei , cum este şi contractul de credit în cauză. 

În ceea ce priveşte a doua condiţie ce atrage caracterul abuziv al unei clauze, crearea 

unui dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului, Curtea apreciază că este 

îndeplinită în cauză. 

Astfel, pentru a se stabili dacă această condiţie este îndeplinită, instanţa trebuie să se 

raporteze la natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-au încheiat contractele, la 

circumstanţele existente la momentul încheierii contractelor, lucru pe care instanţa de fond l-a 

realizat. 

În acest sens, Curtea observă că art. 6 alin. 1 lit. b din contractul de credit  nr. 

XXXXXX46/16.08.2007 stipulează: „Pentru creditul acordat banca percepe un comision de 

administrare a creditului:1.00flat calculat asupra sumei creditului; se achită din credit la data 

efectuării primei utilizări din credit.” 

Contrar susţinerilor apelantei clauza referitoare la comisionul de administrare nu poate 

fi considerată ca fiind negociată direct cu reclamantul, deoarece contractul încheiat cu acesta a 

fost unul preformulat, cu clauze nenegociabile. 

Tot astfel împrejurarea că acest comision a fost plătit o singură dată la prima utilizare 

a creditului şi că a fost cunoscut de la momentul încheierii contractului de credit nu este 

suficientă pentru a înlătura lipsa negocierii acestuia, în condiţiile în care împrumutatul nu are 

posibilitatea de a influenţa conţinutul respectivei clauze, putând doar să refuze încheierea 

contractului. 

Curtea apreciază că această clauză, prin ea însăşi, creează un dezechilibru semnificativ 

între drepturile şi obligaţiilor părţilor, nefiind indicat în contract toate elementele necesare 

pentru perceperea lui. 

Conform jurisprudenţei CJUE: „art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE, trebuie 

interpretat în sensul că, în ceea ce priveşte o clauză contractuală, cerinţa potrivit căreia o 

clauză contractuală trebuie redactată în mod clar şi inteligibil trebuie înţeleasă ca impunând 

nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere 

gramatical ,ci şi contractul să expună în mod transparent funcţionarea mecanismului la care se 

referă clauza respectivă, precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte 

clauze, astfel încât consumatorul să poată să evalueze pe baza unor criterii clare şi inteligibile 

consecinţele economice care rezultă în ceea ce îl priveşte.”(cauza Arpad Kasler împotriva 

OTP Jelzalogbank Zrt). 

Astfel, instanţa observă că, în cuprinsul contractului de credit, nu există o definire a 

activităţilor pe care pârâta le-a prestat în schimbul comisionului de administrare sau prestaţiile 

efective în schimbul cărora a perceput acest comision, cu atât mai mult cu cât acesta s-a 

achitat la data primei utilizări a creditului. 

Drept urmare, instanţa de apel constată că dezechilibru semnificativ dintre drepturile şi 

obligaţiile părţilor în cazul comisionului de administrare este evident. 

Susţinerile apelantei, în sensul că raportat la valoarea sumei împrumutate, la faptul că 

acest comision nu este interzis de lege şi că necesitatea încasării lui rezultă implicit din natura 

contactului şi a obiectului de activitate a instituţiei de credit, sunt lipsite de relevanţă sub 
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aspectul analizat, atât timp nu rezultă din contract în mod clar, inteligibil care sunt prestaţiile 

efective pentru care a perceput acest comision. 

Raportat la modul neclar şi neinteligibil în care a fost redactată respectiva clauză, 

precum şi la caracterul lor nenegociat, Curtea notează că aceasta este de natură să creeze, în 

detrimentul consumatorului şi contra cerinţelor bunei credinţe, un dezechilibru semnificativ 

între drepturile şi obligaţiile părţilor, în defavoarea împrumutatului. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că, printr-o corectă interpretare şi aplicare a 

dispozițiilor legale avute în vedere şi examinate de instanţa de apel, precum şi a jurisprudenţei 

CJUE, prima instanţă a constatat caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. b 

din contractul de credit încheiat de părţi. 

Atât timp cât s-a constatat caracterul abuziv al acestei clauze, în mod corect Tribunalul 

a dispus restituirea către reclamant a sumei încasate cu titlu de comision de administrare, 

precum şi a dobânzii legale, astfel că şi sub acest aspect criticile sunt nefondate.  

Criticile apelantei referitoare la nemotivarea hotărârii primei instanţe şi la greşita 

aplicare a practicii ICCJ nu sunt fondate. 

În acest sens, Curtea notează că sentinţa apelată este motivată în fapt şi în drept, 

Tribunalul procedând la un examen efectiv al mijloacelor de apărare, argumentelor şi 

elementelor supuse judecăţii sale, în raport de circumstanţele concrete ale speţei. 

Contrar susţinerilor apelantei, deciziile pronunţate de Înalta Curte constituie un reper 

jurisprudenţial menit să asigure o practică unitară, astfel că referirile din cuprinsul motivării la 

decizii relevante ale Înaltei Curţi nu pot fi considerate decât argumente suplimentare celor 

avute în vedere la soluţionarea cauzei. 

Faţă de cele arătate mai sus, Curtea constată că toate motivele de apel sunt nefondate, 

astfel că apelul pârâtei este respins. 

Procedând la examinarea criticilor din apelul reclamantului S.D. referitoare la greşita 

respingerii a solicitărilor privind riscul valutar, stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-

leu la momentul semnării contractului, denominarea în moneda naţională şi restituirea sumei 

achitată ca diferenţă de curs între cel stabilit la momentul încheierii contractului şi cel la care 

s-a efectuat plata ratelor, Curtea reţine că acestea sunt nefondate. 

În acest sens, Curtea notează că banca pârâtă a pus la dispoziţia apelantului reclamant 

un împrumut în CHF, iar creditul a fost tras tot în această monedă, părţile stabilind în 

cuprinsul contractului că şi restituirea (plata) se va face în aceeaşi monedă, respectiv CHF(art. 

1pct. 1 şi 2 din contract.) 

Concluzia Curţii este întemeiată pe dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, 

aplicabil în cauză, potrivit cărora: „obligaţia ce rezultă dintr-un împrumut în bani este 

întotdeauna pentru aceeaşi sumă numerică arătată în contract. Împlinindu-se o sporire sau o 

scădere a preţului monedelor, înainte de a sosi epoca plăţii, debitorul trebuie să restituie suma 

numerică împrumutată şi nu este obligat a restitui această sumă decât în speciile aflătoare în 

curs în momentul plăţii.” 

Textul mai sus menţionat consacră principiul nominalismului, în temeiul căruia 

debitorul trebuie să restituie suma împrumutată în moneda acordată. 

Potrivit art. 1 din contractul de credit nr. XXXXXX46/16.08.2007, banca acordă 

împrumutatului un împrumut în sumă de 71500 CHF, care urmează să fie restituit în aceeaşi 

valută, potrivit cu graficul de rambursare(art. 5 pct. 1), în rate de credit.  
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Principiul nominalismului este tradiţional în contractele de împrumut, astfel încât 

clauza de risc valutar care figurează în contractul de credit sau în graficul de rambursare, 

constituie  doar reproducerea, preluarea principiului nominalismului consacrat de lege. 

Potrivit jurisprudenţei CJUE, astfel cum a  fost dezvoltată în cauza C-280/1 Barclays  

Bank contra Sara Sannnchez Garcia, Alejandro Chacon Barrera, nu intră sub incidenţa  

evaluării caracterului abuziv decât clauzele din contractele încheiate cu consumatorii, iar nu şi 

dispoziţiile legale.   

Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-280/1, din 30 aprilie 2014 Curtea a reţinut că: 

„Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii şi principiile dreptului Uniunii referitoare la protecţia 

consumatorilor şi la echilibru 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, 

precum cele în discuţie în litigiul principal, în lipsa unei clauze contractuale de modificare a 

conţinutului sau a domeniului de aplicare al acestora.” 

De altfel, şi în cauza C-186 Andriciuc vs. Banca Românească Curtea a statuat că 

revine instanţei naţionale sarcina să verifice dacă această clauză reflectă prevederile din 

dreptul naţional care se aplică între părţile contractante independent de alegerea lor sau pe 

cele de natură supletivă şi, prin urmare, aplicabile ope legis, cu alte cuvinte în lipsa unui acord 

diferit între părţi în această privinţă. 

În aceste circumstanţe, este corectă statuarea primei instanţe potrivit cu care, în 

materia creditelor în valută, problema riscului valutar la care este expus consumatorul nu este 

susceptibilă de a fi soluţionată pe calea unei acţiuni întemeiate pe Legea 193/2000, câtă vreme 

riscul valutar este consecinţa aplicării principiului nominalismului consacrat de legea internă 

şi este suportat de consumator, nu în temeiul unei pretinse clauze abuzive din contractul de 

credit. 

Reţine instanţa de apel că, potrivit clauzelor de la art.5 pct. 3 şi art. 9 pct. 1 din 

contractul de credit, împrumutatul se obligă să alimenteze contul de disponibilităţi al 

împrumutatului deschis la bancă cu sumele necesare onorării obligaţiilor contractuale faţă de 

bancă, la fiecare scadenţă. Astfel, obligaţia contractuală a împrumutatului este aceea de a avea 

în cont suma necesară în CHF, orice operaţiune de schimb valutar fiind externă mecanismului 

de derulare a contractului de credit. 

Referitor la pretinsa lipsă de negociere a monedei creditului, Curtea notează că 

apelantul reclamant a fost acela care a ales moneda creditului, respectiv a solicitat acordarea 

creditului să se facă în moneda CHF, câtă vreme banca avea disponibile credite valutare şi în 

alte monede.  

Este de principiu că negocierea trebuie să se poarte asupra clauzelor contractului, 

pretins a fi abuzive, iar nu asupra monedei creditului, care a fost decisă exclusiv de apelant, 

care a solicitat un împrumut în valoare de 71500 CHF, cu tragere făcută în moneda creditului 

şi 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 înţelegerea 

acesteia să nu fie necesare cunoştinţe de specialitate. 

Curtea, procedând la evaluarea caracterului clar şi inteligibil al clauzelor prin care 

apelantul reclamant a primit un credit în CHF şi şi-a asumat obligaţia de restituire în aceeaşi 

valută, constată că acestea sunt clare şi inteligibile din punct de vedere gramatical în sensul că 

s-a acordat un împrumut în 71500 CHF, iar rambursarea urmând a fi făcută în aceeaşi 
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monedă, în concordanţă cu principiul nominalismului monetar instituit de art. 1584 din Codul 

civil de la 1864. 

„Onerozitatea” plăţilor determinate de fluctuaţiile cursului valutar nu îşi găseşte 

corespondent în vreun profit în patrimoniul băncii, tocmai în considerarea principului 

nominalismului monetar evocat mai sus. 

Criticile apelantului-reclamant ce vizează neîndeplinirea, de către intimată a obligaţiei 

de informare în sensul că nu i s-a explicat istoricul evoluţiei francului elveţian şi riscurile 

generate de variaţiile cursului de schimb valutar sunt neîntemeiate, deoarece informarea 

privind riscul valutar nu este de esenţa contractului de împrumut şi nu ţine de educaţia 

financiară aferentă acestuia, ea 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 

realităţii faptice şi informaţiilor avute la încheierea contractului. 

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 evoluţia acestui curs, cu consecinţa atenţionării 

apelantului în acest sens. 

Curtea are în vedere că, pe de o parte, obligaţia de informare a băncii trebuie păstrată 

în limite rezonabile, neputându-se pretinde unei bănci anticiparea cursului valutar al unei 

monede pe o perioadă îndelungată de timp, de 384 de luni şi pe de altă parte, că şi 

consumatorul are o obligaţie de diligenţă, în virtutea căreia studiază condiţiile generale ale 

băncii şi eventual solicită informaţii suplimentare, explicaţii sau clarificări. 

Deşi apelantul reclamant a susţinut, în esenţă, reaua-credinţă a băncii la momentul 

acordării creditului în moneda CHF, datorită lipsei de informare a reclamantului asupra 

riscurilor la care se supune, Curtea constată că nu a răsturnat prezumţia bunei-credinţe, câtă 

vreme reglementările în materia protecţiei consumatorilor au în vedere obligaţia de informare 

a consumatorilor în mod corect, complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale 

produselor şi serviciilor oferite, iar evoluţia cursului valutar al monedei creditului nu era o 

caracteristică – nici măcar neesenţială – a contractului de credit. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că prima instanţă, printr-o corectă aplicare şi 

interpretare a dispoziţiilor legale incidente şi a jurisprudenţei CJUE, aplicabilă situaţiei 

concrete din speţă a respins capetele de cerere referitoare la:  

- constatarea nulităţii absolute a clauzelor inserate la art. 1 pct. 2, art. 5 alin. 1 în ceea 

ce priveşte rambursarea creditului conform graficului de rambursare în CHF şi art. 9 pct. 1 

(sintagma la cursul practicat de Banca în ziua operării) din Contractul de Credit nr. 

XXXXXX46 din data de 16.08.2007 raportat la faptul că acestea sunt abuzive şi contravin 

prevederilor Legii 193/2000, impunând consumatorului achitarea ratelor la un alt curs decât 

cel în raport de care s-au eliberat sumele împrumutate, cu efectul transpunerii în totalitate a 

riscului valutar asupra acestuia;  

- stabilizarea şi aplicarea pe tot parcursul derulării contractului de credit, a unui curs 

CHF-leu, egal cu cel existent la momentul semnării contractului de credit - curs BNR 2,0093 

lei şi în consecinţă, să se dispună, plata şi încasarea ratelor până la ajungerea la termen a 

contractului, la cursul de 2,0093 lei, indiferent de modalitatea în care se acoperă ratele, prin 

depunere la casierie sau prin transfer din alte conturi;  

- obligarea pârâtei la restituirea sumei de 39.103 achitată ca diferenţă de curs între 

cursul din momentul contractării şi cursul la care s-a efectuat plata ratelor, calculată de la data 
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încheierii contractului şi până la data introducerii acţiunii precum şi la restituirea sumelor ce 

urmează să fie achitate cu acest titlu după această dată;  

- constatarea nulităţii absolute a clauzei inserate la art. 14 din Contractul de credit nr. 

XXXXXX46 din 16.08.2007 raportat la faptul că aceasta este abuzivă şi încalcă prevederile 

Legii 193/2000;  

Curtea nu primește susținerile apelantului referitoare la aplicarea în cauză a teoriei 

impreviziunii în raport de cele statuate prin deciziile nr. 623/2016 şi 62/2017 a Curții 

Constituționale. 

În acest sens, Curtea notează că, prin decizia nr. 62/2017 a instanței de contencios 

constituțional, care a preluat argumentele din decizia nr. 623/2016 ale aceleiași instanțe, s-a 

stabilit, de principiu, că incidenta principiului nominalismului monetar în contractele de credit 

în franci elvețieni nu constituie o piedică în calea aplicării mecanismului impreviziunii, dacă 

sunt îndeplinite condițiile de incidenţa ale acestuia.  

Astfel cum rezultă cu evidenţă din considerentele deciziilor evocate mai sus, 

mecanismul impreviziunii nu se aplică automat, ci numai dacă se invocă şi se dovedesc 

îndeplinite situațiile premiză. 

Teoria impreviziunii înseamnă adaptarea contractului sau încetarea acestuia, în 

condițiile strict stabilite de lege, ea producând efecte juridice numai pentru viitor, iar 

prestațiile deja executate rămânând câştigate contractului. 

Or, reclamantul nu a invocat niciun motiv de natură a fi încadrat în situațiile premiză 

ce trebuie analizate în vederea aplicării eventualei teoriei a impreviziunii, limitându-se a 

susține aceleași motive pentru care a cerut constatarea ca fiind abuzive a clauzelor prevăzute 

de art. 1 pct. 2, art. 5 al. 1, art. 9 pct. 1 şi art. 14 din Contractul de credit bancar ipotecar nr. 

XXXXXX46 din 16.08.2007. 

În aceste condiții, Curtea apreciază că reclamantul nu a justificat că se afla în situația 

de a obține adaptarea contractului ca urmare a aplicării teoriei impreviziunii motiv pentru care 

nici aceste critici nu sunt primite. 

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că toate criticile din apelul reclamantului sunt 

nefondate, respingând apelul ca nefondat şi păstrând sentința ca legală şi temeinică. 

 

14. Buna credinţă a asiguratului pe parcursul  executării contractului în condiţiile 

agravării riscului asigurat  

Domeniu asociat  pretenţii 

Curtea de apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 618/3 octombrie 2017 

Între reclamantul-apelant, în calitate de asigurat, şi pârâta-intimată, în calitate de 

asigurator, s-a încheiat un contract de asigurare de clădiri şi conţinut, aparţinând persoanelor 

juridice, contract format din condiţiile generale şi poliţa seria CCPJ nr. 

XXXXX54/28.05.2014. 

Prin contractul de asigurare astfel încheiat asigurătorul şi-a asumat obligaţia de a 

acorda despăgubiri în limita sumei de 100000 lei, pentru pagubele decurgând din producerea 

riscurilor asigurate  cu privire la imobilul din Iaşi str. V. nr.95. 

Prin contractul astfel încheiat asigurătorul a acceptat preluarea unui risc semnificativ 

bazându-se pe informaţiile în baza cărora a determinat cuantumul sumei asigurate, fără a 
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putea verifica informaţiile furnizate de asigurat, astfel că, buna-credinţă a părţilor în 

executarea contractului de asigurare se prezumă şi de aceea încălcarea acestei încrederi legal 

prezumate, prin reaua-credinţă a asiguratului în furnizarea acestor informaţii, se sancţionează 

drastic, în cauza de faţă, prin refuzul plăţii despăgubirii. 

Contrar susţinerilor apelantului, obligaţia acestuia de a furniza informaţii complete în 

legătură cu riscul asigurat nu este limitată la răspunsurile date în chestionarul completat în 

perioada precontractuală, acesta având obligaţia, potrivit art. 2203 alineat 1 din Codul Civil, 

ca pe lângă răspunsurile la întrebările pârâtei, să declare orice informaţii sau împrejurări pe 

care le cunoaşte şi care, de asemenea sunt esenţiale pentru evaluarea riscului.  

Mai mult de atât, deoarece buna-credinţă este un principiu de bază în materia 

asigurărilor, în alineatul 2 al art. 2203 din Codul civil se prevede că asiguratul trebuie să facă 

declaraţii complete, chiar atunci când pe parcursul executării contractului, împrejurările 

privind riscul (de exemplu agravarea riscului) s-au schimbat. 

Curtea relevă, totodată, că prin dispoziţiile cuprinse în art. IX pct. 3 lit. b teza a doua 

din Condiţiile generale ale contractului de asigurare încheiat între părţi este inserată clauza 

potrivit cu care, în situaţia în care asiguratul, respectiv apelantul, a comunicat date inexacte 

sau incomplete în legătură cu riscul asigurat, asigurătorul, respectiv intimata, are dreptul să 

refuze plata despăgubirii. 

Curtea nu poate primi criticile apelantului, în sensul că atâta timp cât acesta a 

prezentat asiguratorului tranzacţia încheiată prin care se stingeau litigiile civile avute cu 

locatarii săi, cel ce trebuia să se informeze în legătură cu stadiul dosarelor era asiguratorul, 

deoarece obligaţia de informare în vederea evaluării riscului este prevăzută de lege numai în 

sarcina asiguratului, obligaţie ce nu are legătură cu elementul „alea”, care ţine de producerea 

sau nu a riscului asigurat, ci cu evaluarea riscului care se putea face numai în măsura în care 

apelantul ar fi declarat toate împrejurările care îi erau cunoscute în legătură cu riscul asigurat. 

Or, instanţa a constatat în mod judicios că, reclamantul cu intenţie a omis să declare 

informaţii şi împrejurări care, în niciun caz nu erau imposibil de aflat, cum susţine apelantul, 

ci erau pe deplin cunoscute apelantului, cum ar fi plângerile penale pe care acesta le-a 

promovat împotriva locatarilor săi. 

Criticile apelantului referitoare la faptul că, instanţa a analizat cauza cu depăşirea 

limitelor investirii sale sunt de asemenea nefondate. 

În acest sens, Curtea notează că prima instanţă a soluţionat în mod corect, în raport de 

susţinerile reclamantului şi apărările pârâtului, cu precădere dreptul asiguratului la plata 

despăgubirii, atât timp cât clauzele contractuale prevăd situaţiile care atrag reducerea sau 

pierderea dreptului la despăgubire, şi numai sub acest aspect a examinat dovezile 

administrate, inclusiv contractul de închiriere invocat. 

Curtea constată că prima instanţă, printr-o corectă interpretare a probelor administrate 

în cauză, a stabilit că reclamantul-apelant, cu intenţie, a omis să prezinte asiguratorului 

împrejurările reale esenţiale pentru încheierea contractului şi anume, existenţa unor conflicte 

şi relaţii tensionate cu locatarii imobilului, relaţii care puteau să se agraveze şi să genereze 

alte conflicte, cum sunt cele de natură penală, în curs de soluţionare, tranzacţia invocată 

nefiind suficientă pentru a se contura  tabloul real al situaţiei bunului asigurat. 

Împrejurarea invocată de apelant, că încheierea poliţei de asigurare dovedeşte că este 

un proprietar diligent şi faptul că a depus diligenţe pentru a intra în posesia spaţiului şi a 

bunurilor după data expirării contractului prin care a închiriat spaţiul, nu prezintă relevanţă 
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sub aspectul supus examinării, respectiv al îndeplinirii obligaţiei de informare a asiguratorului 

la încheierea contractului de asigurare.  

În cauză, s-a dovedit cu prisosinţă că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală şi 

asumată prin contractul de asigurare, respectiv aceea de a informa asiguratorul despre toate 

împrejurările esenţiale pentru evaluarea riscului, astfel că în raport de art. 2203 Cod Civil şi  

de prevederile contractului încheiat de părţi, respectiv art. IX pct. 3 lit. b din Condiţiile 

generale ale contractului de asigurare, reclamantul a pierdut dreptul la plata despăgubirii, 

astfel că, în mod corect, acţiunea a fost respinsă. 

Nici critica referitoare la cheltuielile de judecată acordate pârâtei-intimate nu sunt 

fondate. 

Contrar susţinerilor apelantului, cuantumului onorariului de avocat nu este 

disproporţionat în raport cu valoarea pretenţiilor deduse judecăţii, complexitatea cauzei şi 

activitatea desfăşurată de avocatul pârâtei pe parcursul judecării cauzei, astfel că nu se impune 

aplicarea dispoziţiilor art. 451 alineat 2 din Codul de procedură civilă. 

Pe cale de consecinţă, toate criticile subsumate motivelor de apel sunt nefondate, iar 

apelul a fost respins ca nefondat. 

 

15. Constatare nulitate cesiune de creanță. Condiții de validitate a cesiunii de 

creanță. Interpretarea și aplicarea art. 6 ind. 1 din OUG nr. 146/2002 privind 

formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului 

Domeniu asociat: Contracte  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 763/6 noiembrie 2017  

Instanța de prim control judiciar notează că obiect al cererii de constatare a nulității 

absolute îl reprezintă Contractul de cesiune de creanţă nr. XXX7/YYY9 din 07.11.2012, 

încheiat între S.C. B S.R.L. (în calitate de cesionar) şi SC „G” SRL (în calitate de cedent).  

Prin convenția supusă analizei, cedentul a cesionat creanţa pe care o avea faţă de 

debitorul cedat SC „C” SA, rezultând din Contractul de execuţie lucrări nr. ZZ2 din 

07.02.2011, până la concurenţa sumei de 312.628,8 lei inclusiv TVA. 

Este de observat că operaţiunea de cesiune de creanţă s-a realizat cu titlu oneros, după 

cum rezultă din Articolul III „prețul cesiunii de creanță” al contractului - punctul 3.1. 

Sub acest din urmă aspect, curtea observă că este greșită constatarea tribunalului, 

conform căreia ar fi fost vorba despre o cesiune cu titlu gratuit.  

Această eroare nu afectează – însă – corectitudinea soluției judiciare de constatare a 

nulității contractului, câtă vreme argumentul principal reținut de prima instanță este întemeiat, 

lipsa formei autentice a contractului fiind luată în discuție suplimentar. 

Curtea de apel constată că dispozițiile prin raportare la care se cuvine a fi examinată 

speța sunt acelea din Ordonanța de Urgență nr. 146/2002 a Guvernului privind formarea şi 

utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 

Potrivit articolului 6 indice 1 alineat (1) din actul normativ evocat: „Operatorii 

economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor 

achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi 

operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea 

este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează 
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operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor 

prestate sau lucrărilor executate”. 

Instanța de apel reține că partea finală a articolului citat prevede în termeni imperativi 

o condiție de validitate a cesiunii, în înțelesul articolului 1179 alineat (1) punctul 2 Cod civil, 

aspect stabilit judicios de tribunal.  

Referirea apelantei la articolul 1570 din Codul civil este corectă - în abstract - dar fără 

consecințe juridice în cauza de față, în care ne aflăm în prezența unor dispoziții care adaugă la 

dreptul comun. 

În lipsa acceptului prealabil, exprimat în scris de instituția publică cedată, contractul 

de cesiune nu se formează valabil, corect fiind constatată nulitatea acestuia. 

Rațiunea condiționării validității cesiunii de existența acordului prealabil al debitorului 

cedat a fost întemeiat prezentată de prima instanță, fiind necesară asigurarea unui control „a 

priori” din partea instituției publice debitoare care, în anumite circumstanțe justificate, poate 

refuza să accepte cesiunea sau plata creanței. În felul acesta, se preîntâmpină inclusiv crearea 

și dezvoltarea unor mecanisme frauduloase, speculații sau inginerii financiare vizând sume ce 

provin din veniturile publice.  

Referitor la aplicabilitatea OUG nr. 146/2002 în situația intimatei SC „C” SA, curtea 

notează că aceasta este o entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice Locale și este instituţie publică în sensul definiţiei de la art. 2 pct. 30 

din Legea 500/2002 privind finanţele publice. 

Cel din urmă act normativ stabilește, în articolul 2 alineat (1) („definiții”) că în 

înțelesul acestei legi „instituţii publice este o denumire generică, ce include Parlamentul, 

Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din 

subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2)”. 

Regimul plăţilor de la bugetul de stat efectuate de instituţii publice şi cele asimilate 

acestora se subordonează legislaţiei speciale, în speță OUG nr. 146/2002. 

Instanța de prim control judiciar observă că, potrivit articolului 1 din OG nr. 25/2001 

privind înfiinţarea C SA, cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţională de 

Investiţii este o societate pe acţiuni, sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice. 

Conform art. 5: „(1) C.N.I. realizează programe de investiţii în cadrul «Programului 

naţional de construcţii de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta ordonanţă, precum şi programe proprii de investiţii.” 

Art. 8 din Anexa 3 la OG nr. 25/2001 stabilește: „(1) Pentru asigurarea finanţării, 

Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” - SA întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care 

sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv în parte, lista pe care 

Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” - SA o înaintează Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal 

de credite.”, iar potrivit art. 9 (1) din OG nr. 25/2001: „Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

C.N.I. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

Instanța consideră că este lipsit de relevanță că CNI este organizată şi funcţionează ca 

societate pe acţiuni, câtă vreme statul român deţine la CNI indirect o participație majoritară, 

capitalul social majoritar sau integral în entităţile publice menţionate în anexa nr. 1 la OG nr. 

25/2001 (acţionarii) fiind provenit de la bugetul de stat, subscris de statul român în calitate de 

acţionar şi vărsat integral la data constituirii acestora. 
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De asemenea, Actul Constitutiv al CNI SA este aprobat prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului iar bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii se 

aprobă prin Hotărâre de Guvern. 

Față de cele ce preced, curtea constată că sunt lipsite de relevanță susținerile amplu 

dezvoltate ale apelantei, privind îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate și comportamentul 

intimatelor.  

Lipsa opoziției debitorului cedat la cesiune este anodină din punct de vedere juridic, 

atât timp cât – astfel cum s-a arătat deja – era cerut acceptul prealabil al acestuia, exprimat în 

scris. 

Este de principiu că examinarea îndeplinirii condițiilor de validitate se face prin 

raportare la momentele anterior și contemporan încheierii convenției, fiind fără consecințe 

juridice de vreun fel acțiunile ulterioare ale părților. Din această perspectivă, nu poate fi 

valorificată în apărare reaua-credință a SC „S” SRL sau a Companiei Naţionale de Investiţii 

„C.N.I.” SA, manifestate în executarea contractului de cesiune. Dezlegările din celelalte 

dosare existente ori deja soluționate dintre părți sunt fără relevanță în pricina de față, în care 

analiza este circumscrisă nulității contractului de cesiune creanță. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

 

16. Constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare. Cerințe de validitate a 

contractului, potrivit Codului civil de la 1864 

Domeniu asociat: Contracte  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 174/6 martie 2017  

Curtea consideră că nu pot fi primite criticile vizând nemotivarea sentinței, în 

condițiile în care tribunalul a motivat pe larg, logic și convingător soluția judiciară adoptată, 

neexistând în cuprinsul sentinței considerente contradictorii ori străine de natura pricinii.  

Tribunalul a respectat dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care acestea le-au 

apreciat ca fiind pertinente pentru cauza lor și observaţiile lor au fost în mod real „ascultate”, 

adică în mod efectiv examinate de instanţa sesizată. Împrejurarea că apelantul nu este de 

acord cu statuările instanței de fond nu este de natură a invalida sentința ori de a atrage 

reformarea acesteia. 

Referitor la fondul cauzei, cu titlu preliminar, instanța de control judiciar notează că 

sunt incidente prevederile Codului civil de la 1864, raportat la data încheierii contractului 

supus examinării și la dispozițiile art. 6 din Noul Cod civil și art. 5 din Legea nr. 71/2011 de 

punere în aplicare a acestui Nou cod. 

Curtea de apel reține că, la data de 07.03.2011, între pârâta Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă (în calitate de vânzător) şi X. (în calitate de cumpărător, prin reprezentant 

legal) a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 602/07.03.2011, având ca obiect 

vânzarea-cumpărarea cantităţii de 250 tone porumb consum, preţul mărfii fiind de 1 leu/kg la 

care se adaugă TVA, valoarea totală a contractului fiind de 310.000 lei (art. 1 - 3 din 

contract). 

La data de 15.03.2011 pârâta a emis factura fiscală nr. 1193 pentru cantitatea de 

250.000 kg, preţ unitar de 1 leu, rezultând valoarea de 310.000 lei cu TVA inclus. 
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Potrivit art. 2 din contract, livrarea urma a fi efectuată în perioada martie 2011, iar 

conform art. 4 pentru întârzierea plăţii se percep penalităţi de 0,15% pe zi începând cu prima 

zi lucrătoare de la data scadenţei care este data livrării.  

Potrivit anexei nr. 1, valoarea totală a contractului este de 310.000 lei, din care 60.000 

lei TVA cu data scadentă la livrare. 

Se observă că, în perioada 04.07 - 12.07.2011, pârâta a livrat o parte din cantitatea 

contractată, respectiv 193.260 kg și ulterior pentru diferenţă a emis factura nr. 

1637/29.07.2011, prin care a stornat suma de 70.357,6 lei, din care 13.617,6 lei TVA.  

Instanța de apel reține că plata mărfii livrate s-a efectuat prin achitare parțială prin OP 

nr. 148/4.04.2011, 60.000 lei prin OP 154/12.05.2011, 50.000 lei prin OP 171/29.07.2011 şi 

69.128,96 lei prin OP nr.189/16.08.2011. 

Reclamantul a învestit tribunalul cu cerere de constatare a nulităţii absolute a 

contractului de vânzare-cumpărare nr. 602/07.03.2011, constatarea încetării contractului prin 

expirarea termenului, constatarea nulităţii absolute a facturii fiscale nr. 1193/15.03.2011 şi 

obligarea pârâtei la plata de daune interese în valoare de 15.500 lei, reprezentând echivalentul 

prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiilor contractuale, cu penalităţi de întârziere în 

cuantum de 0,15% pe zi până la achitarea integrală a prejudiciului. 

Referitor la contract şi factura fiscală nr. 1193/15.03.2011, reclamantul a invocat lipsa 

obiectului, cauza ilicită şi imorală, faţă de intenţia pârâtei de a păgubi pe cumpărător, în 

condiţiile în care cunoştea că nu poate vinde cantitatea de marfă, totodată aceasta emiţând 

factura, în aprecierea reclamantului, cu încălcarea art. 128 alin. 1, art. 155 alin. 5 ind. 1 lit. c, 

art. 156 ind. 1, 2 din Legea nr. 571/2003 şi pentru că nu a fost comunicată în luna martie 

2011. 

Curtea de apel constată că este de principiu că, pentru formarea contractelor, condițiile 

esențiale sunt: capacitatea de a contracta, existența și manifestarea consimțământului valabil 

al părții care se obligă, un obiect determinat și o cauză licită (articolul 948 Cod civil).  

Conform articolului 966 Cod civil, obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă 

sau nelicită nu poate avea nici un efect. Convenţia este valabilă, potrivit art. 967, cu toate că 

această cauză nu este expresă, cauza fiind prezumată până la dovada contrarie. Articolul 968 

Cod civil prevede: „Cauza este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor 

moravuri şi ordinii publice”. 

În pofida celor susținute de reclamant, nu se poate reține interpretarea greşită a actului 

juridic dedus judecăţii, instanța de fond găsindu-se învestită cu constatarea nulității absolute a 

unui contract de vânzare-cumpărare și pronunțându-se asupra condițiilor de validitate ale 

respectivei convenții.  

Instanța de control judiciar notează că este judicioasă statuarea tribunalului, potrivit 

căreia nu rezultă caracterul imoral al tranzacţiei, nesocotirea unor dispoziţiile exprese care 

interesează ordinea publică şi morala. Intenția pârâtei de a-l păgubi pe cumpărător, pretinsă de 

reclamant, nu a fost în vreun fel probată. 

În ceea ce privește susținerea că obiectul contractului, respectiv cantitatea de porumb 

boabe de 250 tone, nu exista la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv 

data de 7.03.2011 în stocul pârâtei stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă, curtea consideră 

că este anodină și nu atrage pretinsa lipsă a obiectului contractului.  

Este important de notat că vânzarea a privit bunuri fungibile, de gen, care se pot 

determina prin număr, măsură sau greutate. Prin urmare, chiar dacă porumbul nu ar fi existat 
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în proprietatea vânzătoarei la momentul încheierii contractului, aceasta nu ar fi atras nulitatea 

convenției.  

În contextul în care în pricina de față nu se pot examina decât motive de nulitate 

absolută, curtea de apel constată că este irelevantă existența ori lipsa autorizaţiei de 

comercializare a intimatei.  

Este de principiu că viciile de consimțământ (eroarea, violența și dolul) fac contractul 

anulabil, conform reglementării exprese din art. 961 Cod civil. În dezacord cu cele pretinse de 

reclamant, instanța de control judiciar consideră că nu se verifică reaua-credinţă a pârâtei. 

Chiar o eventuală falsă reprezentare a reclamantului la momentul încheierii actului juridic, o 

inducere a sa în eroare prin mijloace viclene, dolosive, nu ar conduce la nulitatea absolută a 

contractului de vânzare-cumpărare în discuție, aceasta reprezentând doar o cauză de 

anulabilitate (nulitate relativă). 

În condițiile în care examinarea este circumscrisă motivelor de nulitate absolută, în 

exclusivitate, este anodin dacă reclamantul s-ar fi prezentat la sediul pârâtei în conformitate 

cu art. 5 din Contract şi ar fi fost împiedicat din cauze imputabile pârâtei să ridice marfa, 

acestea reprezentând aspecte legate de executarea convenției și nu de încheierea sa.  

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) Cod procedură 

civilă, curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

În temeiul art. 19 alineat (1) din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 

materie civilă, suma de 1.796,25 lei, pentru care apelantul a beneficiat de ajutor public 

judiciar sub forma reducerii taxei judiciare de timbru rămâne în sarcina statului.  

 

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

 

17. Legea nr. 272/2004. Interesul superior al copilului. Aplicarea art. 29 alineat (4) 

și art. 65 alineat (2)  

Domeniu asociat: Plasament  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 505/4 septembrie 2017  

Instanța de control judiciar reține - cu caracter de principiu - că interesul superior al 

copilului se circumscrie dreptului oricărui copil la o dezvoltare fizică şi morală normală, la 

echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. 

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile 

şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror 

persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

Astfel curtea notează aplicabilitatea în cauză a articolului 65 alineat (2) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, fiind pe deplin dovedită 

incidența art. 60 litera „c”.  

Se are în vedere situația în care s-a aflat minora, în contextul în care între cei doi 

părinţi s-au consumat frecvente scandaluri, concretizate prin violenţe fizice şi verbale, fugă de 

la domiciliu a mamei şi copiilor, aceştia din urmă fiind martori la comportamente deviante, 

abuzuri şi violenţe intrafamiliale.  
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Nu poate fi ignorat că a rezultat din probele administrate că pârâţii sunt cunoscuţi în 

comunitate ca fiind consumatori de băuturi alcoolice în exces, că tatăl este diagnosticat cu boli 

psihice şi refuză tratamentul prescris, mediul familial nefiind propice pentru o bună dezvoltare 

fizică, psihică şi emoţională a copilului. 

Instanța de control judiciar observă că îmbunătățirea condițiilor de trai - notată la 

vizita din 02 mai 2017 - și intențiile pozitive la nivel declarativ ale pârâților nu sunt suficiente 

pentru a se putea considera că a încetat starea de pericol, după o perioadă îndelungată de abuz 

și neglijare. În același sens sunt mențiunile din fișele psihologice ale tatălui X și mamei Y (nr. 

47 și 48 din 19 mai 2017), fiind subliniată necesitatea ca părinții să urmeze cursuri sau 

consiliere pentru îmbunătățirea abilităților parentale. 

Referitor la ascultarea minorei, instanța de apel reține că s-a făcut o judicioasă aplicare 

a art. 29 alineat (4) din Legea nr. 272/2004, potrivit cu care opiniile copilului ascultat vor fi 

luate în considerare şi li se va acorda importanţa cuvenită, în raport cu vârsta şi cu gradul de 

maturitate a copilului. 

Curtea de apel constată că măsura plasamentului este, prin definiție, una cu caracter 

temporar, articolul 72 alineat (2) din Legea nr. 272/2004 stabilind că, în cazul în care 

împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii s-au modificat, direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru 

protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după 

caz, a încetării măsurii.  

Potrivit alineatului (3) dreptul de sesizare îl au, de asemenea, părinţii sau alt 

reprezentant legal al copilului, precum şi copilul. În condițiile în care - astfel cum pretind 

apelanții - intervine o modificare semnificativă a împrejurărilor avute în vedere la luarea 

măsurii, aceștia au posibilitatea de a solicita încetarea măsurii.  

Curtea constată că în cauză au fost respectate principiile și textele evocate din Legea 

nr. 272/2004 și că măsura dispusă nu intră în contradicție cu prevederile art. 8 din Convenţia 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (1) teza I Cod 

procedură civilă curtea respinge apelul și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

 

Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

 

18. Alin. 4 al. Art. 42  din Legea nr. 85/2014 vizează o excepţie  de la citarea părţilor 

precum şi de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume, 

numai în ce priveşte prima citare şi comunicare a actelor de procedură. 

Pentru citarea şi comunicările ulterioare  primului termen , acestea se vor 

realiza prin BPI.  

Domeniu asociat: Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 350/11 mai 2018 

Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „Curtea de apel va fi instanţa de apel 

pentru hotărârile pronunţate de judecătorul sindic”. 
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Alineatul 2 prevede că „termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii 

realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel”. 

Curtea notează că sentinţa apelată a fost publicată în BPI la data de 30.01.2018, iar 

cererea de apel a fost introdusă la data de 12.02.2018.  

Ca atare, termenul de apel, calculat potrivit art. 181 Cod procedură civilă, s-a împlinit 

la data de 5.02.2018, deci anterior introducerii cererii de apel.  

Apelantul susţine că nu face parte din categoria persoanelor pentru care Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă poate constitui temei pentru luarea în calcul a termenului de 

declarare a căii de atac, invocând în acest sens excepţia de la art. 42 alin. 4 din Legea 

85/2014. 

În legătură cu acest aspect, Curtea constată că dispoziţiile art. 43 alin.2 din Legea 

85/2014 prevăd că „Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin 

publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 

Alin. 4 al art. 42 din Legea 85/2014 vizează o excepţie de la citarea părţilor, precum şi 

de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume doar în ceea ce priveşte prima 

citare şi comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o 

acţiune, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, care se vor realiza potrivit prevederilor 

Codului de procedură civilă şi prin BPI. 

Ca atare, pentru citarea şi comunicările ulterioare primului termen, inclusiv 

comunicarea hotărârii, acestea se vor realiza prin BPI, dată de la care, în ipoteza ultimă, va 

curge termenul de apel. 

În concluzie, constatându-se că apelul a fost promovat peste termenul legal prevăzut 

de art. 43 alineat 2 din Legea nr. 85/2014, acesta a fost respins ca tardiv. 

 

19. Existenţa conflictului de interese. Aplicarea dispoziţiilor cu caracter special  este 

prioritară faţă de dispoziţiile cu caracter general 

Domeniu asociat  Insolvenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 325/14 noiembrie 2017 

Critica recurentei în sensul că instanţa de fond a soluţionat cauza pe un alt temei 

juridic decât cel invocat de contestatoare, ceea ce în opinia acesteia face incident motivul de 

recurs prevăzut de art. 304 pct. 6 nu poate fi primită. 

Motivul de recurs prevăzut de art.304 pct. 6 vizează numai situaţia în care instanţa s-a 

pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut 

prin cererea cu care instanţa de fond a fost învestită, fiind expresia obligaţiei instanţei de a se 

pronunţa asupra tuturor cererilor deduse judecăţii.  

Or, în cauză, instanţa s-a pronunţat asupra contestaţiei formulate de recurentă. Contrar 

susţinerilor recurentei prima instanţă a arătat în considerentele sentinţei motivul pentru care 

temeiul de drept invocat de recurentă nu poate fi primit, fundamentându-şi soluţia de 

respingere pe dispoziţiile din Legea 85/2006, care erau incidente situaţiei supuse analizei sale 

şi care au determinat şi respingerea contestaţiei. 

Drept urmare, motivul de recurs prevăzut de art. 304. pct. 6 din Codul de procedură 

civilă nu îşi găseşte incidenţa în cauză. 
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Cu privire la criticile care vizează greşita respingere a contestaţiei Curtea constată că, 

de asemenea, sunt nefondate. 

Prin contestaţia formulată, creditoarea-recurentă a contestat Hotărârea Adunării 

creditorilor debitoarei SC „X.” SRL din data de 13.03.2017, invocând dispoziţiile art.2 din 

Legea 85/2006, ce cuprind norme generale, de principiu referitoare la scopul procedurii 

insolvenţei stabilind cadrul de desfăşurare a procedurii, pentru ca ulterior, prin celelalte 

dispoziţii, să se stabilească reguli de desfăşurare a procedurii pentru fiecare etapă a acestei. 

Curtea reaminteşte că atunci când există concurs între norme generale şi cele speciale 

judecătorul este obligat să aplice normele speciale. 

Contestatoarea-recurentă a susţinut, în esenţă, că deşi în aparenţă între creditorii SC 

„Y.” SRL, TM și TMC , nu există nici o legătură, fiecare fiind înscris distinct la masa credală, 

cu câte o creanţă, în realitate aceştia au un interes comun care vine în contradicţie cu interesul 

celorlalţi creditori, astfel că există un conflict de interese de natură a aduce atingere scopului 

Legii 85/2006. 

Aşa cum corect a stabilit judecătorul sindic, prin contestaţia formulată, recurenta 

contestatoare a invocat, în realitate, existenţa unui conflict de interese, care îşi găseşte 

reglementarea în dispoziţiile art.17 alineat 5 din Legea 85/2006 , dispoziţii cu caracter special, 

particular care au prioritate în aplicare faţă de dispoziţiile cu caracter general prevăzute de 

art.2 din aceeaşi lege.   

Drept urmare, printr-o corectă interpretare a dispoziţiilor evocate mai sus, Tribunalul a 

stabilit că situaţia de fapt dedusă judecăţii sale nu poate fi analizată decât din perspectiva 

normelor speciale referitoare la conflictul de interese care sunt cuprinse în art.17 alineat 5 din 

Legea 85/2006 

Or, potrivit acestui text dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită 

interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la 

procedură, acesta se va abţine de la vot, situaţie premisă care nu se regăseşte în speţă. 

Curtea constată că nici dispoziţiile art.100 din  Legea 85/2006 nu îşi găsesc aplicarea 

în prezenta cauză, deoarece se referă strict la votul planului de reorganizare, ceea ce nu este 

cazul în speţă, deoarece debitoarea se află în procedura generală a falimentului. 

Curtea relevă că abţinerea de la vot în cazul conflictului de interese, astfel cum este 

reglementată de Legea 85/2006, reprezintă o situaţie de excepţie, fără a se putea extinde şi la 

situaţia invocată de recurentă. 

Drept urmare, în acord cu cele statuate de judecătorul sindic, Curtea constată că, în 

raport de dispoziţiile art.15 alin. 1 şi art.3 pct.8 din Legea 85/2006, creditorii SC „Y.” SRL, 

TM şi TMC sunt creditori îndreptăţiţi alături de ceilalţi creditor, inclusiv de recurentă, să 

participe la adunarea creditorilor şi să voteze fără a putea fi obligaţi să se abţină de la vot, atât 

timp cât în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art.17 alin. 5 sau 100 din Legea 85/2006. 

Aşa fiind, nici criticile subsumate motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 nu 

pot fi primite, deoarece judecătorul-sindic a interpretat şi aplicat în mod corect dispoziţiile 

legale incidente în cauză. 

Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.8 din Codul de procedură 

civilă, Curtea constată că acesta nu este aplicabil în cauză, deoarece judecata a avut drept 

obiect contestarea legalităţii unei adunări a creditorilor, şi nu valabilitatea uni act juridic în 

sensul de convenţiei a părţilor, materializată printr-un înscris.  

Faţă de cele ce preced, Curtea constată că nici una din criticile formulate nu este 

fondată, motiv pentru care recursul este respins. 
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20. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Obligațiile administratorului 

judiciar/lichidatorului. Interpretarea și aplicarea art. 24 art. 24 alineat (1) și 

art. 21 alineat (1) 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 176/22 mai 2017  

Recursul nu este motivat în drept, prin referire la art. 304 Cod procedură civilă, dar 

criticile prezentate în declarația de recurs se circumscriu punctului 9 al textului procedural 

menționat. 

Instanța de control judiciar notează că punctul 9 nu este incident în cauză, în condițiile 

în care judecătorul sindic a interpretat și aplicat corect prevederile relevante din Legea nr. 

86/2006 privind procedura insolvenței. 

Curtea constată că, prin cererea cu care a învestit instanța de fond, contestatoarea a 

solicitat completarea raportului lunar de activitate nr. 84/12.05.2016 întocmit de lichidatorul 

judiciar. A invocat caracterul incomplet al raportului, motivat de faptul că acesta nu se referă 

la modul în care au fost puse în executare hotărârile judecătorești care îi sunt opozabile, nu 

specifică stadiul litigiilor aflate pe rolul instanțelor și ce măsuri au fost luate în vederea 

recuperării sumelor aflate în posesia firmei „S.” ca sume necuvenite. 

În urma respingerii contestației, prin prezentul recurs se solicită modificarea sentinței 

în sensul admiterii contestaţiei și obligării lichidatorului judiciar la completarea raportului 

potrivit cu atribuţiile și obligaţiile pe care le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006. 

Recurenta cere ca instanţa să dispună obligarea lichidatorul la a depune un raport complet, 

fără a indica în ce ar consta completarea solicitată. 

Curtea constată că - din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 24 alineat (1) și art. 

21 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 - rezultă că legea instituie în sarcina lichidatorul judiciar 

obligația de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit 

atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a 

altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. 

Prin consecință, lichidatorul judiciar are obligaţia legală de a depune un raport lunar 

care să cuprindă descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuţiile în respectivul interval de 

timp ce formează obiect al raportului. 

Curtea reține că Legea nr. 85/2006 prevede doar obligația publicării în BPI a 

raportului de activitate, nu și a raportului juridic, înscris a cărui întocmire nu este 

reglementată de legea insolvenței. 

Raportat la obiectul învestirii instanței de fond și la lipsa altor precizări ale 

contestatoarei, curtea constată că judecătorul sindic s-a pronunțat în mod judicios în sensul 

respingerii contestației. 

Instanța de control judiciar notează că, în speță, contestatoarea nu arată, în concret, ce 

alte mențiuni nu se regăsesc în raportul contestat, pentru a putea fi verificată temeinicia cererii 

sale. 

Cu toate acestea, în declarația de recurs, chiar recurenta menționează că unii dintre 

participanţi cunosc, urmare a propriilor demersuri și diligențe de a se informa, de existența 
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unor litigii cu privire la care lichidatorul refuză să informeze instanţa și pe ceilalţi participanţi 

la procedura pe calea normală a raportului de activitate. 

În consecință, se poate presupune că recurenta are cunoștință de existența respectivelor 

litigii, dar nu le indică în mod concret. 

Este de observat că rolul judecătorului sindic nu este acela de a obliga - generic - 

lichidatorul la completarea raportului, câtă vreme contestatoarea însăși nu a indicat, punctual, 

ce trebuie să evidențieze sau ce a omis să precizeze lichidatorul în raportul supus analizei.  

Curtea de apel constată că nici în prezenta cale de atac contestatoarea nu indică 

mențiunile care ar fi fost ignorate de instanța de fond, solicitarea sa fiind făcută în termeni 

generali (de a se completa raportul în conformitate cu atribuţiile și obligaţiile pe care 

lichidatorul judiciar le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006). 

În condițiile în care precizările nu se regăsesc nici în cererea de recurs, curtea reține că 

solicitarea recurentei, de completare a raportului de către lichidatorul judiciar în conformitate 

cu atribuţiile și obligaţiile pe care le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006, nu poate fi 

primită. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a doua Cod 

procedură civilă, curtea respinge recursul și menține sentința judecătorului sindic. 

 

21. Dreptul de reprezentare al administratorului special. Interpretarea dispoziţiilor 

art. 3 pct. 26 și art. 18 din Legea nr. 85/2006 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 242/25 septembrie 2017 

Prin Sentinţa Comercială nr. 1846/20.11.2013, pronunţată în dosarul nr. X/99/2009, 

instanţa de judecată a confirmat Planul de reorganizare al debitorului întocmit de 

administratorul judiciar şi aprobat favorabil de Adunarea Creditorilor din data de 21.10.2013. 

Având în vedere situaţia financiară a debitoarei, precum şi nerespectarea programului 

de plăţi propus prin Planul de reorganizare administratorul judiciar a procedat la Convocarea 

Adunării Creditorilor pentru data de 16.03.2015, având pe ordinea de zi aprobarea propunerii 

Comitetul creditorilor privind deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva 

debitorului.  

Din procesul-verbal încheiat la Adunarea Creditorilor din data de 16.03.2015 rezultă 

că au transmis votul prin corespondenţă 4 creditori. 

Curtea reține că administratorul judiciar în mod corect a constatat că Adunarea 

Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 

85/2006, respectiv au fost prezenţi creditori reprezentând 73,42% din Totalul creanţelor 

înscrise în Tabelul definitiv reunit modificat, în consecinţă creanţele lor însumate depăşesc 

30% din valoarea totală a creanţelor împotriva debitorului. 

În ceea ce priveşte voturile exprimate în această adunare, Curtea reține următoarele: 

doi creditori au fost de acord cu propunerea Comitetului Creditorilor privind deschiderea 

procedurii generale a falimentului împotriva debitorului, iar alţi doi creditori nu au fost de 

acord.  

În mod greșit, atât administratorul judiciar, cât și judecătorul sindic au reținut că 

voturile exprimate de creditorii aflați în insolvență, nu sunt valabile pentru că mandatele de 
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vot transmise au fost semnate doar de către administratorii speciali, fără acordul şi semnătura 

administratorilor judiciari. 

Potrivit art. art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, „administratorul special este 

reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană 

juridică, împuternicit să efectueze în numele și pe contul acestuia actele de administrare 

necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze 

activitatea și să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a 

ridicat dreptul de administrare”. Iar potrivit art. 18 din Legea nr. 85/2006: ,,După deschiderea 

procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, va 

desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator 

special, care să reprezinte interesele societăţii şi ale acestora şi să participe la procedură, pe 

seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de 

administratorul judiciar/lichidator care îl conduce şi activitatea comercială, iar mandatul 

administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor”.  

Curtea reține din aceste dispoziții legale că administratorul special este considerat de 

legiuitor drept un participant la procedura insolvenței de sine stătător, nu un simplu 

reprezentant al asociaților, chiar dacă este numit de aceștia sau dacă, după ridicarea dreptului 

de administrare, mandatul său se reduce la reprezentarea intereselor lor, acest mandat având 

un conținut legal și nu doar convențional, incluzând atribuțiile enumerate la art. 18 din lege. 

În aceste condiții, atât timp cât creditoarei SC „X” SRL, debitoare în procedura 

insolvenței, nu i s-a ridicat dreptul de administrare, administratorul special al acesteia avea 

dreptul legal să efectueze în numele și pe contul ei, actele de administrare necesare în 

perioadele de procedură.  

Pornind de la definiția actelor de administrare care sunt acele acte juridice civile prin 

care se realizează o normală punere în valoare a unui bun ori a unui patrimoniu, Curtea reține 

că, în condițiile în care SC „X” SRL este creditor al debitorului, exprimarea votului în cadrul 

adunării creditorilor reprezintă un act de administrare care putea fi exercitat în mod valabil de 

către administratorul special fără a fi necesar acordul și semnătura administratorului judiciar.  

În consecință, administratorul judiciar a aplicat în mod greșit dispozițiile legale 

incidente când a reținut că votul exprimat de către SC S, prin administrator special, în 

adunarea creditorilor nu este valabil pentru că nu a fost semnată de către administratorul 

judiciar. 

În condițiile în care votul exprimat de către creditori prin administratori speciali era 

valabil exprimat Curtea reține că hotărârea luata de către Adunarea Creditorilor din data de 

16.03.2015 nu respecta prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 potrivit căreia ,, 

deciziile adunării creditorilor se va adopta cu votul favorabil al titularilor majorității prin 

valoare a creanțelor.” 

Atâta timp cat pentru luarea deciziei era necesar votul majorității prin valoare a 

creanțelor prezente iar în cauza creanțele creditorilor S SRL şi V SA reprezintă majoritatea 

creanțelor prezente, Curtea reține că Hotărârea adunării creditorilor din data de 16.03.2015 a 

fost luata cu încălcarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 85/2006.  

Susținerea lichidatorului judiciar potrivit căreia administratorul special al creditoarei 

nu putea sa exprime un vot valabil în cadrul adunării generale a creditorilor deoarece era în 

conflict de interese ca urmare a faptului că deține 12,5% din capitalul social al debitorului și 

întregul capital social al S.C. S SRL, nu poate fi analizata în acest cadrul procesual atât timp 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337132/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334763/Mandatul
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4457/Lege
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cat neluarea în considerare a votului exprimat de S.C. S SRL nu a avut la baza acest 

argument.  

Instanța de judecată are obligația, potrivit art. 129 alin. 6 C.pr.civ., să se pronunțe doar 

cu privire la obiectul cererii deduse judecății care, în situația de față, îl reprezintă contestația 

formulată de SC „X” SRL împotriva hotărârii adunării creditorilor în care nu s-a dat eficienta 

votului exprimat pentru că era exprimat de administratorul special și nu pentru existenta unui 

conflict de interese.  

Pentru aceste motive, Curtea, reținând că, în soluționarea cauzei, judecătorul sindic a 

interpretat și aplicat în mod greșit dispozițiile art. 3 pct. 26, art. 18 și art. 15 din Legea nr. 

85/2006, caz de modificare a hotărârii prevăzut de art. 309 pct. 9 C.proc.civ., admite recursul 

și, în baza art. 312 C.proc.civ., modifică în tot sentința atacată, în sensul că admite contestaţia 

formulată de creditoarea SC „X” SRL, prin administrator special,, împotriva Hotărârii 

Adunării Creditorilor debitoarei. 

 

22. Garanţia de bună execuţie indisponibilizată anterior intrării în procedura 

insolvenţei. Refuzul depozitarului de a elibera suma la solicitarea 

lichidatorului judiciar al debitoarei 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 408/24 mai 2017 

Curtea reţine că, potrivit art. 89 alin. 1 din H.G. nr. 925 din 2006, garanţia de bună 

execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă a lucrărilor în perioada convenită a 

contractului. Deşi art. 90 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede că,de regulă, garanţia de 

bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract, alin. 3 prevede 

şi posibilitatea părţilor de a constitui garanţia prin reţineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parţiale.  

Din actele dosarului rezultă că debitoarea F a încheiat cu Consiliul Local B., autoritate 

contractantă, contractul de lucrări cu nr. 1741 la 10.09.2007 având ca obiect executarea, 

finalizarea şi întreţinerea sistemului centralizat de colectare deşeuri şi microstaţie, durata 

contractului fiind de 16 luni începând cu 10.09.2007. Părţile contractante au prevăzut la art. 

14 că executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de 5% din fiecare situaţie de lucrări, iar achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 

execuţie 70% la recepţia lucrării, 30% la 12 luni de la recepţia lucrării. 

Împotriva debitoarei s-a deschis în 2013 procedura falimentului, Casa de Insolvenţă 

A&B SPRL fiind desemnată lichidator judiciar al acesteia.  

La 29.07.2015 s-a constatat că debitoarea avea în contul deschis la bancă suma de 

22791,65 lei, sumă ce reprezintă obiectul prezentului litigiu, părţile arătând că aceasta a fost 

indisponibilizată în favoarea Consiliului Local B. cu titlu de garanţie de bună execuţie 

aferentă contractului de lucrări cu nr. 1741/2007.  

Din susţinerile părţilor mai rezultă că lucrarea ce face obiectul contractului nu a fost 

recepţionată, nefiind astfel îndeplinite condiţiile pentru restituirea sumei reprezentând garanţia 

de bună execuţie.  
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Pe de altă parte, lichidatorul judiciar a solicitat depozitarului în mai multe rânduri 

eliberarea sumei respective, aceasta lovindu-se de refuzul băncii care a condiţionat eliberarea 

de acceptul autorităţii contractante în favoarea căreia s-a constituit garanţia de bună execuţie.  

Având în vedere modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, prin reţineri 

succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, Curtea apreciază că suma aflată în 

contul de disponibil este în patrimoniul debitoarei, dar indisponibilizată totodată în favoarea 

autorităţii contractante.  

Într-adevăr, conform art. 91 din H.G. nr. 925/2006, autoritatea contractantă, în speţă 

Consiliul Local B, are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care debitoarea 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract şi poate solicita unităţii bancare să 

efectueze plăţi din contul de disponibil prin care s-a institui garanţia de bună execuţie, dar, 

după deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei, faţă de prevederile art. 36 din 

Legea nr. 85/2006, orice demers individual al creditoarei împotriva debitoarei este suspendat, 

aceasta având posibilitatea să îşi realizeze creanţa doar în cadrul procedurii insolvenţei. 

În conformitate cu art. 46 din Legea nr. 85/2006, toate actele, operaţiunile şi plăţile 

efectuate de către debitoare ulterior deschiderii procedurii sunt nule, în lipsa acordului 

lichidatorului judiciar, interdicţia urmărind asigurarea caracterului colectiv şi concursual al 

procedurii insolvenţei şi conservarea pe cât posibil a patrimoniului debitorului, astfel cum a 

existat el la momentul deschiderii procedurii.  

De asemenea, un alt argument este dictat de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 

din care rezultă că pentru orice plată s-ar face din contul debitoarei, este necesar acordul 

lichidatorului. 

În consecinţă, Curtea apreciază, contrar opiniei primei instanţe, că suma a cărei 

eliberare se solicită se află în patrimoniul debitoarei, împotriva căreia s-a deschis procedura 

falimentului, iar singurul care poate dispune asupra acesteia este lichidatorul judiciar, cu 

respectarea atât a dispoziţiilor Legii nr. 85 din 2006, cât şi a dispoziţiilor contractuale, 

opozabile debitoarei.  

Astfel, conform art. 480 al. 2 din Codul de procedură Civilă, se impune a fi admis 

apelul reclamantei, urmând a fi schimbată sentinţa primei instanţe şi admisă solicitarea 

reclamantei de obligare a pârâtei Banca la deblocarea contului deschis de debitoarea SC Fr, în 

vederea transferării sumei de 22.791,65 lei în contul de lichidare al debitoarei.  

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale primei instanţe care nu au făcut obiectul 

criticilor prin cererea de apel. 

23. Angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere în temeiul art. 138 lit. 

a din Legea nr. 85/2006. Achitarea unui avans de 900.000 lei pentru 

achiziţionarea unui imobil, pierderea avansului fără finalizarea transferului 

de proprietate 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 59/27 ianuarie 2017 

Prima instanţă a reţinut în considerentele sentinţei, în sarcina pârâţilor, săvârşirea 

faptelor prevăzute de art. 138 lit. a şi e din Legea nr. 85/2006, raportat la faptul că aceştia au 

avut în posesie şi administrare elemente de activ ale debitoarei în valoare de 56.854 lei, fără a 
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justifica lichidatorului folosirea acestora sau fără a le preda acestuia pentru valorificare în 

cadrul procedurii. În acelaşi timp, judecătorul sindic a reţinut că achitarea avansului de 

900.000 lei pentru achiziţionarea unui imobil reprezintă o decizie neinspirată de management 

a pârâţilor, care s-au aflat în imposibilitatea de a accesa un credit pentru plata restului de preţ.  

Contrar celor reţinute de prima instanţă, Curtea apreciază îndeplinite condiţiile pentru 

fapta prevăzută de art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006 raportat la operaţiunea de achitare a 

sumei de 900.000 lei cu titlu de avans, faptă care a fost săvârşită de administratorii statutari şi 

care a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei.  

După cum rezultă şi din apărările intimaţilor-apelanţi, aceştia au remarcat încă din 

luna septembrie 2008 că plăţile creditorilor care activau în zona dezvoltării imobiliare au 

scăzut considerabil, acesta fiind unul din efectele manifestării crizei economice. În acest 

context, de declin al pieţei imobiliare, intimaţii apelanţi susţin că au iniţiat un demers menit să 

diversifice activitatea societăţii, pentru achiziţionarea unui teren pentru un proiect imobiliar.  

La momentul anterior încheierii antecontractului din 13.11.2008, debitoarea avea o 

situaţie financiară bună. Astfel, la sfârşitul anului 2007 debitoarea avea datorii de 349.881 lei, 

dar avea disponibil în casă şi conturi la bănci în valoare de 673.383 lei, precum şi creanţe de 

recuperat de 44.433 lei. În contextul apariţiei crizei economice, la sfârşitul anului 2008, după 

achitarea avansului, creanţele de recuperat au crescut la 144.978 lei, iar datoriile societăţii 

comerciale erau în valoare de 321.851 lei, însă disponibilul bănesc a cunoscut o scădere 

drastică la 17.236 lei. În anul 2009, nu au avut loc modificări semnificative în ceea ce priveşte 

activul şi pasivul societăţii.  

Prin urmare, se constată din analiza datelor contabile ale debitoarei că ulterior 

încheierii antecontractului fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor nu mai erau 

suficiente, în acest mod fiind cauzată starea de insolvenţă.  

Curtea apreciază că achitarea avansului nu a reprezentat o acţiune neinspirată, ci una 

deliberată, menită să scadă activul societăţii în mod nejustificat. În primul rând, este evident 

că antecontractul de vânzare-cumpărare nu se circumscrie activităţii curente a debitoarei şi a 

avut ca efect o înstrăinare semnificativă a activului patrimonial aparţinând debitoarei. 

Caracterul deliberat al tranzacţiei este dovedit atât din lipsa oricăror probe concrete din care 

să rezulte că administratorii statutari s-ar fi adresat vreunei unităţi bancare pentru a obţine 

restul de preţ, în condiţiile în care avansul reprezenta jumătate din preţ, cât şi din faptul că la 

data stabilită pentru încheierea contractului şi achitarea diferenţei nu au efectuat nici un 

demers pentru a obţine un nou termen sau pentru a invoca modificarea politicii de creditare a 

băncii, raportat la data iniţială. Mai mult decât atât, faptul că la data încheierii antecontractului 

părţile au stabilit că avansul să fie păstrat de promitentul vânzător în cazul neprezentării 

promitentului cumpărător la data de 15.12.2008, coroborat cu lipsa oricărui demers în 

obţinerea unui credit pentru diferenţa de preţ, creionează intenţia reală a părţilor.  

O astfel de tranzacţie imobiliară, care implică transferul unor sume importante de bani 

reclamă o rigoare, iar lipsa unor demersuri efective de a obţine un credit pentru diferenţa de 

preţ, termenul de numai 30 de zile pe care părţile l-au stabilit pentru încheierea contractului, 

interval în care pârâţii nu au probat refuzul vreunei bănci în acordarea creditului şi nici 

modificarea politicii de creditare a băncii respective, precum şi uşurinţa cu care pârâţii au 

acceptat reţinerea avansului în valoare de 900.000 de lei de către promitentul vânzător cu titlu 

de daune interese compensatorii, sunt suficiente elemente pentru a considera că scopul părţilor 

nu a fost de a continua tranzacţia, ci doar acela de a scoate activul patrimonial din cadrul 

societăţii. 
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În aceste condiţii, transferul sumei de 900.000 de lei din patrimoniul debitoarei în cel 

al unei persoane fizice – care a obţinut în folosul său întreaga sumă – fără a primi în 

contrapartidă nici un folos practic pentru debitoare, întruneşte elementele constitutive ale 

faptei prevăzute de art. 138 lit. a din Legea nr. 85/2006. Fapta a fost săvârşită cu intenţie, 

întrucât aşa cum s-a reţinut anterior, acţiunea a fost una deliberată, prin aceasta cauzându-se 

starea de insolvenţă, prejudiciul creat constând în imposibilitatea creditorului de a-şi mai 

realiza creanţele scadente.  

Împrejurarea relevată de intimaţii-apelanţi că ulterior încheierii antecontractului din 

13.11.2008, activitatea curentă a debitoarei ar fi continuat, starea de insolvenţă ivindu-se mult 

mai târziu, este contrazisă de susţinerile acestora din cuprinsul întâmpinării prin care arată că 

motivul neîncheierii contractului de vânzare cumpărare a fost lipsa acută de lichidităţi. De 

asemenea, intimaţii-apelanţi au arătat că ulterior aceştia au creditat societatea în nenumărate 

rânduri din fonduri proprii, inclusiv plăţile efectuate după încetarea calităţii de 

administratori/asociaţi fiind făcute de aceste fonduri, împrejurare care certifică concluzia 

potrivit căreia starea de insolvenţă a fost generată de încheierea antecontractului de vânzare-

cumpărare menționat anterior. 

Intimaţii-apelanţi au formulat critici cu privire la cele reţinute de judecătorul sindic 

privind nepredarea de către administratorii statutari ai societăţii a elementelor de activ în 

valoare de 56.854 lei, bunuri pe care aceştia le-au avut în posesie şi administrare şi aveau 

obligaţia de a justifica folosirea lor sau de a le preda lichidatorului judiciar. Cu privire la acest 

aspect, Curtea apreciază că prima instanţă a făcut o analiză corectă şi judicioasă a situaţiei de 

fapt raportat la dispoziţiile legale incidente în cauză şi a pronunţat o soluţie temeinică şi 

legală, expunând în mod detaliat considerentele ce o susţin şi pe care instanţa de control 

judiciar şi le însuşeşte. În lipsa unor documente justificative contabile cu privire la modul de 

ieșire din patrimoniu a elementelor de activ înregistrate ca atare și dacă aceste bunuri nu au 

putut fi identificate faptic, se naște prezumția judecătorească a utilizării acestora în folos 

propriu de persoana care răspundea de gestiunea lor.  

În speță, reține curtea că, atât timp cât intimaţii-apelanţi nu au depus nici o justificare 

documentară cu privire la elementele de activ, sunt prezumate relativ culpa gestionarului 

patrimoniului societar, legătura de cauzalitate între fapta prezumată a acestuia și prejudiciul 

cert dovedit prin imposibilitatea acoperii creanțelor înscrise în tabelul definitiv. Nu s-a negat 

riscul aferent oricărei activități comerciale, însă acest aspect nu are legătură cu obiectul cererii 

de angajare, respectiv cu scoaterea din patrimoniu a elementelor de activ, fără dovedirea 

destinaţiei acestora, a căror contravaloare putea stinge datoriile exigibile ale debitoarei. În ce 

priveşte împrejurarea că intimaţii-apelanţi ar fi cesionat anterior părţile sociale, aceasta nu 

este de natură a îi exonera de răspundere, atât timp cât nu s-a făcut dovada în concret a 

predării respectivelor elemente de activ ale debitoarei.  

Prin urmare, Curtea constată dovedită în sarcina intimaţilor apelanţi a faptei prevăzute 

de art. 138 lit. a din Legea nr. 85 din 2006, starea de insolvență a debitoarei fiind cauzată de 

aceştia, motiv pentru care sunt răspunzători de prejudiciul creat creditorului societății 

debitoare.  

Pe cale de consecință, Curtea reține caracterul fondat al acestui motiv de apel din 

cererea principală, şi, totodată, neîntemeiate apărările intimaţilor apelanţi, astfel că în temeiul 

dispozițiilor. art. 480 Cod procedură civilă, apelul promovat de către lichidator împotriva 

sentinţei civile nr. 397 din 02.03.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal, și îl admite, iar sentința este schimbată în parte, în sensul 
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admiterii acţiunii formulate de reclamant, pârâţii fiind obligaţi, în solidar, la acoperirea 

pasivului rămas neacoperit al debitoarei, având în vedere că valoarea pasivului este inferioară 

sumei de 900.000 lei. 

 

Drept procesual civil 

 

24. Regulile în materie de executare sunt aceleaşi indiferent de calitatea părţilor, 

profesionist sau neprofesionist, competenţa materială a secţiei specializate 

fiind raportată exclusiv la criteriul obiectiv, determinat de obiectul sau 

natura litigiilor. 

Domeniu asociat: Conflict de competenţă 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Sentința civilă nr. 286/22 septembrie 2017 

Examinând actele şi lucrările dosarului, în aplicarea art. 135 coroborat cu art. 136 

alineat (1) Cod procedură civilă, Curtea constată că în cauză competenţa de soluţionare a 

cererii de apel aparţine Secţiei I civilă a Tribunalului Iaşi, pentru considerentele expuse în cele 

ce urmează: 

Prin cererea cu care a învestită Judecătoria Iaşi, contestatorii X și Y au chemat în 

judecată intimata „Z” RO SA, solicitând anularea tuturor formelor de executare efectuate în 

dosarul de executare al Biroului Executorului Judecătoresc „A”. 

Curtea de apel notează că - în contextul abrogării Codicelui de comerţ din 1887 prin 

articolul 230 alineat (1) litera c) din Legea nr. 71/2011 - calitatea de profesionist a uneia 

dintre părţi nu mai reprezintă un criteriu legal de atribuire a competenţei instanţelor 

judecătoreşti. 

Distincţia între competenţa în soluţionarea litigiilor cu profesionişti ce desfăşoară 

activitate economică (foşti comercianţi) şi aceea în soluţionarea litigiilor cu alţi profesionişti 

nu are vreo bază legală în dreptul civil substanţial, întrucât acesta nu distinge între 

„profesioniştii-comercianţi" şi „profesioniştii-necomercianţi". 

Competenţa tribunalelor/secţiilor specializate presupune - prin ipoteză - existenţa unor 

materii specializate (societăţi, insolvenţă, concurenţă neloială etc.), iar nu simpla calitate a 

părţilor. 

Aşadar, toţi profesioniştii, indiferent de statutul lor juridic (întreprinzător, persoană 

fizică sau juridică, ce desfăşoară o activitate organizată, cu sau fără caracter lucrativ, 

indiferent că este vorba despre regii autonome, societăţi, companii naţionale, asociaţii, 

fundaţii, societăţi agricole, liber-profesionişti ori societăţi profesioniste), sunt supuşi regulilor 

de drept civil, şi nu unor reguli speciale. 

În consecinţă, potrivit dispoziţiilor procedurale în vigoare, criteriile de determinare a 

competenţei materiale sunt instituite după natura, obiectul sau valoarea pretenţiei. 

Curtea observă că, în acelaşi sens, sunt statuările cu caracter obligatoriu (în sensul art. 

517 alineat 4 Cod procedură civilă) ale Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, din Decizia nr. 

18/17.10.2016, privind recursul în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 

226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Astfel, în interpretarea si aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. 1 si 228 alin. 2 din Legea 

nr 71/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea competenţei 

materiale a secţiilor specializate, cum este Secţia a II-a civilă a Tribunalului Iași, se ține 

seama de criteriile referitoare la obiectul sau natura litigiului, de genul celor avute în vedere 

de art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011. 

Anterior intrării în vigoare a noului cod civil, problema a făcut obiectul unui recurs în 

interesul legii, Decizia XV din 05.02.2007 cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a 

contestaţiilor la executare având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii 

comerciale. 

Cu toate ca soluţia pronunţată în menţionatul RIL a continuat să fie aplicată și după 

intrarea în vigoare a noului Cod civil, actuala competență materială procesuală a secţiilor 

specializate a fost recent stabilită prin Decizia RIL 18/2017. 

Din considerentele Deciziei RIL se desprinde intenţia de raportare a competenței 

materiale a secţiei specializate exclusiv la criteriul obiectiv, determinat de obiectul sau natura 

litigiilor, cu excluderea celui subiectiv. 

Cum contestaţia la executare propriu-zisă nu poate fi asimilată listei, fie ea și 

exemplificativă, din art. 226 alin 1 din Legea nr. 71/2011, simpla implicare a unui profesionist 

în procedura execuțională nu este un element care sa atragă competenţa materială a secţiei 

specializate. 

O altă interpretare ar duce la stabilirea competentei exclusiv prin raportare la calitatea 

de profesionist a uneia din părţi, pentru că regulile în materie de executare sunt aceleaşi 

indiferent de calitatea părților, profesionist sau neprofesionist. 

Faţă de considerentele expuse şi în aplicarea art. 135 şi 136 alin. (1) Cod procedură 

civilă, Curtea stabilește în favoarea Tribunalului Iaşi, Secţia I civilă, competenţa de 

soluţionare a litigiului. 

 

25. Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, 

netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a 

prejudiciului total din dosar 

Domeniu asociat: Măsură asiguratorie 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 40/20 ianuarie 2017 

Prin ordonanţa emisă la data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus 

poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terţe persoane fizice sau juridice şi 

instituirea sechestrului asigurător până la concurenţa sumei de 2.400.458 lei asupra bunurilor 

mobile şi imobile proprietate a mai multor persoane învinuite printre care şi reclamantul-

apelant. 

Prin sentinţa penală 70/30.01.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal 

YYYY/99/2013 s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 6212 lei cu titlu de 

despăgubiri către partea civilă AJOFM Iaşi şi 1200 lei cheltuieli judiciare către stat, iar prin 

decizia penală 737/19.10.2015 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul penal 

ZZZZ/99/2013 s-a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii şi a popririlor pe conturi luate faţă 
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de inculpaţii din cauză prin ordonanţele procurorului şi menţinute de instanţa de fond până la 

achitarea integrală a sumei de 165467 lei. 

Așa cum în mod corect a reținut și judecătorul fondului, apelantul-reclamant a achitat 

suma de 6212 lei la care a fost obligat prin hotărârile menţionate anterior, la plata cheltuielilor 

judiciare către stat, în sumă de 1200 lei, precum şi suma de 2614 lei cu titlul de accesorii. 

Reține Curtea faptul că, prin încheierea din 12 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Iași 

în dosarul QQQQ/99/2015/a1**, s-a admis cererea de ridicare a sechestrului asigurator 

formulată de petentul LV, dispunându-se ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin 

ordonanţa emisă la data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi, cu privire la reclamantul 

LV.  

Puterea lucrului judecat diferă de autoritatea de lucru judecat şi reprezintă o dezvoltare 

a doctrinei și jurisprudenței, reglementată legislativ de noul Cod de procedură civilă. S-a 

arătat în doctrină faptul că puterea lucrului judecat are la bază principiul conform căruia 

„hotărârea este prezumată a exprima adevărul și nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre (res 

judicata pro veritate habetur).  

Jurisprudența CEDO din ultima perioadă statuează, cu valoare de normă, 

imposibilitatea pronunțării în cauze identice a unor soluții contradictorii și diametral opuse, 

utilizând noțiuni foarte apropiate de precedentul judiciar. 

De remarcat că înseși hotărârile CEDO sunt precedente judiciare care obligă instanțele 

naționale la pronunțarea unor hotărâri în consens cu practica CEDO în respectiva problemă de 

drept. De asemenea, trebuie remarcat că hotărârile CEDO se referă în mod direct sau indirect 

la precedentul judiciar ca element de asigurare a interpretării și aplicării unitare a legii. 

Aceste susțineri sunt sprijinite și de Hotărârea din 06.12.2007 a Curții Europene a 

Drepturilor Omului (cauza Beian împotriva României) prin care a fost constatată încălcarea 

art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Prin Hotărârea pronunțată în 

cauza Beian contra României, CEDO a condamnat Statul Român pe motiv că sistemul 

judiciar românesc nu asigură stabilitatea circuitului juridic. prin faptul că permite pronunțarea 

în cauze identice a unor soluții contradictorii și diametral opuse. 

De asemenea, în cauza Pilot Service contra României, CEDO a statuat că obligația de 

a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitiv, deoarece art. 6.1 din Convenție nu face nici 

o diferențiere între cauzele prin care s-a admis acțiunea și cele prin care s-a respins acțiunea, 

hotărârea trebuind să fie respectată și aplicată indiferent de rezultatul procesului. 

Mai mult de atât, în cauza Zazanis și alții contra Greciei, CEDO a statuat că obligația 

de a executa o hotărâre nu se limitează la dispozitivul acesteia, iar autoritățile nu pot repune în 

discuție problema soluționată prin hotărârea definitivă. 

În plus, față de cele menționate anterior, în cauza Amurăriței contra României, CEDO 

a stabilit că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6&1 trebuie interpretat prin prisma 

preeminenței dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor semnatare ale 

Convenției, principiu enunțat în preambulul Convenției. 

Unul dintre elementele fundamentale ale principiului preeminentei dreptului este 

principiul securității raporturilor juridice, care presupune, printre altele, că soluțiile definitive 

date de instanțele judecătorești sa nu mai poată fi contestate. 

Așadar, instanțele sesizate ulterior nu ar fi trebuit să mai repună în discuție constatările 

jurisdicțiilor anterioare. 



118 

 

În concluzie, CEDO a stabilit că instanțele sunt obligate să țină cont de constatările de 

fapt din procedurile judiciare anterioare, repunerea în discuție a situației soluționate definitiv 

prin alte hotărâri constituind o încălcare a art. 6.1 din Convenție. 

Chiar dacă divergențele de jurisprudență constituie, prin natura lor, consecința inerentă 

oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de instanțe de fond având autoritate 

asupra competenței lor teritoriale, în măsura în care situația de fapt rămâne neschimbată, 

interpretarea dată legii trebuie să fie aceeași. 

Așadar, dezlegarea asupra unei probleme de drept date printr-o hotărâre irevocabilă 

este de natură să clarifice din acel moment acea problemă, creând speranța legitimă că ea nu 

va mai fi negată de o altă instanță de judecată, într-o procedură ulterioară. Statuarea în sens 

contrar ar fi posibilă prin prisma respectării prevederilor art. 6 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, numai în măsura în care ar fi posibil un reviriment jurisprudențial 

justificat de schimbarea stării de fapt sau în baza unei noi interpretări a legii (cauza Tudor 

Tudor contra României, Ștefan și Ștef contra României, Unedic contra Franței). 

Revenind la speţa dedusă judecăţii, reține Curtea faptul că dezlegarea problemei de 

drept privind ridicarea măsurilor asigurătorii, în cazul achitării debitului menționat în mod 

individual în sentința penală pentru unul din inculpați, a fost dată în mod definitiv prin 

încheierea din 12 mai 2016, pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul QQQQ/99/2015/a1**, 

încheiere prin care s-a admis cererea de ridicare a sechestrului asigurator formulată de 

petentul A, dispunându-se ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţa emisă la 

data de 12.03.2012 în dosarul penal XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - D.N.A. Serviciul Teritorial Iaşi, cu privire la reclamantul A.  

Se reține în considerentele încheierii menţionate, ce se impun cu putere de lucru 

judecat și în prezenta speţă, faptul că atât timp cât se face dovada achitării prejudiciului la 

care a fost obligat inculpatul prin sentința penală, măsura asiguratorie, instituită cu privire la 

toți inculpaţii, nu se mai justifică.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că între excepţia autorităţii de lucru judecat 

şi puterea de lucru judecat, există o distincţie clară. Astfel, condiţia de aplicare a autorităţii de 

lucru judecat presupune identitatea de acţiuni (părţi, obiect şi cauză juridică) ce opreşte 

repetarea judecăţii, iar puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată, 

astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis printr-o 

altă hotărâre. În speță, Înalta Curte a reținut că, în mod corect, instanţa de apel a precizat că nu 

respinge acţiunea în baza autorităţii de lucru judecat, ci are obligaţia de a judeca în fond, însă 

soluţia trebuie să ţină cont de dezlegarea deja dată asupra problemei de drept dedusă judecăţii, 

dând eficienţă prezumţiei de lucru judecat, că a mai fost odată dezlegată chestiunea litigioasă 

(Decizia nr. 1777 din 25 iunie 2015 pronunţată în recurs de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie având ca obiect constatare nulitate absolută clauză contractuală). 

De asemenea, Curtea reține faptul că măsurile asiguratorii presupun 

indisponibilizarea pe parcursul procesului penal a bunurilor mobile sau imobile aparţinând 

suspectului/inculpatului, părţii responsabile civilmente şi, în unele situaţii, chiar şi altor 

persoane care nu au calitatea de părţi în procesul penal. Indisponibilizarea poate afecta şi 

sumele de bani datorate suspectului/inculpatului sau părţii responsabile civilmente, de 

către un terţ ori de către cel păgubit, în mâinile acestora din urmă, legislația procesual 

penală reglementând două tipuri de măsuri asiguratorii: sechestrul şi poprirea.  

Scopul instituirii acestor măsuri, aşa cum este prevăzut de către legiuitor, 

desemnează totodată şi cazurile în care măsurile asiguratorii pot fi dispuse: pentru a evita 
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ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot 

face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea 

executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei 

produse prin infracţiune. 

În ceea ce priveşte întinderea măsurilor asiguratorii,  noua reglementare nu a trasat 

limitele necesare respectării dreptului de proprietate şi a prezumţiei de nevinovăţie.  

Este adevărat că legea prevede o solidaritate între persoanele care au săvârşit fapta 

prejudiciabilă, însă trebuie observate şi regulile privind repararea prejudiciului, aplicabile 

laturii civile a dosarului penal.  

În condiţiile în care art. 1383 din noul Cod Civil prevede faptul că sarcina 

reparaţiei pagubei se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la 

cauzarea prejudiciului, iar prin sentința penala numărul 70/30.01.2014 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, modificată prin decizia 737 din 19.10.2015 a Curții de Apel Iaşi, nu s-a 

instituit solidaritatea inculpaților în recuperarea prejudiciului, ci doar răspunderea individuală 

a acestora, pentru partea din prejudiciu ce decurge din săvârșirea infracțiunilor reținute în 

sarcina lor, apare ca excesivă menținerea măsurii asiguratorii în limita valorică a 

prejudiciului total din dosar. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 480 C.proc.civ., curtea de 

apel admite apelul formulat de reclamant şi admite cererea de ridicare a măsurilor asigurătorii, 

dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile şi imobile și 

măsura popririi asigurătorii asupra sumelor de bani ale debitorului, dispuse prin Ordonanţa 

procurorului din 12.03.2012 în dosarul penal nr. XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie DNA - Serviciul Teritorial Iaşi, menţinută prin sentinţa penală nr. 

70/30.01.2014 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr. 737/19.10.2015 a Curţii de Apel Iaşi, 

ordonanța urmând a-şi menține efectele cu privire la celelalte părţi.  

 

Norme de drept european. Aplicare 

 

26. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind 

competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 

matrimonială și în materia răspunderii părintești. Motive de refuz al 

recunoașterii, conform art. 22 din Regulament. Raportul dintre Regulament 

și Convenţia de la Haga privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor 

oficiale străine 

Domeniu asociat: Exequator 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 461/2017/19 Iunie 2017 

Obiectul cererii cu care a fost învestit Tribunalul Iași îl reprezintă recunoaşterea pe 

teritoriul României a efectelor Hotărârii de divorţ - Sentinţa nr. XX9/11 din dosarul nr. 

YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din Spania.  

Curtea de apel notează că – față de obiectul acțiunii – prevederile care trebuiau 

observate de prima instanță sunt acelea ale Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 
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din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești. 

Instanța de control judiciar reține că în capitolul III al Regulamentului este 

reglementată recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un alt stat membru UE. 

Astfel, în conformitate cu art. 21: „(1) Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat 

membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo 

procedură. …  

(3) Fără a aduce atingere secțiunii 4 din prezentul capitol, orice parte interesată poate 

solicita, în conformitate cu procedurile prevăzute de secțiunea 2 din prezentul capitol, 

pronunțarea unei hotărâri de recunoaștere sau de refuz al recunoașterii hotărârii”. 

În articolele următoare, regulamentul stipulează motivele de refuz al recunoașterii, în 

termenii articolului 22 – pentru motivele de refuz al recunoașterii hotărârilor judecătorești 

pronunțate în materie de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei – respectiv ai 

art. 23, în ceea ce privește motivele de refuz al recunoașterii hotărârilor judecătorești în 

materia răspunderii părintești. 

Potrivit articolului 22, o hotărâre judecătorească pronunțată în materie de divorț, de 

separare de drept sau de anulare a căsătoriei nu se recunoaște: „(a) în cazul în care 

recunoașterea contravine în mod evident ordinii publice a statului membru în care se solicită 

aceasta; (b) în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost 

notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat și astfel încât acesta să își 

poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că pârâtul a acceptat hotărârea 

într-un mod neechivoc; (c) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre 

pronunțată într-o acțiune între aceleași părți în statul membru în care se solicită aceasta sau (d) 

în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată anterior într-un alt stat 

membru sau într-un stat terț într-o cauză între aceleași părți, din moment ce această primă 

hotărâre îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru în care se solicită 

aceasta”. 

În același timp, potrivit articolului 23, o hotărâre judecătorească pronunțată în materia 

răspunderii părintești nu este recunoscută: „(a) în cazul în care recunoașterea contravine în 

mod evident ordinii publice din statul membru în care se solicită recunoașterea, luând în 

considerare interesul superior al copilului; (b) în cazul în care, cu excepția procedurilor 

urgente, aceasta a fost pronunțată fără a-i da copilului posibilitatea de a fi ascultat, 

încălcându-se astfel normele fundamentale de procedură din statul membru în care se solicită 

aceasta; (c) în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost 

notificat sau comunicat în timp util persoanei care nu s-a prezentat și astfel încât aceasta să își 

poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că respectiva persoană a 

acceptat hotărârea într-un mod neechivoc; (d) la solicitarea oricărei persoane care susține că 

hotărârea se opune exercitării răspunderii sale părintești, în cazul în care hotărârea a fost 

pronunțată fără ca această persoană să fi avut posibilitatea de a fi ascultată; (e) în cazul în care 

aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată ulterior în materia răspunderii părintești 

în statul membru în care se solicită recunoașterea; (f) în cazul în care aceasta este 

ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată ulterior în materia răspunderii părintești într-un alt stat 

membru sau în statul terț în care copilul își are reședința obișnuită, din moment ce hotărârea 

ulterioară îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru solicitat sau (g) 

în cazul în care nu a fost respectată procedura prevăzută la articolul 56”. 
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În speța dedusă judecății, verificând conținutul Hotărârii de divorţ - Sentinţa nr. 

XX9/11 din dosarul nr. YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din Spania – 

curtea constată că nu este incident niciunul dintre motivele de refuz expres și limitativ înscrise 

în textele citate. 

În ceea ce privește condiţiile formale pentru recunoaşterea efectelor pe teritoriul 

Statului Român, curtea constată că este greșită raportarea tribunalului la prevederile 

Convenţiei de la Haga privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, în 

condițiile în care prevederile aplicabile sunt acelea din Regulamentul 2201 din 2003. 

Astfel, articolul 60 din Regulament – cu denumirea marginală „Raporturile cu anumite 

convenții multilaterale” – stabilește: „În relațiile dintre statele membre, prezentul regulament 

prevalează asupra următoarelor convenții în măsura în care acestea privesc materiile 

reglementate de prezentul regulament: (a) Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu 

privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine și legea aplicabilă cu 

privire la protecția minorilor”. 

Prin urmare, se cuvine a fi verificate dispozițiile relevante din Regulamentul 

2201/2003.  

Articolul 37 „Documente” prevede următoarele: „(1) Partea care solicită sau contestă 

recunoașterea unei hotărâri judecătorești ori solicită încuviințarea executării trebuie să 

prezinte: (a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea 

stabilirii autenticității sale și (b) certificatul menționat la articolul 39. 

(2) În afară de aceasta, în cazul în care este vorba despre o hotărâre în lipsă, partea 

care solicită recunoașterea sau încuviințarea executării trebuie să prezinte: (a) originalul sau o 

copie certificată pentru conformitate a documentului care stabilește că actul de sesizare a 

instanței sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat părții care nu s-a prezentat sau 

(b) orice document care arată că pârâtul a acceptat hotărârea în mod neechivoc”. 

În cazul lipsei unor documente, articolul 38 stabilește: „(1) În lipsa prezentării 

documentelor menționate la articolul 37 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2), instanța 

judecătorească poate acorda un termen pentru prezentarea lor sau poate accepta documente 

echivalente sau, în cazul în care consideră că dispune de suficiente informații, poate să 

renunțe la prezentarea lor. 

(2) La solicitarea instanței judecătorești, se prezintă o traducere a documentelor. 

Traducerea este certificată de o persoană autorizată în acest sens într-unul dintre statele 

membre.” 

În ceea ce privește certificatul privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială 

și certificat privind hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești, articolul 39 din 

Regulament stipulează că instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul 

membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând 

formularul al cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătorești în materie 

matrimonială) sau în anexa II (hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești). 

Curtea de apel reține că apelanta a prezentat certificatul prevăzut de articolul 39 

enunțat și că sunt îndeplinite atât condițiile de fond, cât și acelea de formă pentru 

recunoașterea hotărârii instanței spaniole, potrivit Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al 

Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. 
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Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (2) Cod procedură 

civilă, curtea admite apelul formulat de reclamantă împotriva sentinţei civile pronunţate de 

Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă, hotărâre pe care o schimbă în tot, în sensul admiterii cererii 

formulate de reclamantă și recunoaşterii pe teritoriul României a efectelor hotărârii de divorţ - 

Sentinţa nr. XX9/11 din dosarul nr. YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din 

Spania. 

Instanța de apel obligă apelanta să îi plătească intimatului suma de 500 lei, cheltuieli 

de judecată în apel, prin aplicarea art. 453 alineat (1) și 451 alineat (2) Cod procedură civilă, 

onorariul avocatului fiind redus de la 1.000 lei la 500 lei, suma de 1.000 lei apărând vădit 

disproporționată în raport cu complexitatea cauzei și cu activitatea desfășurată de avocat (nu 

s-a formulat întâmpinare). 
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II. Secția penală 

 

Drept penal 

 

1. Schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată 

inculpatul, respectiv din infracţiunea de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod 

penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de omor 

calificat săvârşit prin cruzimi prev. de art. 189 alin. 1 lit. h) Cod penal cu 

referire la art. 199 alin. 1 Cod penal. Imposibilitatea aplicării procedurii 

simplificate de judecare a cauzei  

 

1. Pentru existența infracțiunii de omor deosebit de grav (în vechea reglementare), 

respectiv calificat (în actuala reglementare), 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. 

Inculpatul, faţă de maniera în care a acţionat, aplicând victimei nenumărate lovituri 

cu cuţitul (33 de plăgi înjunghiate) în diferite zone ale corpului, la început de 

intensitate mai redusă, dar interesând vase importante şi zone vitale, apoi, la 

final, o lovitură puternică cu ocazia căreia lama cuţitului a pătruns în totalitate 

în corpul victimei, în zona gâtului, a făcut ca decesul victimei să intervină după o 

anumită perioadă de timp, perioadă în care, cu toate chinurile şi suferinţele fizice 

inerente actelor violente care au precedat, victima a tentat măsuri de apărare ori 

de eschivă la lovire, dovadă fiind leziunile de la nivelul membrului superior stâng 

şi prezenţa leziunilor pe mai multe planuri. 

2. În raport de noua încadrare juridică, nu mai sunt incidente dispoziţiile art. 374 alin. 

4 Cod procedură penală, acţiunea penală în raport de noua încadrare vizând o 

infracţiune pedepsibilă cu detenţiunea pe viaţă, şi totodată, faţă de importanţa 

deosebită a obiectului judecăţii, inclusiv din perspectiva respectării dreptului 

inculpatului la un proces echitabil, în componenta sa vizând dreptul la apărare, 

instanţa fiind obligată să statueze asupra temeiniciei unei acuzaţii penale 

determinate aduse inculpatului prin actul de sesizare, acuzaţie în raport de care 

acesta şi-a construit apărarea de la momentul notificării oficiale cu privire la 

aceasta, legiuitorul a prevăzut soluţia trimiterii cauzei spre rejudecare, 

asimilând încălcarea decurgând din lipsa cercetării judecătoreşti în raport de o 

anumită faptă reţinută în sarcina inculpatului prin actul de sesizare unui 

veritabil motiv de nulitate care face imposibilă continuarea judecării cauzei de 

către instanţa de control jurisdicţional, fiind necesară, tocmai pentru respectarea 

şi valorificarea adecvată a dreptului la apărare şi la dublul grad de jurisdicţie, 

rejudecarea cauzei de către prima instanţă.  

 

Temei de drept: art. 188 alin. 1 Cod penal, art. 199 alin. 1 Cod penal, art. 189 alin. 1 

lit. h) Cod penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 719/09.10.2017  
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Prin sentința penală nr. 147/2017 din 21.06.2017 pronunțată în dosarul nr. 

646/89/2017, Tribunalul V a hotărât următoarele: 

„Condamnă pe inculpatul inculpatului UPV la o pedeapsă de 9 (nouă) ani închisoare şi 

4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. 

a, b și h Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte 

funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, h) 

dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pentru săvârșirea infracțiunii de 

omor prevăzută de art. 188 raportat la art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 

Cod procedură penală. 

Aplică inculpatului UPV pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b și h Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care 

implică exerciţiul autorităţii de stat, h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de 

arme, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 Cod penal. 

Conform art. 399 alin. 1 şi art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 

202 şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, menţine starea de arest preventiv a inculpatului 

UPV. 

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, 

dispune deducerea din durata pedepsei închisorii aplicate inculpatului UPV durata reținerii și 

arestării preventive începând cu data de 13.12.2016 la zi. 

În temeiul art. 404 alin. 6 Cod procedură penală, dispune înștiințarea părţilor civile 

UV, UFV, UAM și GM cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea a inculpatului UPV. 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul UPV, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, urmând ca în baza art. 5 alin. 

5 din Legea nr. 76/2008 inculpatul să fie informat că probele biologice recoltate vor fi 

utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a 

profilului genetic. 

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b 

Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul UPV în folosul statului a unui cuțit, folosit de 

acesta la comiterea infracțiunii de omor, înregistrat în Registrul de corpuri delicte al 

tribunalului, la poziția nr. 23. 

Potrivit art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 19, 20, 23 alin. 2 Cod 

procedură penală, art. 1164, 1349, 1357, 1358, 1359, 1381, 1385, 1386, 1390, 1391 și 1392 

Cod civil, obligă inculpatul UPV, la plata către părțile civile minore UV, UFV și UAM a 

sumei de 100.000 lei pentru fiecare în parte cu titlul de daune morale și către partea civilă 

GM, mama victimei GML, a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune morale și 7.500 lei cu 

titlul de daune materiale. 

Conform art. 272 alin. 1 și art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul 

UPV să achite statului suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 700 lei 

cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale, din care suma de 456 de lei reprezintă 

contravaloarea expertizei medico-legale de autopsie a victimei Grigoraș Mihaela Luminița și 

suma de 300 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de strat la cercetarea 

judecătorească.  

Potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din 

oficiu pentru inculpatul UPV (delegație nr. 166/06.03.2017 av. ZF) în cuantum de 260 lei și 

onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru părțile civile minore UV, UFV și UAM (av. 

GE, delegație nr. 384/08.05.2017), în cuantum de 585 lei, înaintate din fondurile Ministerului 

de Justiție, rămân în sarcina acestuia. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.” 

Pentru a dispune astfel, Tribunalul V a reținut următoarele: 



125 

 

„Prin rechizitoriul nr. 908/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui a fost 

trimis în judecată în stare de arest preventiv inculpatul UPV pentru comiterea infracţiunii de 

omor prev. de art. 188 alin. 1 rap. la art. 199 alin. 1 Cod penal.  

În cauză a fost audiat inculpatul care a recunoscut şi regretat comiterea faptei 

solicitând judecata în baza procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 Cod 

procedură penală.  

Având în vedere atitudinea de recunoaşterea infracţiunii comise, de însuşire a probelor 

administrate în cursul urmăririi penale, instanţa va admite această solicitare a inculpatului. 

Totodată, inculpatul a solicitat administrarea probei cu acte în circumstanţiere, cerere 

care a fost admisă.  

În cauză s-au constituit părţi civile mama victimei şi cei 3 copii minori ai inculpatului. 

Inculpatul şi-a manifestat disponibilitatea achitării acestor pretenţii când va avea 

posibilitatea materială.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele: 

Începând cu anul 2009, inculpatul UPV a întreţinut o relaţie de concubinaj cu victima 

GML, cei doi având împreună trei copii minori, cu vârstele cuprinse între 6 ani şi 2 ani. Cei 

doi locuiau într-o casă sărăcăcioasă de pe raza satului C, com. C, construită pe un teren 

aparţinând familiei victimei. Casa nu era racordată la curent electric, însă aceştia beneficiau 

de electricitate printr-un cablu conectat la reţeaua electrică a locuinţei părinţilor victimei. 

Începând cu mijlocul lunii noiembrie 2016, inculpatul a muncit pe raza municipiului B, iar în 

seara zilei de 29 noiembrie 2016, în jurul orei 19
00

, a ajuns în localitatea C. Intrat în locuinţă, 

inculpatul a surprins-o pe victima GML purtând o discuţie telefonică. Întrucât avea bănuieli 

cu privire la fidelitatea acesteia, între cei doi a avut loc o discuţie în contradictoriu, iar 

inculpatul i-a distrus telefonul victimei. Victima GML şi-a anunţat mama, cu care era vecină, 

iar în locuinţa celor doi concubini a venit şi numita GM, care şi-a expus punctul de vedere cu 

privire la relaţia dintre cei doi. În urma discuţiilor purtate, a părut că incidentul s-a aplanat, iar 

sus-numita a plecat la locuinţa ei. Peste noapte, cei doi concubini au discutat în amănunt cu 

privire la relaţia lor şi presupusa relaţie extraconjugală iniţiată de victima GML cu un alt 

bărbat. Peste noapte victima a dormit, însă inculpatul nu a putut să adoarmă, iar spre 

dimineaţă a luat hotărârea de a o ucide pe victimă. Când s-a luminat, inculpatul a luat de pe 

masa din încăpere un cuţit folosit în gospodărie (cu lungimea totală de 30 de centimetri, cu 

lungimea lamei de 18,5 centimetri, având o lăţime a lamei la baza mânerului de 2,8 centimetri 

şi o lăţime medie de 2,5 centimetri). Inculpatul a trezit-o pe victimă şi i-a spus acesteia că o va 

ucide pentru că l-a înşelat. Victima i-a răspuns că nu îl crede în stare de o astfel de faptă, 

momente în care inculpatul i-a aplicat nenumărate lovituri cu respectivul cuţit, peste trunchiul 

corpului. 

Lovirea victimei de către inculpat a fost sesizată de fetiţa acestora, UVM , în vârstă de 

6 ani, care a coborât din pat şi a trecut pe lângă cei doi, apoi desculţă a alergat în spatele casei 

spre locuinţa bunicilor materni. Minora şi-a anunţat bunica că tatăl ei o agresează pe mama. 

Între timp, inculpatul UPV a intenţionat să se sinucidă, fapt pentru care şi-a aplicat şi 

lui mai multe lovituri cu cuţitul în zona gâtului. Martora GM a intrat în locuinţa concubinilor 

şi a sesizat că victima era decedată, iar inculpatul era inconştient, ambii aflându-se pe podea. 

Aceasta a ieşit în faţa casei şi a strigat după ajutor, iar la faţa locului au sosit soţii OG şi OD. 

Ulterior, sus-numita a anunţat evenimentul la S.N.U.A.U. „112”, iar la faţa locului a 

sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean V., care a constatat decesul victimei 

GML şi care 1-a preluat pe inculpatul UPV în vederea acordării de îngrijiri medicale. Astfel, 

inculpatul a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgenţă „E B” B, iar ulterior a fost 

transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „SS” I unde a fost internat în perioada 

30.11.2016 - 10.12.2016 cu diagnosticul „plăgi tăiate cervicale anterioare dreapta cu secţiunea 

venei jugulare interioare, parţial glanda submaxilară dreapta şi pol.sup.ltd., plăgi tăiate 

cervicale stânga cu secţiunea venei jugulare stânga, şoc hemoragie”. în perioada 10.12.2016 -

31.12.2016, inculpatul UPV a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă V cu diagnosticul 



126 

 

„paralizie cv la dreapta, probleme specifice legate de circumstanţe psihosociale, plăgi multiple 

tăiate latero-cervicale bilaterale suturate, anemie posthemoragică”. 

Cu privire la victimă, potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală 

(autopsie) nr.412/N din data de 01 decembrie 2016 întocmit de către Serviciul Judeţean de 

Medicină Legală V, moartea numitei GML a fost violentă şi s-a putut instala la data de 30 

noiembrie 2016. 

Moartea a avut drept cauză o hemoragie masivă (externă şi internă), consecinţa 

multiplelor plăgi înjunghiate (33 plăgi înjunghiate) cu interesare vasculară importantă (venele 

jugulare internă, externă, bilateral, artera carotidă internă bilateral, artera renală stângă) cât şi 

atingere viscerală (pancreas). 

De asemenea, au fost evidenţiate leziuni traumatice de tipul infiltratelor sanguine şi 

echimozei. 

Plăgile s-au putut produce prin loviri repetate cu un obiect tăietor-înţepător (posibil 

cuţit cu un singur tăiş); infiltratul sanguin epicranian şi leziunea de la nivelul umărului drept 

s-au produs prin lovire cu sau de corp dur, cel mai probabil prin loviri pasive (cădere). 

Intre traumatism şi moarte există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată. 

Sângele recoltat de la cadavru nu conţinea alcool. 

Cel mai probabil, victima şi agresorul s-au aflat iniţial faţă în faţă, iar agresorul a 

aplicat lovituri cu obiect tăietor-înţepător la nivelul regiunii cervicale, feţei, deltoidian şi 

toracal superior, urmată de căderea victimei în decubit (pentru căderea victimei pledează 

infiltratul hemoragie epicranian drept); cu victima în decubit, agresorul a continuat să aplice 

lovituri cu corp tăietor-înţepător; s-a apreciat că victima a tentat măsuri de apărare la lovire (a 

se vedea leziunile de la nivelul membrului superior stâng). Nu s-a exclus nici varianta ca toate 

leziunile determinate de obiectul tăietor-înţepător să se fi produs cu victima aflată de la 

început în decubit, iar prezenţa leziunilor pe mai multe planuri să fie consecinţa tentativelor 

victimei de a se apăra sau de a evita loviturile 

In drept, fapta inculpatului UPV, care, la data de 30.11.2016, i-a aplicat concubinei 

sale, victima GML, mai multe lovituri cu un cuţit, cauzându-i acesteia un număr de 33 de 

plăgi înjunghiate, ce au condus la o hemoragie masivă urmată de decesul victimei, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. l C.pen. cu referire 

la art. 199 alin. 1 C.pen. 

Următoarele mijloace de probă au dovedit infracţiunea: 

- proces-verbal de consemnare a apelului S.N.U.A.U. „112”;  

- proces-verbal de cercetare la faţa locului;  

- planşă foto cercetare la faţa locului;  

- proces-verbal de constatare; 

- procese-verbale; 

- raport de expertiză medico-legală (autopsie); proces-verbal de examinare şi planşa 

foto anexă; declaraţia suspectului; declaraţia inculpatului; declaraţii martori; corespondenţă 

unităţi medicale. 

Pe latură civilă, în cauză, parte civilă s-a constituit numita GM, mama victimei GML, 

care s-a ocupat de înhumarea victimei şi de preluarea celor trei minori în plasament. Sus-

numita a afirmat că va preciza cuantumul despăgubirilor în faţa instanţei de judecată. 

Cu privire la minorii UVM, UAM şi UFV, este de menţionat faptul că, în perioada 

30.11-06.12.2016, au fost internaţi în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul 

Abuzat, Neglijat, Exploatat din B. 

Prin Dispoziţiile nr. 5695, 5702 şi 5703, toate din 29.12.2016, ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, minorii sus-menţionaţi au fost plasaţi în regim de 

urgenţă la familia GJ şi GM, bunicii materni. 

Astfel, instanţa, analizând probele administrate la urmărirea penală, declaraţia sinceră 

de recunoaştere a inculpatului dată la cercetarea judecătorească, va constata că infracţiunea de 

omor reţinută în sarcina acestuia este pe deplin dovedită, existând o legătură de cauzalitate 



127 

 

directă între cele 33 de lovituri aplicate victimei de către inculpat şi decesul violent al 

acesteia.  

Conform art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnarea inculpatului se poate face 

dacă instanţa de judecată va constata că dincolo de orice îndoială rezonabilă, fapta există, 

constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.  

Toate probele administrate la urmărirea penală şi însuşite de inculpat conduc la 

vinovăţia acestuia cu privire la infracţiunea foarte gravă reţinută în sarcina sa, neexistând 

elemente probatorii care să dovedească contrariul sau o cauză justificativă din cele prev. de 

art. 19-22 Cod penal sau o cauză de neimputabilitate prev. de art. 24-31 Cod penal care să 

impună instanţei să pronunţe o altă soluţie.  

Astfel, în baza disp. art. 188 alin. 1 rap. la art. 199 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 

396 alin. 10 Cod procedură penală va dispune condamnarea inculpatului UPV la o pedeapsă 

de 9 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h Cod penal 

ca pedeapsă complementară disp. art. 67 Cod penal.  

Pe durata executării pedepsei închisorii aplicate prin prezenta hotărâre conform disp. 

art. 65 alin. 1 Cod penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b 

şi h Cod penal. 

Referitor la pedeapsa judiciară aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, instanţa a 

avut în vedere disp. art. 74 alin. 1 Cod penal, dar şi disp. art. 396 alin. 10 Cod procedură 

penală, avându-se în vedere faptul că inculpatul a solicitat judecata în baza procedurii 

simplificate, cerere care i-a fost admisă de către instanţă şi urmează ca limitele de pedeapsă 

să-i fie admise cu 1/3. 

Instanţa va constata că inculpatul nu este recidivist, fiind la primul său conflict cu 

legea penală dând dovadă de sinceritate. 

Prin fapta sa, inculpatul a adus atingere nu numai valorii sociale fundamentale în 

societate care este viaţa fiecărui individ şi care este protejată de legea penală prin incriminarea 

infracţiunii de omor dar şi prin recunoaşterea acestui drept fiecărei persoane, conform art. 2 

CEDO dar şi potrivit art. 22 alin. 1 din Constituţia României.  

Totodată, avându-se în vedere că inculpatul a curmat prin violenţă viaţa concubinei 

sale, au fost lezate şi relaţiile sociale care protejează familia, aşa cum sunt prevăzute în disp. 

art. 177 alin. 1 lit. c Cod penal, care asimilează concubinajul cu familia tradiţională.  

Familia este protejată prin art. 26 şi 48 din Constituţia România ca lege fundamentală 

a statutului. 

Se va mai avea în vedere motivul josnic invocat de inculpat, respectiv cel al geloziei 

faţă de victimă care ar fi fost bănuită de infidelitate, de module extrem de violent folosit de 

inculpat la curmarea vieții acesteia (33 de lovituri de cuţit aplicate în diverse părţi ale 

corpului). 

Aşa cum s-a mai indicat, inculpatul imediat după ce a comis infracţiunea, constatând 

gravitatea acesteia şi că victima decedase, într-un moment de tulburare psihică, a încercat să 

se sinucidă, el fiind salvat la timp de personalul medical care a intervenit prompt.  

Interzicerea ca pedeapsă complementară şi accesorie a acestor drepturi pentru inculpat 

este obligatorie fiind statuată şi de CEDO prin cauza Hirst contra Marii Britanii care impune 

ca instanţa de judecată să poată avea dreptul de a interzice temporar exercitarea unor drepturi 

bine determinate celor care se fac vinovaţi de comiterea unor infracţiuni grave.  

Și Constituţia României prin art. 53 prevede restrângerea exercitării unor drepturi pe 

cale legală şi pentru o durată limitată de timp, pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, dar numai proporţional cu situaţia care a determinat-o şi care, în acest 

caz, este reprezentată de comiterea de către inculpat a unei infracţiuni foarte grave soldată cu 

moartea victimei care îi era concubină. Prin această interzicere a drepturilor pentru o perioadă 

de timp limitată nu se aduce o atingere a existenţei drepturilor interzise, ci numai o limitare a 

exercitării acestora în timp.  
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Inculpatul prin comiterea infracţiunii de omor nu se mai face demn de a mai exercita o 

autoritate publică sau o funcţie publică sau să ocupe o anumită funcţie care ar implica 

autoritatea de stat. Aceste poziţii în societate trebuie să fie ocupate doar de persoane care nu 

se fac vinovate de comiterea unor infracţiuni şi care au calităţi morale înalte, incompatibile cu 

o condamnare de natură penală ca urmare a uciderii unei persoane, membru al familiei.  

Inculpatul nu are dreptul pe toată durata executării pedepselor accesorii şi 

complementare de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, întrucât acesta se face 

vinovat de comiterea unei infracţiuni contra vieţii cu ajutorul unei arme albe (cuţit) cu care a 

suprimat viaţa concubinei sale, astfel încât orice categorie de armă nu poate fi purtată, 

deţinută sau folosită de inculpat, fără a produce un real pericol pentru societate.  

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. b 

Cod penal, va dispune confiscarea de la inculpatul UPV în folosul statului a unui cuțit, folosit 

de acesta la comiterea infracțiunii de omor, înregistrat în Registrul de corpuri delicte al 

Tribunalului V la poziția nr. 23  

Conform art. 399 alin. 1 şi art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 

202 şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, va menţine starea de arest preventiv a 

inculpatului UPV. 

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, va 

dispune deducerea din durata pedepsei închisorii aplicate inculpatului UPV durata reținerii și 

arestării preventive începând cu data de 13.12.2016 la zi. 

În temeiul art. 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpatul UPV, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, urmând ca în baza art. 5 alin. 

5 din Legea nr. 76/2008 inculpatul să fie informat că probele biologice recoltate vor fi 

utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a 

profilului genetic. 

Cu privire la latura civilă, în cauză s-au constituit părţi civile cei 3 copii minori ai 

inculpatului şi ai victimei, solicitând daune morale de la inculpat în cuantum de 100.000 lei 

pentru fiecare copil în parte, respectiv V, AM şi FV. 

Totodată, mama victimei GM s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 100.000 

de lei daune morale cauzate de moartea fiicei sale GML şi cu suma de 7500 de lei cu titlu de 

daune materiale, reprezentând cheltuieli de înmormântare.  

În acest sens, partea civilă GM a depus ca probă chitanţe, facturi fiscale şi bonuri 

pentru dovedirea cheltuielilor de înmormântare.  

Inculpatul UPV a fost de acord să achite integral conform art. 23 alin. 2 Cod procedură 

penală celor 4 părţi civile daunele materiale şi morale pe care le-a pricinuit prin comiterea 

infracţiunii de omor, astfel încât, în baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 

19, 20, 23 alin. 2 Cod procedură penală, art. 1164, 1349, 1357, 1358, 1359, 1381, 1385, 1386, 

1390, 1391 și 1392 Cod civil, va obliga inculpatul UPV, la plata către părțile civile minore 

UV, UFV și UAM a sumei de 100.000 lei pentru fiecare în parte, cu titlul de daune morale și 

către partea civilă GM, mama victimei GML, a sumei de 100.000 lei cu titlu de daune morale 

și 7.500 lei cu titlul de daune materiale. 

Conform art. 272 alin. 1 și art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga pe 

inculpatul UPV să achite statului suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 

700 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale, din care suma de 456 de lei 

reprezintă contravaloarea expertizei medico-legale de autopsie a victimei GML și suma de 

300 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la cercetarea judecătorească.  

Potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din 

oficiu pentru inculpatul UPV (delegație nr. 166/06.03.2017 av. ZF) în cuantum de 260 lei și 

onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru părțile civile minore UV, UFV și UAM 

(delegație avocațială nr. 384/08.05.2017), în cuantum de 585 lei, înaintate din fondurile 

Ministerului de Justiție, vor rămâne în sarcina acestuia.” 
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În termenul legal prevăzut de art. 410 alin. 1 Cod de procedură penală, împotriva 

sentinței penale sus-menţionate, inculpatul UPV şi partea civilă GM, în nume propriu şi în 

calitate de reprezentant legal al minorilor părţi civile UV, UAM şi UFV au exercitat calea 

ordinară de atac de atac a apelului. 

În motivarea apelului formulat, inculpatul a arătat că pedeapsa de 9 ani închisoare 

aplicată este prea mare raportat la conduita procesuală corectă a acestuia şi la împrejurarea că 

nu are antecedente penale. Inculpatul a mai arătat că a recunoscut şi regretat fapta, a avut 

chiar o tentativă de suicid după comiterea faptei şi a fost de acord cu achitarea despăgubirilor 

civile solicitate în cauză. 

Apelul părţii civile vizează doar latura penală a cauzei, considerându-se că pedeapsa 

de 9 ani închisoare aplicată inculpatului este prea mică şi nu reflectă gradul de pericol social 

al faptei, instanţa de fond dând dovadă de prea multă clemenţă. 

A arătat partea civilă că inculpatul a fost condamnat de către instanţa de fond la o 

pedeapsa de 9 ani închisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, 

pentru o fapta de omor, prevăzuta de art. 188 Cod penal cu raportare la art. 199 al. 1 Cod 

penal. Limitele de pedeapsa pentru fapta de omor pentru care inculpatul a fost trimis în 

judecata sunt de la 10 la 25 de ani. În condiţiile in care inculpatul abordează procedura 

simplificata a recunoaşterii, limitele de pedeapsa se vor reduce cu 1/3. În atare situaţie limita 

maximă a pedepsei ar fi de 16 ani jumătate. 

A mai susţinut că în momentul in care instanţa de fond îşi motivează soluţia de 

condamnare, aceasta reține în considerente, gravitatea faptei săvârşite de inculpat, „că prin 

fapta sa inculpatul a adus atingere nu numai valorii sociale fundamentale în societate care este 

viața fiecărui individ şi care este protejată de legea penală prin incriminarea infracţiunii de 

omor, dar și prin recunoaşterea acestui drept fiecărei persoane, conform art. 2 CEDO, precum 

și potrivit art. 22 din Constituţia României”, însă se limitează doar la o pedeapsă de 9 ani. 

A arătat partea civilă că raportat la modul în care a fost săvârşita infracţiunea, modul 

extrem de violent în care a acţionat inculpatul, 33 de lovituri de cuţit, cât şi motivele josnice 

invocate de inculpat, respectiv cel al geloziei si al răzbunării, raportat si la drama copiilor care 

probabil va fi accentuata in perioada imediat următoare, când copii îşi si vor pune întrebări cu 

privire la lipsa mamei din viața lor, prima instanţa trebuia să aplice în mod automat o 

pedeapsa cu închisoarea orientată spre maximul de 16 ani prevăzut de lege. Săvârşirea 

infracţiunii din motive josnice cum ar fi cupiditatea, răzbunarea, invidia, gelozia, răutatea, 

etc., trebuia sancţionată drastic de către instanţa de fond. 

Agresivitatea inculpatului a fost reclamată şi de minora de 6 ani care a povestit 

psihologului cum aceasta cât şi mama ei erau bătute cu brutalitate de inculpat. 

Cu atât mai gravă este fapta săvârşită de inculpat, în condiţiile în care acesta şi-a ucis 

concubina în faţa fetiţei lor în vârstă de 6 ani. Inculpatul nu a dat dovadă de milă, ci s-a 

comportat ca un asasin şi nu s-a oprit până când nu a fost sigur că victima, în vârstă de 22 de 

ani, a murit. 

În concluzie, a solicitat instanţei de apel reformarea hotărârii Tribunalului V sub 

aspectul laturii penale prin condamnarea inculpatului la o pedeapsa cu închisoarea orientată 

spre maximul prevăzut de lege cat şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecata. 

În şedinţa de la termenul de judecată din 26.09.2017, Curtea a pus discuţia 

contradictorie a părţilor schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în 

judecată inculpatul UPV, respectiv din infracţiunea de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod 

penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de omor calificat săvârşit prin 

cruzimi prev. de art. 189 alin. 1 lit. h) Cod penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal. 

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 lipsa cercetării judecătoreşti a cauzei în fond. 

Întrebat fiind dacă solicită acordarea unui nou termen de judecată faţă de această 

schimbare de încadrare juridică, apărătorul din oficiu al inculpatului apelant şi intimat a 
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precizat că nu solicită amânarea cauzei şi că poate formula concluzii faţă de aspectul pus în 

discuţie. De asemenea, a menţionat că inculpatul nu doreşte să dea declaraţie faţă de aspectul 

pus în discuţie, adăugând faptul că acesta nu a dat declaraţie nici în faţa instanţei de fond. 

Inculpatul apelant şi intimat UPV, întrebat fiind, a precizat că nu doreşte să dea 

declaraţie faţă de noua încadrare juridică care se prefigurează. 

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 lipsa 

cercetării judecătoreşti a cauzei în primă instanţă, raportat la schimbarea încadrării juridice a 

faptei, invocată din oficiu, Curtea a constatat următoarele: 

Prin rechizitoriul nr. 908/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul V a fost trimis 

în judecată în stare de arest preventiv inculpatul UPV pentru comiterea infracţiunii de omor 

prev. de art. 188 alin. 1 rap. la art. 199 alin. 1 Cod penal. 

Prin actul de sesizare, s-a reţinut, în esență, în sarcina inculpatului, faptul că, la data de 

30.11.2016 i-a aplicat concubinei sale, victima GML, mai multe lovituri cu un cuţit, 

cauzându-i acesteia un număr de 33 de plăgi înjunghiate, ce au condus la o hemoragie masivă 

urmată de decesul victimei. 

La termenul de judecată din 21.06.2017, în faţa Tribunalului V, inculpatului UPV i-au 

fost aduse la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, iar inculpatul a 

declarat că recunoaște şi regretă fapta comisă, iar în privinţă despăgubirilor civile a arătat că 

este de acord cu pretenţiile formulate de partea civilă. 

Verificând condiţiile de admisibilitate ale cererii inculpatului, instanţa de fond a 

constatat că nu există niciun impediment pentru ca inculpatul să fie judecat în baza acestei 

proceduri şi a admis solicitarea sa. 

Curtea a reţinut că prin folosirea de cruzimi se înţelege utilizarea unor mijloace şi 

procedee feroce care depăşesc în intensitate pe cele proprii acţiunii de a ucide şi care cauzează 

victimei mari suferinţe (fizice sau psihice), prelungite în timp, determinând oroare şi revoltă 

în psihicul celor care iau cunoştinţă de faptă. 

Ceea ce este esenţial pentru incidenţa acestei forme a omuciderii este că actele de 

cruzime să existe înainte de decesul victimei sau înainte ca făptuitorul să fi cunoscut decesul 

victimei. 

Astfel cum a statuat şi fostul Tribunal Suprem, Completul de 7 judecători, prin decizia 

nr. 9/1970, prin cruzimi se înţelege nu numai provocarea de suferinţe fizice victimei-suferinţe 

care, de altfel, de cele mai multe ori ar fi imposibil de stabilit-ci şi aspectul de ferocitate, ieşit 

din comun, cu care infractorul săvârşeşte omorul, trezind în conştiinţa celor care iau 

cunoştinţă de această faptă, un sentiment de oroare. 

În jurisprudenţa constantă a instanţei supreme au fost încadrate în infracţiunea de 

omor prin cruzimi următoarele fapte: aplicarea de numeroase lovituri cu corpuri dure, timp de 

aproape două ore, asupra capului, trunchiului şi membrelor victimei, cu urmarea unor leziuni 

traumatice pe 40% din suprafaţa corpului şi a decesului acesteia după două ore de la încetarea 

agresiunii - CSJ, secţia penală, decizia nr. 1341/2002, uciderea victimei prin incendiere - 

Tribunalul Suprem, secţia penală, decizia nr. 2305/1982, uciderea unei persoane prin lovirea 

ei cu intensitate de 32 de ori cu cuţitul în faţă, gât, torace, abdomen, membre, cauzând 

victimei suferinţe deosebite, fapta fiind săvârşită cu ferocitate şi fiind de natură să producă un 

sentiment de oroare - CSJ, completul de 9 judecători, decizia nr. 11/2001, imobilizarea 

victimei şi lovirea cu un cuţit mai întâi în zona laterală a abdomenului, iar apoi aplicarea a 15 

lovituri de cuţit în zona anterioară şi posterioară a toracelui - ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 

3505/2008.  

Or, în prezenta cauză, astfel cum rezultă din actul de sesizare a instanței, însușit de 

inculpatul UPV, care a solicitat judecarea cauzei în procedură abreviată, recunoscând în 

integralitate fapta pentru care a fost trimis în judecată, comportamentul inculpatului 

conturează că acesta ar fi acționat cu cruzime asupra victimei, lovind-o de nenumărate ori (33 

plăgi înjunghiate) peste trunchiul corpului, cu un cuţit cu lungimea totală de 30 cm, cu 
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lungimea lamei de 18,5 cm, cu o lăţime a lamei de 2,8 cm la baza mânerului şi cu lăţime 

medie de 2,5 cm, zonele vizate fiind la nivelul regiunii cervicale, a feţei, deltoidian şi toracal 

superior, victima căzând în decubit, poziţie în care agresorul a continuat să-i aplice lovituri cu 

cuţitul (33 plăgi înjunghiate, cu interesare vasculară importantă-venele jugulare internă, 

externă, bilateral, artera carotidă internă bilateral, artera renală stângă, cât şi atingere 

viscerală-pancreas). 

Din probatoriul cauzei, cu referire la declaraţiile inculpatului şi la raportul de expertiză 

medico-legală (autopsie) nr. 412/N din 01.12.2016 întocmit de Serviciul Judeţean de 

Medicină Legală V, rezultă că victima nu a decedat imediat după aplicarea primelor lovituri, 

tentând măsuri de apărare ori de eschivă la lovire, dovadă fiind leziunile de la nivelul 

membrului superior stâng şi prezenţa leziunilor pe mai multe planuri. 

Însuşi inculpatul UPV, audiat fiind în cursul urmăririi penale, a indicat că victima s-a 

lăsat în jos pe podea, loc unde i-a aplicat nenumărate lovituri peste corp şi că datorită 

surescitării, nu ştie exact câte lovituri i-a aplicat şi nici zonele corpului şi că a simţit că la o 

lovitură aplicată în zona gâtului, ,,lama cuţitului a intrat toată în M, moment din care ea nu a 

mai mişcat” şi că după aceasta, nu a mai lovit-o.  

Mai mult, acelaşi inculpat a precizat că primele lovituri aplicate victimei au fost de 

intensitate mai redusă, apoi a lovit-o cu putere, ceea ce dovedeşte crearea unor suferinţe 

victimei, dincolo de cele inerente cauzării morţii, odată cu primele lovituri de cuţit, de 

intensitate mai redusă, până la momentul în care, cel mai probabil, a intervenit decesul, al 

aplicării loviturii finale când ,,lama cuţitului a intrat toată în M, moment din care ea nu a mai 

mişcat”. 

Curtea arată că, în jurisprudență, s-a indicat că pentru existența infracțiunii de omor 

deosebit de grav (în vechea reglementare), respectiv calificat (în actuala reglementare), 

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, inculpatul, faţă de maniera în care a acţionat, aplicând victimei nenumărate lovituri 

cu cuţitul (33 de plăgi înjunghiate) în diferite zone ale corpului, la început de intensitate mai 

redusă, dar interesând vase importante şi zone vitale, astfel cum am arătat anterior, apoi, la 

final, o lovitură puternică cu ocazia căreia lama cuţitului a pătruns în totalitate în corpul 

victimei, în zona gâtului, a făcut ca decesul victimei să intervină după o anumită perioadă de 

timp, perioadă în care, cu toate chinurile şi suferinţele fizice inerente actelor violente care au 

precedat, victima a tentat măsuri de apărare ori de eschivă la lovire, dovadă fiind leziunile de 

la nivelul membrului superior stâng şi prezenţa leziunilor pe mai multe planuri. 

Mai mult, că aşa stau lucrurile rezultă şi din declaraţiile inculpatului însuşi care a 

arătat că după primele lovituri, victima a ţipat după ajutor, spunându-i chiar fetiţei sale UV să 

meargă la mama victimei pentru că inculpatul o bate, acesta din urmă continuând să o 

lovească pe victimă cu cuţitul, până la lovitura finală în care lama cuţitului a întrat toată în 

gâtul victimei, care nu a mai mişcat. 

Aşadar, în cauză sunt clar decelate atât aspectul provocării de suferinţe fizice victimei-

suferinţe care, de altfel, de cele mai multe ori ar fi imposibil de stabilit, fiind mai mult 

implicite-cât şi aspectul de ferocitate, ieşit din comun, cu care inculpatul a săvârşit omorul, 

trezind în conştiinţa celor care au luat şi iau cunoştinţă de această faptă, un sentiment de 

oroare, de dezgust, o violare a conştiinţei umane corecte şi sănătoase, bazate pe valori morale 

umane solide. 



132 

 

Față de considerentele anterior expuse, în baza art. 386 Cod de procedură penală, 

Curtea a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul UPV a fost 

trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 908/P/2016 din 03.03.2017 al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Vaslui, din infracţiunea de ,,omor” prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal cu referire la 

art. 199 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de ,,omor calificat” săvârşit prin cruzimi, prev. de 

art. 189 alin. 1 lit. h Cod penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal. 

Curtea nu a putut primi aserţiunile inculpatului, prin apărător, privind inadmisibilitatea 

schimbării încadrării juridice a faptei faţă de procedura abreviată de judecare a cauzei, 

respectiv încălcarea principiului non reformatio in pejus şi a efectului devolutiv restrâns al 

apelului, în cauză fiind declarat apel şi de părţile civile care vizează agravarea situaţiei 

inculpatului. 

Mai mult, efectul devolutiv restrâns al apelului, la care apărarea a făcut referire, în 

procedura recunoaşterii învinuirii, nu se opune, ci, dimpotrivă, vizează şi încadrarea juridică a 

faptei (alături de elementele de individualizare a pedepsei). 

Apărarea omite că în cauză nu este aplicabil principiul non reformatio in pejus, în 

condiţiile în care în cauză nu a fost exercitat doar apelul inculpatului, ci şi apelul părţilor 

civile, care vizează agravarea situaţiei inculpatului. 

Constatând că, în raport de noua încadrare juridică, nu mai sunt incidente dispoziţiile 

art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, acţiunea penală în raport de noua încadrare vizând o 

infracţiune pedepsibilă cu detenţiunea pe viaţă, şi totodată, faţă de importanţa deosebită a 

obiectului judecăţii, inclusiv din perspectiva respectării dreptului inculpatului la un proces 

echitabil, în componenta sa vizând dreptul la apărare, instanţa fiind obligată să statueze asupra 

temeiniciei unei acuzaţii penale determinate aduse inculpatului prin actul de sesizare, acuzaţie 

în raport de care acesta şi-a construit apărarea de la momentul notificării oficiale cu privire la 

aceasta, legiuitorul a prevăzut soluţia trimiterii cauzei spre rejudecare, asimilând încălcarea 

decurgând din lipsa cercetării judecătoreşti în raport de o anumită faptă reţinută în sarcina 

inculpatului prin actul de sesizare unui veritabil motiv de nulitate care face imposibilă 

continuarea judecării cauzei de către instanţa de control jurisdicţional, fiind necesară, tocmai 

pentru respectarea şi valorificarea adecvată a dreptului la apărare şi la dublul grad de 

jurisdicţie, rejudecarea cauzei de către prima instanţă.  

Curtea nu ar putea ea însăşi să se pronunţe pentru prima şi ultima dată (decizia sa fiind 

definitivă) asupra unei fapte determinate imputate inculpatului, în lipsa unei cercetări 

judecătoreşti în primă instanţa, fără a nesocoti dreptul inculpatului la un proces echitabil şi la 

dublul grad de jurisdicţie, astfel că se impune, odată cu admiterea apelurilor formulate de 

inculpatul UPV şi de partea civilă GM, în nume propriu şi în calitate de reprezentant legal al 

minorilor părţi civile UV, UAM şi UFV, desfiinţarea în integralitate a sentinţei penale apelate 

şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Vaslui. 

Totodată, urmează a se avea în vedere şi motive de apel invocate de părţi, care nu au 

mai fost analizate de instanța de control judiciar față de soluția dispusă. 

Luând în considerare soluția pronunțată asupra căilor de atac promovate în cauză, în 

temeiul dispozițiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de 

stat în apelurile formulate de inculpatul UPV şi de partea civilă GM, în nume propriu şi în 

calitate de reprezentant legal al minorilor părţi civile UV, UAM şi UFV vor rămâne în sarcina 

statului. 

În temeiul art. 276 alin. 6 Cod procedură penală, cu ref. la art. 453 alin. 1 Cod 

procedură civilă, cu aplic. art. 2 alin. 2 Cod procedură civilă, va respinge cererea părţii civile 

GM privind acordarea cheltuielilor judiciare avansate de aceasta în apel. 

În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu 

pentru inculpat, în cuantum de 260 lei (delegaţia nr. 3454/10.07.2017), se va achita din 

fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând să rămână în sarcina statului, potrivit art. 

275 alin. 6 teza întâi Cod procedură penală. 

 



133 

 

 

2. Ucidere din culpă. Circumstanța agravantă legală prev. de art. 77 lit. c C.pen.: 

„săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în 

pericol alte persoane sau bunuri”. Inaplicabilitate. Daune morale. Criterii de 

apreciere. Procedura recunoașterii învinuirii, irelevanța opoziției persoanei 

vătămate - părții civile  

 

Cuprins pe materii: Drept penal, drept procesual penal.  

Indice alfabetic: acțiune civilă, daune morale, circumstanțe atenuante. 

Temei de drept: art. 77 lit. c Cod penal , art. 374 -375 Cod procedură penală  

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 69/14.07.2017 

 

Prin rechizitoriul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași s-a 

dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului A. pentru săvârșirea 

infracțiunilor de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și 

ucidere din culpă prev. de 336 alin. 1 și art. 192 alin. 1, 2, 3, C.pen., fiecare cu aplic. art. 38 

alin. 1 și 2 C.pen.. 

S-a reținut în sarcina inculpatului A. prin actul de sesizare că la data de 22.03.2017 a 

condus pe drumurile publice din municipiul Iași un autovehicul având o îmbibație alcoolică 

peste limita legală și a provocat un accident de circulație ce a cauzat decesul numiților V.L. și 

V.A. S-a imputat inculpatului încălcarea dispozițiilor art. 35 din OUG nr. 195 /2002 privind 

circulația pe drumurile publice, art. 121 alin. 1, art. 48, art. 49 alin. 1, art. 1, art. 56 din același 

act normativ.  

Prin încheierea penală nr. 1 DLF/24.03.2017 pronunțată de Curtea de Apel Iași – 

judecătorul de drepturi și libertăți, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului A., pentru o 

durată de 30 de zile, pentru temeiurile prev. de art. 202 alin. 1, 3 și alin. 4 lit. e coroborat cu 

art. 223 alin. 2 C.proc.pen., reținându-se existența unor indicii temeinice și chiar a unor probe 

certe în sensul art. 202 C.proc.pen., care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul A. ar fi 

săvârșit faptele grave imputate, că măsura arestării preventive este necesară pentru înlăturarea 

stării de pericol pentru ordinea publică și că această măsură este proporțională cu gravitatea 

acuzației aduse. 

Măsura preventivă a fost verificată și menținută prin încheierile judecătorului de 

cameră preliminară din 10.04.2017, 5.05.2017 și 19 .05.2017 și de instanța de judecată prin 

încheierea din 14.06.2017. 

Prin încheierea din Camera de Consiliu din 22 mai 2017, definitivă, prin necontestare, 

Curtea a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul emis la 07.04.2017 în dosarul 

nr. 119/P/2017, înregistrat pe rolul Curții de Apel Iași la data de 10.04.2017 sub nr. 

299/45/2017, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire 

penală, în dosarul penal nr. 119/P/2017 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași privind 

pe inculpatul A., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor „conducere a unui vehicul 

sub influența alcoolului sau altor substanțe și ucidere din culpă” prev. de 336 alin. 1 și art. 192 

alin. 1, 2, 3 C.pen., fiecare cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. S-a dispus începerea judecății 

cauzei privind pe inculpatul A., avocat în Cadrul Baroului Iași, în prezent aflat în 

Penitenciarul Iași, pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducere a unui vehicul sub influența 

alcoolului sau altor substanțe și ucidere din culpă” prev. de 336 alin. 1 și art. 192 alin. 1, 2, 3, 

C.pen., fiecare cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. 

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras 

de către grefierul de ședință în baza art. 374 C.proc.pen. a actului prin care s-a dispus 

trimiterea în judecată, instanța l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc 

numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de 

părți, aducându-le la cunoștință dispozițiile art. 396 alin. (10) C.proc.pen. În urma răspunsului 
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afirmativ al inculpatului A. și a cererii exprese a acestuia, instanța a procedat la soluționarea 

cererii, în conformitate cu dispozițiile art. 375 C.proc.pen., apreciind că cererea este fondată.  

Inculpatul menționat și apărătorul său ales au declarat că solicită administrarea probei 

cu înscrisuri și nu au cerut acordarea unui termen de judecată în acest sens. 

Față de opoziția persoanelor vătămate și a apărătorului lor față de temeinicia cererii 

inculpatului de a fi judecat în procedură simplificată, instanța reține:  

Conform art. 374 C.proc.pen., „(1) La primul termen la care procedura de citare este 

legal îndeplinită și cauza se află în stare de judecată, președintele dispune ca grefierul să dea 

citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a 

dispus începerea judecății sau să facă o prezentare succintă a acestuia. (...) 

(4) În cazurile în care acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu 

detențiune pe viață, președintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să 

aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor 

prezentate de părți, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa, aducându-i la 

cunoștință dispozițiile art. 396 alin. (10).” 

Din textele de lege menționate rezultă că inculpatul poate solicita instanței folosirea 

procedurii simplificate la primul termen de judecată cu procedura de citare legal îndeplinită și 

înainte de începerea cercetării judecătorești, scopul procedurii fiind evitarea unui proces 

îndelungat și a cheltuielilor pe care le-ar presupune administrarea de probe pe latura penală în 

cursul cercetării judecătorești. 

Potrivit dispozițiilor legale anterior menționate rezultă că procedura abreviată a 

judecății în cazul recunoașterii învinuirii poate fi urmată dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

- inculpatul să nu fie acuzat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede 

pedeapsa detențiunii pe viață; 

- inculpatul să fi declarat personal înainte de începerea cercetării judecătorești că 

recunoaște în totalitate faptele descrise în rechizitoriu;  

- inculpatul să fi solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza 

de urmărire penală care au fost apreciate ca fiind legal sau loial administrate de judecătorul de 

cameră preliminară și înscrisurilor, în circumstanțiere ori cu privire la fondul acuzației penale 

sau al acțiunii civile, prezentate de părți sau de persoana vătămată; 

- instanța sa aprecieze că probele administrate în cursul urmăririi penale, precum și 

înscrisurile, sunt suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. 

În ipoteza în care instanța apreciază că este necesară administrarea de probe în condiții 

de oralitate, publicitate și contradictorialitate pentru stabilirea adevărului judiciar va respinge 

cererea de judecată în cazul recunoașterii învinuirii. 

Procedura simplificată de judecată în cazul recunoașterii învinuirii nu constituie o 

noutate în materie procesual penală, fiind reglementată pentru prima dată de dispozițiile art. 

320 ind. 1 din vechiul Cod de procedură penală - introduse prin Legea nr. 202/2010 privind 

unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor -, cu titlu de derogare de la dreptul 

comun, ce presupune soluționarea cu celeritate a unor cauze penale pentru care cercetarea 

judecătorească propriu-zisă devine redundantă, întrucât în faza de urmărire penală au fost 

dezlegate toate aspectele legate de existența infracțiunii și de vinovăția inculpatului (a se 

vedea Decizia Curții Constituționale nr. 484 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 603 din 10 august 2015, paragraful 12). 

Analizând actualele dispoziții privind procedura abreviată de judecată, Curtea 

Constituțională a reținut că „instanța poate respinge, în baza unor criterii obiective și 

rezonabile, cererea formulată de inculpat, întrucât ceea ce prevalează este garantarea unui 

proces echitabil, principiu indisolubil legat de aflarea adevărului. Prin urmare, simpla 

recunoaștere a învinuirii, chiar și integrală, nu este determinantă pentru a da eficiență unui 

proces echitabil, desfășurat în limitele legalității și imparțialității, aceasta constituind doar o 

condiție procedurală, ci stabilirea vinovăției inculpatului cu privire la faptele reținute în 
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sarcina sa. Astfel, judecătorul nu este obligat, în absența convingerii cu privire la sinceritatea 

inculpatului - chiar dacă acesta recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa -, să 

admită cererea formulată de inculpat, ceea ce reprezintă o materializare a principiului 

constituțional al înfăptuirii justiției de către instanțele judecătorești, consacrat de art. 124 din 

Legea fundamentală. Prin urmare, instanța are posibilitatea de a respinge cererea inculpatului, 

chiar și în condițiile unei recunoașteri totale a faptelor reținute în sarcina sa, atunci când nu 

este lămurită asupra împrejurărilor de fapt ale cauzei și consideră că judecata nu poate avea 

loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, ci trebuie să se facă 

potrivit dreptului comun (a se vedea Decizia nr. 726 din 29 octombrie 2015, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 26 noiembrie 2015, paragraful 13). 

A mai reținut Curtea că, potrivit art. 374 alin. (4) coroborat cu art. 375 alin. (2) și art. 

377 din Codul de procedură penală, „în cursul cercetării judecătorești simplificate, pot fi 

administrate în suplimentarea probatoriului administrat în faza de urmărire penală probe cu 

înscrisuri. Doctrina a relevat faptul că, dacă, potrivit vechii reglementări, în procedura 

simplificată de judecată puteau fi administrate doar înscrisuri în circumstanțiere, potrivit 

actualei reglementări, pot fi administrate atât înscrisuri în circumstanțiere, cât și pentru 

soluționarea acțiunilor penală și civilă, prin urmare, acestea pot fi atât în favoarea, cât și în 

defavoarea inculpatului. De asemenea, Curtea observă că, potrivit art. 377 alin. (5) din Codul 

de procedură penală, dacă după admiterea cererii inculpatului de a fi judecat în procedură 

simplificată instanța constată că pentru stabilirea încadrării juridice este necesară 

administrarea altor probe, precum și dacă, după schimbarea încadrării juridice, constată 

același lucru, luând concluziile procurorului și ale părților, dispune efectuarea cercetării 

judecătorești potrivit procedurii comune (Decizia nr. 107/2016 referitoare la respingerea 

excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 375 din Codul de procedură penală, în 

vigoare de la 27.04.2016). 

Argumentele persoanelor vătămate ce țin caracterul formal al recunoașterii vinovăției 

sale de către inculpat și de exemplaritate a procesului penal nu pot fi avute în vedere la 

soluționarea cererii. Au susținut persoanele vătămate că declarația de recunoaștere a 

vinovăției este incompatibilă cu declarația dată de inculpat în cursul urmăririi penale din care 

rezultă că el nu și-a amintit și că nu își amintește cu exactitate ce s-a întâmplat în momentul 

accidentului rutier. 

Instanța reține că dezbaterea contradictorie a cererilor și excepțiilor formulate prev. de 

art. 351 alin. 2 C.proc.pen. permit persoanei vătămate să-și expună punctul de vedere cu 

privire la orice cerere formulată de inculpat, dar atât timp cât nu se justifică cu argumente ce 

împrejurări de fapt ale cauzei nu sunt lămurite, iar instanța de judecată apreciază că probele 

administrate în cursul urmăririi penale, precum și înscrisurile, sunt suficiente pentru aflarea 

adevărului și justa soluționare a cauzei, cererea inculpatului trebuie să fie admisă.  

În termenul legal prevăzut de art. 20 alin. 1 C.pen., în cauză s-au constituit părți civile 

V.E. și T.A.-G., în calitate de mamă și, respectiv, soră a defunctului V.L., solicitând prin 

cerere scrisă, precizată la 23.06.2017, acordarea de despăgubiri în cuantum de 20.935 de lei, 

reprezentând cheltuieli de înmormântare și suma de 460.000 de lei, daune morale către partea 

civilă V.E. și acordarea sumei de 460.000 de lei, daune morale către partea civilă T.A.-G. 

Persoanele vătămate V.A.-V. și V.V., în calitate de frate și, respectiv, mamă, ai 

defunctei V.A., au declarat că nu se constituie părți civile în procesul penal.  

De asemenea, în termen legal, în cursul urmăririi penale, s-au mai constituit părți 

civile în cauză unitățile publice care au acordat asistență medicală și ajutor victimelor din 

prezenta cauză, după cum urmează: prin adresele nr. 13309/30.03.2017, 13307/30.03.2017, 

13306/30.03.2017 și 13308/30.03.2017, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” Iași s-a 

constituit parte civilă cu suma de 39.407.189 lei (solicitând obligarea inculpatului și a părții 

responsabile civilmente la despăgubiri), prin adresa nr. 4321/31.03.2017 Spitalul Clinic de 

Neurochirurgie „Prof. Dr. N. Oblu” Iași s-a constituit parte civilă cu suma de 51,57 lei, iar 
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prin adresa nr. 1970/28.03.2017 Serviciul Județean de Ambulanță Iași s-a constituit parte 

civilă cu suma de 935,8 lei. 

În cursul procedurii de cameră preliminară, față de cererea formulată de partea civilă 

Spitalul Clinic de Urgență Sf. Spiridon Iași și de inculpatul A., s-au efectuat la 21.04.2017, 

toate comunicările prev. de art. 344 alin. 2 C.proc.pen. către asigurătorul SC „UNIQA 

Asigurări” S.A. căruia i s-a asigurat posibilitatea participării depline la procedura de cameră 

preliminară, chiar anterior apariției comunicatului de presă din ziua de 26 aprilie 2017, din 

care rezulta că Plenul Curții Constituționale, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a 

admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „în termenul prevăzut la art. 

20 alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală este 

neconstituțională. Cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Codul de procedură penală.  

A fost introdus în cauză, fiindu-i acordată posibilitatea de a participa la procedura de 

cameră preliminară și la procedura de judecată, cu toate drepturile prev. de art. 86 

C.proc.pen., în calitate de parte responsabilă civilmente, asigurătorul de răspundere civilă 

obligatorie SC „UNIQA Asigurări” S.A., conform poliței Seria RO/12/S5/KX NR. 

005643600, cu valabilitate de la 18.10. 2016 la 17.04.2017, pentru autoturismul aparținând 

numitului A.E., conform deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1/HP/2016, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 258 din 6 aprilie 2016. În motivarea deciziei amintite, Înalta Curte de 

Casație și Justiție a arătat: „Calitatea de parte responsabilă civilmente izvorând din contract: 

Potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 136/1995, asigurătorul acordă despăgubiri în baza 

contractului de asigurare pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane 

păgubite prin accidente de vehicule și de tramvaie, ca și pentru cheltuielile făcute de asigurați 

în procesul civil, iar potrivit dispozițiilor art. 55 din același act normativ, despăgubirile se 

plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite. În plus, dispozițiile art. 

1.270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil instituie principiul pacta sunt servanda și 

prevăd forța obligatorie a contractului valabil încheiat între părțile contractante, iar 

dispozițiile art. 1.280 din același act normativ prevăd că un contract produce efecte numai 

între părți, dacă prin lege nu se prevede altfel. Or, dispozițiile art. 49 din Legea nr. 136/1995 

instituie un caz de extindere a efectelor contractului de asigurare de răspundere în beneficiul 

terților păgubiți prin accidente. 

Sub acest aspect, instanța reține că introducerea în cauză a asigurătorului se întemeiază 

pe faptul că asigurătorul răspunde pentru asigurat în condițiile art. 49 din Legea nr. 136/1995 

și în temeiul contractului de asigurare, astfel încât se poate reține ca întrunită cerința art. 86 

din Codul de procedură penală, anume aceea ca asigurătorului de răspundere civilă obligatorie 

să îi incumbe o obligație legală și deopotrivă convențională de reparare a prejudiciului cauzat 

prin infracțiune, ca urmare acesta trebuie să participe în procesul penal în calitate de parte 

responsabilă civilmente. Chemarea în judecată va putea fi făcută atât de reclamant – victima 

accidentului – parte civilă în procesul penal cât și ca o chemare în garanție, de către autorul 

accidentului de „aceleași drepturi” (persoană îndreptățită potrivit legii civile). Asigurătorul va 

avea toate drepturile garanției și anume, arătarea titularului dreptului, limitări ale răspunderii, 

întinderea fracționată a indemnizației de asigurare beneficiul discuțiunii, arătarea culpei 

exclusive a unei persoane etc. Asiguratul are interesul a fi prezent pentru ca hotărârea să 

reflecte un cuantum exact al întinderii despăgubirilor, iar autorul are interesul ca hotărârea să 

fie opozabilă societății de asigurare. Dar titularul acțiunii, terțul lezat are un drept propriu la 

indemnitatea de asigurare, pe care însăși legea i-l atribuie prin realizarea riscului, constituind 

nu o garanție procesuală juridică ci un drept la reparațiune ex lege. 

În fața instanței de judecată a fost administrată proba cu înscrisuri încuviințată, în 

exercitarea dreptului la apărare, inculpatului A. și în dovedirea pretențiilor civile, părților 

civile V.E. și T.A.-G.  
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Inculpatul A. a recunoscut în totalitate pretențiile formulate de partea civilă V.E., sub 

aspectul cererii de obligare la plata sumei de 20.935 de lei, reprezentând cheltuieli de 

înmormântare, solicitând instanței să aprecieze asupra cuantumului daunelor morale solicitate.  

Partea responsabilă civilmente SC „UNIQA Asigurări” S.A nu s-a prezentat în fața 

instanței și nu a formulat cereri.  

Instanța, deliberând asupra ansamblului materialului probator administrat în faza 

urmării penale și însușit de inculpatul A., precum și asupra probelor cu înscrisuri administrate 

în cursul judecății, reține că situația de fapt stabilită prin rechizitoriu este corectă și 

corespunzătoare probelor administrate: 

Inculpatul A., avocat în Baroul Iași, este posesor al permisului de conducere categoria 

B 4 din anul 2008 și la data faptelor deținea autoturismul Toyota Corolla (proprietar fiind 

A.E. – tatăl inculpatului). 

În seara zilei de 22.03.2017, în jurul orei 19.00, inculpatul A. s-a deplasat cu 

autoturismul susmenționat la un restaurant situat în municipiul Iași, pe Șoseaua Bucium fiind 

însoțit de prietena sa, C.D. și de soții T.G. și T.E.. 

În incinta restaurantului, în intervalul orar 19,30 – 23,00, inculpatul A. a petrecut 

împreună cu alte persoane, sărbătorind ziua de naștere a martorului T.G., ocazie cu care a 

consumat băuturi alcoolice (5 – 6 pahare cu vin în amestec cu apă minerală conform 

declarației inculpatului). 

În jurul orei 23,
20

, aflat intr-o stare vădită de ebrietate, inculpatul A. s-a urcat la 

volanul autoturismului său, aflat în parcarea restaurantului, fiind însoțit de martorul C.D. care 

a ocupat locul din dreapta față și l-a condus pe șoseaua Bucium cu intenția de a se deplasa 

spre domiciliu (cartierul P. din municipiul Iași). 

În jurul orei 23
22

, autoturismul condus de inculpat a coborât cu viteză pasajul rutier 

Bucium spre intersecția Granit (intersecția bulevardului Socola spre strada Bucium), pe banda 

a doua de circulație și, fără a schița vreun gest de frânare, a izbit din spate autoturismul 

Toyota Auris ce tocmai plecase de la semafor, pe aceeași bandă de circulație și în aceeași 

direcție de mers (dinspre „Granit” spre „Podul Roș”). 

În urma impactului deosebit de violent, autoturismul Toyota Auris a fost proiectat pe 

sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu autoturismul echipat taxi, marca Dacia 

Logan,, condus dinspre Podu Roș către Șoseaua Bucium de către numitul G.P. 

După impactul devastator, autoturismul Toyota Corolla și-a continuat deplasarea deși 

suferise avarii frontale, ca urmare a vitezei ridicate avute înainte de impact și s-a oprit în 

trunchiul unui arbore aflat pe marginea părții carosabile, pe sensul opus de circulație, la o 

distanță de aproximativ 190,60 metri de locul accidentului. 

În urma accidentului, a rezultat decesul instantaneu al numitului V.D.-L., conducător 

al autoturismului Toyota Auris, decesul ulterior (la data de 30.03.2017) al numitei V.A., 

pasager pe locul din dreapta față a aceluiași autoturism și vătămarea corporală a numiților 

G.P. (șofer taximetrist) C.D. (pasager dreapta față a autoturismului Toyota Corolla, precum și 

a inculpatului A.. 

La data de 22.03.2017, la ora 23,
26

, lucrătorii de poliție din cadrul Poliției 

Municipiului Iași – Biroul Rutier au fost sesizați prin intermediul Dispeceratului pentru 

Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că la intersecția bulevardului Socola cu strada 

Bucium s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. 

Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și în prezența martorilor oculari N.M. și 

V.A. au identificat principalele elemente aflate la locul producerii accidentului rutier, au 

constatat că autoturismul Toyota Corolla se află oprit într-un copac, pe contrasens față de 

direcția sa de deplasare, la o distanță de 190,60 metri față de locul impactului cu autoturismul 

Toyota Auris) 171,10 metri față de marcajul pietonal și 19,50 metri de la marcaj până la 

plăcuța de înmatriculare a autoturismului Toyota Auris, căzută în momentul impactului 

violent dintre cele două autoturisme).  
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Totodată, la fața locului au fost identificate două urme imprimate pe partea carosabilă 

în lungime de 151,20 metri respectiv 149,40 metri ca urmare a impregnării uleiului și 

lichidului de răcire în pneurile autoturismului Toyota Corolla. 

În timpul cercetării la fața locului au fost efectuate și fotografii judiciare ale 

autoturismelor implicate în accidentul de circulație și în fotografia nr. 50 este surprinsă planșa 

de bord a autoturismului Toyota Corolla, iar acul vitezometrului este blocat la viteza de 155 

km/h. 

Toate aceste elemente demonstrează viteza deosebit de ridicată a autoturismului 

condus de inculpat, impactul violent cu autoturismul Toyota Auris și consecințele tragice ale 

accidentului rutier, soldat cu decesul a două persoane și vătămarea corporală a trei persoane.  

Ulterior producerii accidentului, organele de poliție au verificat starea tehnică a 

autoturismului Toyota Corolla condus de inculpatul A. și au constatat că sistemul de direcție, 

sistemul de frânare și sistemul de rulare sunt funcționale. 

În cuprinsul procesului verbal de cercetare a locului accidentului, s-a consemnat de 

asemenea că personalul medical sosit la fața locului a scos din autoturismul marca Toyota 

Corolla, pentru îngrijiri medicale pe inculpatul A. de la volanul autoturismului și pe numita 

C.D., de pe locul dreapta față. 

De la fața locului au fost transportate la Spitalul Sf. Spiridon victimele accidentului 

V.A., G.P., C.D. și inculpatul A., celui din urmă fiindu-i recoltate două probe de sânge, la 

interval de o oră, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Din cuprinsul buletinului de analiză toxicologică nr. 277/A din 23.03.2017 întocmit de 

IML Iași rezultă că inculpatul A. prezenta în sânge o alcoolemie de 1,95 g ‰ la ora 00,
30

 și de 

1,85 g ‰ la ora 1,
30

. 

În vederea stabilirii valorii alcoolemiei la momentul conducerii autoturismului pe 

drumurile publice și al producerii accidentului mortal de circulație, s-a dispus prin ordonanță 

efectuarea unei expertize medico-legale. 

Prin adresa nr. 14367 din 3.04.2017 I.M.L. Iași a înaintat raportul de expertiză 

medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei din cuprinsul căruia rezultă că la 

momentul conducerii autoturismului și producerii accidentului de circulație, inculpatul A. ar fi 

putut avea o alcoolemie de cca 2,05 g ‰. 

În cursul urmăririi penale, au fost examinate victimele accidentului de circulație 

provocat de inculpatul A. sub aspectul leziunilor suferite și al mecanismului de producere. 

Din cuprinsul raportului medico-legal de necropsie nr. 12488 din 31.03.2017 întocmit 

de IML Iași rezultă că moartea numitului V.D.-L. a fost violentă; s-a datorat insuficienței 

cardio-respiratorii acute, consecința hematomului subdural, transsecțiunii de arteră bazilară, 

hemoragiei subarahnoidiene difuze și ventriculară produse în cadrul unui politraumatism cu: 

- traumatism cranio-cerebral acut închis cu fractură de bază de craniu; 

- traumatism toraco-abdominal (multiple fracțiuni costale bilaterale, contuzie 

pulmonară, rupturi hepatice); 

- traumatism membru superior drept (fractură humerus cu deplasare). 

Aspectul și topografia leziunilor pledează pentru posibilitatea producerii lor în cadrul 

unui accident rutier. 

Examenul toxicologic efectuat pe eșantioane recoltate de la victimă au evidențiat că 

numitul V.D.-L. nu consumase băuturi alcoolice (alcoolemie și alcoolurie 0,00 g ‰). 

Din cuprinsul raportului medico-legal de necropsie nr. 12542 din 3.04.2017 întocmit 

de I.M.L. Iași, rezultă că moartea numitei V.A. a fost violentă, s-a produs la data de 

30.03.2017 și s-a datorat comei cerebrale traumatice, consecința hematomului subdural 

bilateral, contuziei cerebrale și de trunchi cerebral, hemoragiei subarahnoidiene difuză, 

produse în cadrul unui politraumatism cu: 

- traumatism cranio-cerebral acut deschis; 
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- traumatism toraco-abdominal (hemotorax drept, contuzie pulmonară bilaterală, 

contuzie pericardică, hematom perineal drept, contuzie renală dreaptă, hematom 

retroperitoneal bilateral); 

- traumatism de bazin (hematom vezică urinară, fractură ischio-pubian stâng). 

Aspectul și topografia leziunilor pledează pentru producerea lor în cadrul unui 

accident rutier, iar între leziunile constatate la examenul necroptic există un raport direct de 

cauzalitate. 

Numitul G.P. a suferit, conform certificatului medico legal nr. 14144 din data de 

24.03.2017 emis de I.M.L. Iași, leziuni precum hematom epicranian, echimoze și excoriații ce 

s-au putut produce prin lovire de părți dure din interiorul unui autoturism în cadrul unui 

accident rutier din data de 22.03.2017 și necesită 3 – 4 zile de îngrijiri medicale pentru 

vindecare. 

La data de 23.03.2017, persoana vătămată G.P. a formulat plângere penală prealabilă 

cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 196 alin. 1 și 

4 C.pen., iar la data de 27.03.2017 și-a retras plângerea prin declarația autentificată notarial - 

încheierea nr. 753/2017. 

Actele medicale întocmite de reprezentanții Spitalelor „Sf. Spiridon” și „prof. Dr. N. 

Oblu” Iași au demonstrat că, în urma accidentului rutier au mai suferit leziuni ușoare 

inculpatul A. dar și prietena sa C.D., însă aceasta nu a formulat plângere penală prealabilă. 

În vederea stabilirii identității persoanei care a condus autovehiculul Toyota Corolla și 

a împrejurărilor în care s-a produs accidentul mortal de circulație, au fost obținute și 

vizualizate înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere ale restaurantului din 

parcarea căruia a plecat autovehiculul ce a generat accidentul, precum și de camerele de 

supraveghere ale Primăriei municipiului Iași și ale Poliției Locale Iași. 

Astfel, din examinarea înregistrărilor video și a fotografiilor judiciare prin care au fost 

fixate momentele relevante conducerii autoturismului surprinse de camera de supraveghere a 

restaurantului, s-au constatat următoarele: 

Înregistrarea video pusă la dispoziție are raza de acțiune pe curtea interioară a 

localului către șoseaua Bucium: Potrivit orei ce apare pe înregistrarea video, la ora 23.18
52 

se 

observă că din restaurant iese o persoană de sex feminin, (C.D.) cu părul lung, blond și 

jachetă de culoare maro. Aceasta este urmată de un bărbat, (inculpatul A.) slăbuț, cu geacă tip 

jachetă de culoare cu albastră, aceștia oprindu-se la câțiva metri circa 2-3 metri, față de 

restaurant. 

Din curte iese un autoturism marca Dacia Logan, echipat taxi. 

De la ora 23:19
14

 și până la ora 23:19
22

, cele două persoane se deplasează către centru 

parcării având mersul legănat. 

Timp de 16 secunde la ora 23:19
22

 și până la ora 23:19
38, 

cele două persoane stau 

nemișcate, după care se îndreaptă către un autoturism de culoare gri, a treilea autoturism pe 

partea stângă, către ieșire. 

Cei doi fac câțiva pași legănându-se către autoturism, apoi persoana de sex feminin 

caută ceva în geantă de umăr, după care la ora 23:19
55

, se așează pe capota autoturismului de 

culoare gri. 

Bărbatul se mută în partea stângă a femeii și se observă cu luminile de semnalizare a 

autoturismului clipesc de mai multe ori, semn că cineva descuie din telecomandă 

autoturismul, cei doi părând a avea o discuție. 

La ora 23:20
50

, persoana de sex feminin se ridică de pe capota autoturismului, bărbatul 

se îndreaptă către portiera din partea stânga față a autovehiculului și femeia către portiera din 

dreapta față. 

La ora 23:21
00

, cei doi urcă în autoturism, 23:21
10

 se aprind farurile autoturismului 

care se pune în mișcare și la ora 23:21
23

 autoturismul iese din raza de vizualizare a camerei. 

Din mersul celor doi în curtea restaurantului, se poate deduce clar că cei doi se aflau 

sub influența alcoolului.  



140 

 

Urmare a vizualizării înregistrărilor video realizate de camerele de supraveghere din 

intersecția Granit aparținând Poliției Locale Iași, au rezultat următoarele: 

Potrivit orei de pe înregistrarea video, la ora 23.22
27 

se observă pe strada Bucium, pe 

sensul de circulație către Podul Roș, două autoturisme oprite înaintea marcajului pietonal, de 

la intersecția cu strada Bucium, oprite pe banda doi și trei. 

La ora 23:22
33

 - 23:22
33 

se observă că de pe pasajul auto Bucium, circulă cu viteză 

destul de mare un al treilea autoturism, care se apropie de autoturismul oprit în dreptul 

marcajului pietonal, pe sensul de circulație către Podul Roș. 

La ora 23:22
34 și 

23:22
35 

are loc impactul dintre autoturismul care circulă dinspre 

pasajul Bucium Toyota Corolla - de culoare gri și autoturismul Toyota Auris de culoare albă 

oprit înaintea marcajului pietonal și care ca urmare a impactului are o mișcare de rotație 

invers acelor de ceas. 

La ora 23:22
35

 are loc impactul dintre autoturismul de culoare albă și autoturismul 

marca Dacia Logan, echipat taxi, aflat pe sensul opus, respectiv pe sensul de circulație Podul 

Roș către Bucium. 

La ora 23:28
11

, camera se rotește la dreapta către centrul intersecției și se observă în 

centrul intersecției, pe sensul de circulație către pasarela auto Bucium (Podul Roș către sat 

Păun), autoturismul marca Dacia Logan, echipat taxi și o autospecială a poliției locale Iași. 

La ora 23:28
58 

și
 
23:29

08, 
camera de supraveghere surprinde autoturismul de culoare 

albă Toyota Auris, lângă care se observă mai multe persoane ce încearcă să acorde îngrijiri 

persoanelor din interiorul autoturismului. 

Înregistrarea video ce aparține Primăriei Municipiului Iași - Direcția Generală Tehnică 

și Investiții - Serviciul de Management al Traficului a surprins accidentul rutier în modul 

următor: 

La ora 23.23
14 

se observă pe strada Bucium, pe sensul de circulație către Podul Roș, 

trei autoturisme care circulă pe banda doi și trei. 

La ora 23:23
23

, două din cele trei autoturisme menționate mai sus se opresc înaintea 

marcajului pietonal, de la intersecția cu strada Bucium, oprite pe banda doi și trei. 

La ora 23:23
32

 după ce camera de supraveghere face o rotație către stânga, vizualizând 

sensul de circulație către Podul Roș, surprinde două autoturisme, unul de culoare albă (Toyota 

Auris) pe axul străzii și banda trei ce prezintă avarii la partea din spate, iar pe banda doi un 

autoturism de culoare gri Toyota Corolla), ambele autoturisme circulând către Podul Roș, 

după intersecția cu strada Bucium. 

Autoturismul de culoare albă se rotește la 180
0
 de două ori și se oprește la ora 23:23

36
, 

cu fața către pasarela auto Bucium. 

Autovehiculul de culoare gri Toyota Corolla, circulă către Podul Roș și iese din raza 

de vizualizare a camerei de supraveghere montată pe stâlpul de iluminat public stradal, din 

dreptul clădirii „Granit”. 

Se constată că această cameră de supraveghere are o mișcare de rotație, posibil 

datorată de un senzor de mișcare ori de un anumit program. 

La ora 23:23
42

, camera se rotește la dreapta către centrul intersecției și se observă în 

centrul intersecției, pe sensul de circulație către pasarela auto Bucium (Podul Roș către sat 

Păun), autoturismul marca Dacia Logan, echipat taxi. 

La ora 23:25
13

,
 
camera de supraveghere surprinde la portiera dreapta spate a taxiului o 

persoană de sex feminin. 

La ora 23:25
58

, camera de supraveghere se rotește către stânga și se mărește imaginea 

pe autoturismul de culoare albă, lângă care se observă mai multe persoane ce încearcă să 

acorde îngrijiri persoanelor din interiorul autoturismului. 

Înregistrările video susmenționate demonstrează fără putință de tăgadă că în seara zilei 

de 22.03.2017 inculpatul A., aflat într-o stare vădită de ebrietate a condus cu o viteză uluitoare 

autoturismul pe străzile municipiului Iași și a provocat un accident de circulație soldat cu 

decesul a două persoane, vătămarea corporală a trei persoane și avarierea a trei autoturisme. 
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Din procesul verbal de cercetare a locului accidentului rezultă că în urma verificărilor 

inițiale efectuate de către lucrătorii Poliției Rutiere Iași s-a constatat că numitul V.L. avea 

suspendat dreptul de a conduce autovehicule însă verificările efectuate de către procuror în 

cursul urmăririi penale au demonstrat că persoana susmenționată avea la momentul 

accidentului dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice. 

Curtea reține că probatoriul administrat în cursul urmăririi penale lămurește pe deplin 

toate împrejurările de fapt ale cauzei, iar situația de fapt reținută în cuprinsul actului de 

sesizare este corespunzătoare adevărului faptic și celui judiciar.  

Din probele cu înscrisuri administrate în cauză rezultă că inculpatul A., în vârstă de 27 

de ani, avocat în Baroul Iași, este posesor al permisului de conducere categoria B de circa 9 

ani, având o bogată experiență în conducerea autoturismelor pe drumurile publice. În ultimul 

an, a efectuat numeroase deplasări pe drumurile publice, susținute de ordinele de deplasare 

depuse la dosar în vederea participării la dezbateri în diverselor cauze aflate pe rolul 

instanțelor de judecată din zona Moldovei și nu numai. Coroborând aspectele consemnate în 

cazierul său rutier cu procesele-verbale de contravenție depuse la dosarul cauzei de către 

inculpat, instanța reține că deși inculpatul nu a fost niciodată surprins de organele Poliției 

Rutiere conducând autoturisme de pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, el a 

fost totuși sancționat cu amendă de două ori în anul 2015 pentru depășirea regimului legal de 

viteză în Municipiul Iași. Nu există nicio probă administrată în cauză din care să rezulte că 

inculpatul A. obișnuia să conducă autoturisme pe drumurile publice sub influența băuturilor 

alcoolice, ci dimpotrivă. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei în circumstanțierea 

persoanei inculpatului, analizate coroborat cu declarația inculpatului rezultă că inculpatul A. 

nu consuma alcool decât ocazional, la anumite evenimente.  

Cu toate acestea, în pofida educației sale, a profesiei juridice și a mediului familial 

sănătos descris de persoanele din anturaj, în seara de zilei de 22.03.2017, inculpatul A., s-a 

urcat la volanul autoturismului marca Toyota Corolla, pe care l-a condus pe drumurile publice 

din mun. Iași, după ce în prealabil a consumat băuturi alcoolice. Astfel, în intervalul orar 

aproximativ cuprins între orele 20.00 – 23.15.,inculpatul A. a sărbătorit la restaurant ziua 

prietenului său, consumând, potrivit propriilor declarații, coroborate cu cele ale martorilor 

T.G. Alexandru, C.D. și cu mențiunile bonului de casă de consum emis de restaurant cel puțin 

5 pahare de vin alb amestecat cu apă la care se adaugă cel mult 50 ml de palincă.  

Potrivit declarațiilor inculpatului A., martorei C.D., prietena acestuia și martorului 

T.G., inculpatul stabilise să lase mașina în parcarea restaurantului și să se deplaseze la 

locuință cu un autoturism taxi. 

Nici un fel de dubiu nu există cu privire la faptul că inculpatul este cel care a condus 

vehiculul, astfel cum a recunoscut. 

Din raportul de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. 

14367/03.04.2017 întocmit de I.M.L. Iași rezultă că la momentul conducerii autoturismului și 

producerii accidentului de circulație, inculpatul A. ar fi putut avea o alcoolemie de cca. 2,05 g 

‰. Valorile au fost stabilite pe baza declarațiilor de consuma date de inculpat și valorilor 

certe stabilite prin buletinul de analiză toxicologică nr. 277/A din 23.03.2017 întocmit de IML 

Iași din care rezultă că inculpatul A. prezenta în sânge o alcoolemie de 1,95 g ‰ la ora 00,30 

și de 1,85 g ‰ la ora 1,30, cele două recoltări fiind efectuate cu respectarea dispozițiilor 

legale ulterior accidentului rutier.  

Din probele cu înregistrările video preluate de camerele de supraveghere ale societății 

ce deține restaurantul, (probe administrate în conformitate cu disp. art. 97 lit. e, f C.proc.pen.) 

rezultă, astfel cum s-a reținut și anterior, că inculpatul A. a ieșit din restaurant la ora 23.18, 

având un mers ușor legănat, prezentând semne că ar fi în stare de ebrietate, fără să-și piardă 

echilibrul vreun moment, așezându-se timp de câteva secunde pe capota autoturismului pentru 

o scurtă discuție cu martora C.D., după care s-a urcat la volanul autoturismului, l-a pornit în 

scurt timp, iar la ora 23.21 a ieșit ușor și sigur pe poarta curții locației. 
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Din probele cu înregistrări video preluate de Camerele de Supraveghere ale Poliției 

Comunitare a Mun. Iași rezultă că, după numai un minut de rulare pe drumul public, 

autoturismul inculpatului A. intra într-un devastator impact, descris corect de procuror, cu 

autoturismul în care se aflau V.L., în vârstă de 32 de ani și V.A., în vârstă de 26 de ani. În 

urma impactului, victima V.L. a decedat pe loc, suferind leziuni incompatibile cu viața, iar 

victima V.A. a fost transportată la spital în comă profundă, decedând 8 zile mai târziu, din 

cauza traumatismelor suferite.  

Rapoartele medico-legale de autopsie (necropsie) nr. 12488 din 31.03.2017 întocmit 

de IML Iași pe numele victimei V.D.-L. și nr. 12542 din 3.04.2017 întocmit de I.M.L. Iași, pe 

numele victimei V.A., astfel cum sunt prezentate în actul de sesizare și redate mai sus nu lasă 

nicio urmă de îndoială asupra legăturii directe de cauzalitate existente între leziunile produse 

în cadrul accidentului rutier și decesul celor doi tineri.  

Din înregistrările preluate de camerele de supraveghere menționate, corect 

valorificate, prin procesele-verbale de redare a imaginilor și, respectiv, de consemnare a 

activității de vizionare rezultă, așadar, că inculpatul A. a condus autoturismul timp de 1 minut 

(aproximativ 1 km) timp suficient pentru a-i permite accelerarea până la viteza de 150 de 

km/h și insuficient pentru a se putea concluziona că inculpatul a adormit sau că și-ar fi putut 

pierde cunoștința.  

Răspunzând criticilor formulate de apărătorul persoanelor vătămate, care a solicitat 

respingerea cererii inculpatului de judecată în procedura simplificată privind recunoașterea 

vinovăției, instanța subliniază că inculpatul a recunoscut în întregime situația de fapt 

prezentată de procuror, în care se descrie starea sa de ebrietate și conducerea autoturismului 

pe drumurile publice cu viteză. Inculpatul nu a negat nimic din situația de fapt, chiar dacă în 

cursul urmăririi penale a declarat că nu-și amintește momentul urcării la volan, conducerea 

vehiculului și nici impactul.  

Apărătorul inculpatului este cel care a susținut că nu inculpatul, ci el însuși opiniază că 

A. ar fi putut adormi, pentru că nu-și explică de ce acesta nu a frânat.  

Instanța, analizând succesiunea evenimentelor, astfel cum sunt surprinse de camerele 

de supraveghere – probe certe, tehnice, directe și care nu au fost puse la îndoială sau 

contestate, reține că după pornirea autoturismului și părăsirea curții restaurantului, timp de 1 

minut inculpatul a condus un drum public lat, asfaltat, dar nu drept, ci ușor curbat, că a avut 

nevoie, potrivit specificațiilor tehnice prezentate public de firma producătoare a 

autoturismului Toyota Corolla de 12 secunde pentru a accelera la viteza de 100 de km la ora 

(informații notorii și care nu trebuie dovedite), iar apoi de alte câteva secunde pentru a atinge 

o viteză superioară, că inculpatul A. nu a frânat deloc înainte de impact și la impact, astfel 

încât o expertiză criminalistică ce ar fi stabilit dinamica producerii accidentului era inutilă, 

accidentul fiind filmat în timp real. Este sarcina instanței de judecată să analizeze situația de 

fapt, iar Curtea, în conformitate cu dispozițiile art. 103 C.proc.pen., analizând toate probele 

administrate, reține că pe fondul dezinhibării produse de alcool, inculpatul a accelerat până în 

apropierea vitezei de 150 de km la oră și nu a frânat la impact.  

Indiferent dacă, ipotetic, inculpatul ar fi adormit la volan ori ar fi suferit o sincopă la 

volan, acestea ar fi fost datorate consumului de alcool, iar vinovăția sa nu ar fi fost înlăturată. 

În acest sens, instanța reține susținerile inculpatului, formulate inclusiv prin 

concluziile scrise depuse la dosar că urcarea inculpatului la volan și conduita acestuia ce a 

urmat au intervenit pe fondul efectului ebriant al alcoolului, ce a produs afectarea serioasă a 

proceselor cognitive ale inculpatului.  

Instanța reține, așa cum a arătat și anterior, că întreaga conduită a inculpatului din 

seara de 22.03.2017 este în dezacord cu profilul moral și nivelul intelectual al inculpatului, 

dovedit de înscrisurile de studii, de caracterizările ce i-au fost făcute de persoane provenind 

din mediul universitar, de colegi și chiar de avocatul său ales.  

Instanța de judecată reține importanța probatorie a înregistrărilor video preluate de 

camerele de supraveghere ale Poliție Locale, din care se observă că autoturismul condus de 
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inculpat se îndreaptă cu viteză mare spre intersecție, dar pe sensul corect de mers, lovind din 

spate autoturismul condus de V.D.-L., care începuse ușor rularea pe carosabil în intersecție.  

Se remarcă forța impactului și traiectoria autoturismului Toyota Corolla condus de 

victima V.D.-L. și în care, pe locul din dreapta din față a autoturismului se afla victima V.A.  

Din „Fișa de urgență prespitalicească”nr. 34229/22.03.2017 întocmită de medicul de 

pe ambulanță care consemnează că a sosit la caz la ora 23.33. (adică la 10 minute după 

impact) rezultă că inculpatul A. a fost identificat ca „victimă, șofer, prezentând un traumatism 

cranio-facial, policontuzionat, conștient și stabil hemodinamic”. 

Din fișa de primire urgențe deschisă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic 

„Sf. Spiridon”, rezultă că inculpatul a fost primit în urgență la ora 23.58 și consulat la 00.20, 

constatându-se că pacientul este victima unui accident rutier, mecanism necunoscut – șofer cu 

centură de siguranță, nu poate preciza nimic despre accident. La sosirea în UPU, conștient, 

relativ cooperant”. 

Analizând toate probele administrate în cauză, instanța constată că inculpatul A. a 

condus pe drumurile publice autoturismul sub influența băuturilor alcoolice, având o 

alcoolemie de 2,05 g alcool pur în sânge, alcoolemie la care intervin semnele stării de 

ebrietate, slăbirea reflexelor și capacității de analiză și sinteză a informațiilor, precum și o 

stare de dezinhibare, o stare anormală a organismului care face posibile majore erori de 

gândire și care explică de ce inculpatul a condus cu viteză și nu frânat la aproprierea de 

intersecție ori de ce nu a încercat măcar să efectueze vreo manevră de ocolire. La toate 

acestea, cumulat se adaugă faptul că accidentul s-a petrecut noaptea, moment în care o atenție 

sporită trebuie acordată conducerii pe drumurile publice a autoturismelor.  

Instanța va avea în vedere al individualizarea pedepselor comportamentul inculpatului 

în societate, neputându-se primi simplele susțineri subiective cu privire la faptul că inculpatul, 

neobișnuind să consuma alcool, nu a știut cum ar putea reacționa, că alcoolemia se datorează 

faptului că inculpatul era obosit și are o constituție astenică, organismul său nefiind adaptat în 

vreun la consumul de alcool.  

Având în vedere aceleași probe de mai sus, nu se va reține, la individualizarea 

sancțiunilor ce vor fi aplicate nici faptul că inculpatul ar fi adormit la volan, nici simularea 

stării de amnezie de către inculpat. De altfel, singurul martor aflat în autoturism, C.D. nu a 

declarat că inculpatul ar fi adormit, și, dat fiind intervalul de timp extrem de scurt în care 

inculpatul a efectuat acțiunile de pornire a autoturismului și de rulare până la impact, această 

probabilitate nu poate fi admisă.  

În acord cu procurorul de caz, instanța reține că: 

În drept, faptele inculpatului A., care în noaptea de 22/23.03.2017, la ora 23.21. a 

condus pe drumurile publice din municipiul Iași autoturismul marca Toyota Corolla, având în 

sânge o îmbibație alcoolică de 2,05 g/l alcool pur în sânge și de a provoca, pe fondul stării 

sale de ebrietate și a vitezei excesive în conducere un accident de circulație din care a rezultat 

decesul numiților V.L. și V.A. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de 

„conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „ucidere din culpă” 

prev. de art. 336 alin. 1 și art. 192 alin. 1, 2 și 3 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 C.pen.. 

Inculpatul A., în calitate de conducător auto a nesocotit următoarele dispoziții cu 

privire la conducerea unui autoturism pe drumurile publice: 

- Art. 35 din O.UG. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: „Participanții la 

trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să 

nu pună în pericol viața și integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii 

proprietății publice ori private.” 

- Art. 121 alin. 1 din O.U.G. 195/2002: „Conducătorii de vehicule sunt obligați să 

respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care 

face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloace de semnalizare.” 
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- Art. 48 din O.U.G. 195/2002: „Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul 

legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua 

orice manevră în condiții de siguranță.” 

- Art. 49 alin. 1 din O.U.G. 195/2002: „Limita de viteză în localități este de 50 km/h.” 

- Art. 56 din O.U.G. 195/2002: „La apropierea de o intersecție conducătorul de vehicul 

trebuie să circule cu o viteză care sa îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere 

participanților la trafic care au acest drept.” 

Așadar, inculpatul A., în calitate de șofer, a nesocotit obligațiile sale legale prev. de 

dispozițiile citate și interdicția legală de a conduce autoturisme pe drumurile publice sub 

influența băuturilor alcoolice, determinând uciderea din culpă a numiților V.L. și V.A., urmări 

pe care, deși putea și trebuia să le prevadă, nu le-a prevăzut.  

Sub aspectul elementului material, infracțiunea prev. de art. 192 alin. 1 C.pen. 

presupune o acțiune sau o inacțiune susceptibilă a produce direct sau indirect decesul unei 

persoane.  

În cauză acțiunea inculpatului A. de a conduce pe drumurile publice autoturismul, 

nesocotind obligațiile sale legale de a conduce preventiv, de a respecta regimul legal de viteză 

și interdicția legală a consumului de băuturi alcoolice prealabil urcării la volan a constituit 

cauza exclusivă a coliziunii directe a vehiculului condus de inculpat cu autoturismul în care se 

aflau victimele V.L. și V.A., iar decesul acestora se află în legătură de cauzalitate directă și 

nemijlocită, dovedită, cu leziunile produse acestora în urma impactului dintre cele două 

autoturisme.  

Așadar, fapta de ucidere din culpă prin care s-a cauzat moartea a două persoane este 

urmarea nerespectării dispozițiilor legale pentru exercițiul activității de conducere pe 

drumurile publice a autovehiculelor, astfel cum sunt prevăzute prin dispozițiile O.U.G. nr. 

195/2002 privind conducerea pe drumurile publice.  

Sub aspect subiectiv, inculpatul A. nu a prevăzut rezultatul faptei sale și nu acceptat 

uciderea celor doi tineri, V.L. și V.A., deși, asumându-și conducerea pe drumurile publice a 

autoturismului pe drumurile publice, în oraș, după ce în prealabil consumase băuturi alcoolice 

și cu o viteză peste limita legală, putea și trebuia să prevadă că un accident rutier grav se putea 

întâmpla. Atitudinea sa subiectivă este specifică culpei fără prevedere prev. de art. art. 16 alin. 

4 lit. b C.pen. . 

Cu privire la presupusa intenție de a ucide, invocată de apărătorul persoanelor 

vătămate V.A.-V. și V.V. în cadrul unei „susțineri a conștiinței”, instanța reține că nicio probă 

administrată în cauză nu susține prevederea și asumarea ca posibile, cu indiferență, de către 

inculpat a unor tragice urmări ale acțiunilor sale.  

Per a contrario, toate accidentele rutiere produse de șoferi băuți care au condus 

autoturisme cu viteză superioară celei legale ar fi considerate fapte de omor, în lipsa oricărui 

element obiectiv care să fondeze concluzia că făptuitorul a acționat cu intenție. 

Intenția, ca element al infracțiunii nu se presupune, ci se dovedește. Ea rezultă din 

împrejurările anterioare, concomitente și ulterioare comiterii faptei de către inculpat care 

trădează poziția sa psihică față de fapta comisă și de urmările acesteia. Analizând aceste 

împrejurări, instanța reține că nu există nici un temei care să determine concluzia că inculpatul 

ar fi acționat indiferent prevăzând că ar fi putut să determine prin acțiunile sale pierderea 

vieții victimelor, a martorei C.D. și chiar și pierderea propriei vieți, urmări față de care ar fi 

fost indiferent (în același sens, decizia penală nr. 2375/2000 a Înaltei Curți de Casație și 

Justiție). 

Persoanele vătămate V.A.-V. și V.V., prin avocatul lor ales, au solicitat schimbarea 

încadrărilor juridice date faptelor, în sensul imposibilității reținerii concomitente a 

dispozițiilor art. 38 alin. 1, 2 C.pen. cu privire la concursul real și la concursul formal de 

infracțiuni, în sensul greșitei reține a dispozițiilor art. 192 alin. 1 C.pen. în încadrarea juridică 

a faptei de ucidere din culpă și în sensul reținerii circumstanței agravante legale prev. de art. 

77 lit. c) C.pen..  



145 

 

Încadrarea juridică este corectă și nu se impune schimbarea acesteia. 

Reținerea unei infracțiuni în varianta agravată presupune indicarea textului care 

prevede forma de bază și celui care prevede agravanta.  

Aliniatele 2 și 3 ale art. 192 C.pen. nu pot exista în afara formei de bază a infracțiunii 

de ucidere din culpă prev. de art. 192 alin. 1 C.pen.. Susținerea era valabilă în situația în care, 

prin voința legiuitorului, diferitele aliniate ale art. 192 C.pen. cuprindeau mai multe forme de 

baza. Prevederile din aliniatele 2 și 3 ale art. 192 corespund variantelor agravate ale aceleiași 

infracțiuni, în vreme ce alin. 1 cuprinde condițiile necesare pentru existența infracțiunii în 

configurația sa tipică.  

În ceea ce privește aplicarea concomitentă a dispozițiilor art. 38 aliniatele 1 și 2 

C.pen., schimbarea de încadrare juridică solicitată pentru acuratețe juridică nu se justifică. 

Infracțiunea prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. este o infracțiune continuă, acțiunea ce constituie 

element material al infracțiunii prelungindu-se prin însăși natura sa o pe anumită durată de 

timp. Infracțiunea se consumă atunci când făptuitorul se urcă la volan și pornește vehiculul de 

pe loc, în condițiile textului de incriminare și se epuizează la încetarea acțiunii de conducere. 

În cauza de față, uciderea din culpă s-a comis după consumarea infracțiunii de conducere a 

unui vehicul sub influența alcoolului, epuizându-se la momentul opririi autoturismului condus 

de inculpat. Infracțiunea de ucidere din culpă este în cauza de față o infracțiune progresivă 

întrucât, după consumarea infracțiunii prev. de art. 192 alin. 1 și 2 C.pen., s-au produs noi 

urmări – decesul celei de-a doua victime, atrăgând o nouă încadrare juridică sub aspectul 

infracțiunii prev. de art. 192 aliniatele 1, 2, 3 C.pen. care a absorbit infracțiunile prev. de art. 

192 și 196 C.pen.. Infracțiunea de ucidere din culpă s-a consumat la data de 22.03.2017 și s-a 

epuizat la 30.03.2017, o dată cu decesul victimei V.A.  

Cum conducerea sub influența alcoolului a presupus activități comise atât înainte, cât 

și în timpul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, este justificată reținerea dispozițiilor 

art. 38 alin. 1, 2 C.pen. . 

Persoanele vătămate au solicitat a se reține circumstanța agravantă legală prev. de art. 

77 lit. c C.pen. argumentându-se că art. 77 C.pen. nu face nicio referire la infracțiunile comise 

cu intenție sau din culpă, că în momentul în care inculpatul a urcat la volan sub influența 

băuturilor alcoolice mașina a devenit o armă, o armă încărcată care putea face victime oricum, 

mergând pe o stradă cu trafic destul de intens. S-a subliniat faptul că numărul victimelor putea 

fi mult mai mare, că au și existat alte victime, că metoda constă tocmai în conducerea 

autoturismului pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și cu o viteză de 150 de 

km/h, condiții în care inculpatul putea să prevadă că astfel, ar putea ucide mai multe persoane.  

Circumstanțele agravante legale sunt împrejurări definite ca atare de legiuitor, 

„pornind de la constatarea că acestea reflectă întotdeauna și în mod univoc o periculozitate 

sporită a infractorului și impun necesitatea unei reacții mai energice în vederea reeducării 

lui”.(C Bulai, Manual de drept penal, p.377). Circumstanța, care se regăsea și în Codul penal 

anterior în dispozițiile art. 75 lit. b C.pen. nu a generat o bogată practică judiciară, exemplele 

teoretice limitându-se la caracterizarea mijloacelor și metodelor ca apte să provoace urmări 

grave asupra persoanelor și bunurilor în masă, creând o stare de pericol pentru securitatea 

socială, pentru un număr indeterminat de persoane, bunuri sau valori sociale. Se arată în 

doctrină, cu titlul exemplificativ, că sunt asemenea metode care prezintă pericol public 

incendiul, explozia, otrăvirea unei surse de apă,caracterizând fapta ca deosebit de periculoasă 

și pe infractor ca deosebit de periculos. Circumstanța are caracter real și se referă la faptă. 

Instanța reține că interpretarea corectă a dispoziției legale presupune identificarea unui 

mijloc sau a unei metode folosite care ține de faptă, iar nu de autor.  

În lipsa unei definiții juridice în Codul penal, noțiunile au sensul din vorbirea curentă. 

Metoda înseamnă procedeu, iar mijloc înseamnă cale, mod de a proceda. Așadar, pentru a se 

reține agravantă, ar trebui să se constate că inculpatul a ales să un mijloc periculos. Un 

autoturism nu este în sine un mijloc periculos, dar poate deveni un astfel de mijloc dacă este 

folosit printr-o metodă destinată să afecteze un număr nedefinit de inocenți, fiind proiectată, 
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aruncată sau manipulată spre o mulțime. Ținând de faptă, iar nu de persoana inculpatului, doar 

viteza poate fi pusă în legătură cu metoda de conducere.  

În cauză nu poate fi reținută circumstanța agravantă prev. de art. 77 lit. c C.pen. 

întrucât, pe de o parte, nu există elemente de practică judiciară constantă, concordantă de 

natură să combată susținerile apărării și ale procurorului cu privire la faptul că circumstanța 

presupune folosirea conștientă a unor metode sau mijloace de natură să prezinte pericol 

public, iar pe de altă parte dezinhibarea, lipsa unei gândiri coerente și lipsa capacității de 

coordonare produse de alcool susțin ideea că inculpatul nici nu a prevăzut și nici nu a acceptat 

că folosește un mijloc periculos în sine.  

Per a contrario, întotdeauna și în mod univoc, accidentele în care sunt implicate 

autocamioane, tiruri și autocare care generează inculparea șoferilor pentru săvârșirea 

infracțiunilor prev. de art. 196 și 192 C.pen. și toate accidentele rutiere în care sunt ucise sau 

vătămate victime aflate în traversare regulamentară pe trecerea de pietoni ar trebui să 

determine reținerea circumstanței agravante legale menționate, întrucât un autocar are 46 de 

locuri, un tir are o masă extrem de mare, iar pe trecerea de pietoni întotdeauna se pot afla 

multe persoane. Că nu este așa o dovedește practica judiciară. Circumstanța poate fi reținută 

în fapt atunci când faptele se afla la limita dintre intenție indirectă și culpă cu previziune, fiind 

greu de acceptat că o astfel de faptă comisă la o trecere de pietoni din oraș pe care se află în 

traversare cel puțin 10 zece persoane poate fi considerată săvârșită din culpă. 

În speță, inculpatul a condus autoturismul timp de 1 minut, în oraș, la ora 23.21., în 

timpul nopții, cu mare viteză și în stare de ebrietate, neputându-i fi imputată acceptarea 

producerii unor urmări grave față de un număr nedeterminat de persoane.  

Fiind pe deplin vinovăția inculpatului A. pentru infracțiunile pentru a fost trimis în 

judecată, instanța, aplicând dispozițiile art. 396 alin. 2 C.proc.pen., va dispune condamnarea 

acestuia.  

În acest context, Curtea de Apel reține că la individualizarea pedepselor aplicate 

inculpatului pentru infracțiunile concurente trebuie avute în vedere criteriile de 

individualizare prevăzute de lege, iar, față de susținerile inculpatului și ale persoanelor 

vătămate, subliniază că legea trebuie interpretată în litera și spiritul ei.  

Potrivit art. 74 C.pen. la individualizarea pedepsei trebuie avut în vedere: 

a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; 

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; 

c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; 

d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; 

e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 

f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; 

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială. 

Analizând aceste criterii, instanța reține că probele administrate în cauză justifică 

reținerea caracterului foarte grav al faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. 

Instanța va porni de la urmările infracțiunii deduse judecății, pe care, apreciindu-le numai în 

limitele sesizării, în conformitate cu dispozițiile art. 371 C.proc.pen., le caracterizează drept 

tragice. Uciderea a doi tineri aflați la începutul vieții, în pragul întemeierii unei familii, în 

condițiile în care ei se aflau în derularea unei activități licite în spațiul public, periclitarea 

participanților la trafic, sunt urmări extrem de grave, ce au determinat o stare de insecuritate 

socială. Vizualizarea imaginilor preluate de Poliția Locală Iași din intersecția în care s-a 

produs accidentul este de natură să șocheze. Conducerea pe drumurile publice cu viteză și sub 

influența băuturilor alcoolice cu astfel de consecințe dramatice pentru valorile sociale ocrotite 

de legea penală îl caracterizează și pe inculpat ca fiind periculos pentru societate și impune 

sancțiuni corespunzătoare.  

Pentru infracțiunea de ucidere din culpă, instanța a ținut cont în primul rând de starea 

fizică a inculpatului la momentul comiterii faptei. Acesta consumase alcool și era conștient că 

se afla în stare de ebrietate, cu atât mai mult cu cât i se atrăsese atenția că era mai bine să nu 
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conducă mașina în acest context. Mai mult, inculpatul cunoștea, prin prisma propriei profesii 

consecințele nefaste ale unui comportament ca atare.  

În ceea ce privește infracțiunea de conducere a unui autovehicul cu o alcoolemie peste 

limita legală, instanța a avut în vedere valoarea mare a alcoolemiei, împrejurarea că inculpatul 

nu a avut un motiv serios pentru a decide să se urce la volan, în loc să cheme un taxi care să îl 

transporte acasă, de starea efectivă de incoerență și imprecizie în care se găsea inculpatul în 

momentul examinării clinice, care denotă în ce măsură era acesta apt să conducă un 

autovehicul. În acest context, instanța a considerat că, în mare parte, acțiunile conducătorului 

auto care au dus la accidentarea mortală a victimelor au fost cauzate de starea de ebrietate în 

care acesta se găsea, prin urmare la stabilirea duratei pedepsei trebuind să se țină cont și de 

consecința extrem de gravă produsă. 

Uciderea din culpă a unei persoane poate fi comisă în modalități concrete multiple și 

într-o varietate mare de împrejurări. Fapta inculpatului de a-i ucide din culpă pe V.L. și V.A. 

prezintă o gravitate deosebită tocmai din cauza modului și a împrejurărilor în care a fost 

săvârșită, ca o consecință mai mult sau mai puțin directă a punerii în executare a hotărârii de a 

comite o infracțiune intenționată. Orice conducător auto știe încă de la obținerea permisului 

de conducere că trebuie să respecte normele legale și să circule cu prudență, existând riscul de 

a accidenta o altă persoană, posibil chiar mortal. Din acest punct de vedere, culpa 

conducătorului auto care conduce intenționat un autovehicul în stare de ebrietate, cu o viteză 

peste limita legală admisă în interiorul localității, și cauzează un accident mortal spulberând 

un autoturism al cărui șofer așteptase la semafor, este mai gravă decât culpa simplă a unei 

persoane care, de exemplu, manipulează greșit un utilaj sau apreciază eronat o situație 

periculoasă, tocmai pentru că, deși infracțiunea este comisă din culpă, în lanțul ei cauzal 

există și o faptă intenționată. Culpa lui A., în cauzarea morții tinerilor V.L. și V.A. este una 

foarte gravă, cu atât mai mult cu cât este de notorietate numărul mare al accidentelor foarte 

grave cauzate de conducerea autovehiculelor în stare de ebrietate și faptul că inculpatul a 

ignorat avertismentul unei persoane apropiate, prietenul său, împreună cu care stabilise să 

ajungă acasă cu un autoturism taxi.  

Instanța, analizând probele administrate, constată că nu există o explicație rațională 

pentru care C.D. a acceptat să urce în autoturism, iar T.G. l-a pierdut din vedere pe inculpat la 

ieșirea din restaurant.  

Trebuie reținut și faptul că victimele V.L. și V.A. erau tineri, având un viitor 

promițător înainte, erau logodiți și urma să se căsătorească, viitorul lor fiind curmat în mod 

brusc și nemeritat prin faptele sale necugetate de către inculpat.  

Parcurgând ultimele trei criterii prevăzute de legiuitor, instanța reține că inculpatul A. 

a primit o bună educație, astfel după cum rezultă din probele cu înscrisuri depuse la dosarul 

cauzei, provine dintr-o familie organizată,a crescut într-un mediu universitar ale cărui valori și 

le-a însușit, este integrat social, a derulat activități lucrative și eminamente utile societății 

până la data săvârșirii infracțiunilor deduse judecății. 

Inculpatul A. este avocat, iar această calitate trebuie analizată ambivalent. Inculpatului 

A. i se cerea o doză mai mare de prudență și un grad ridicat de conștientizare, prin prisma 

faptului că el a fost expus consecințelor unor astfel de fapte. Pe de altă parte, inculpatului 

trebuie să-i fie recunoscute meritele universitare și cele ale unei cariere promițătoare, descrise 

de avocatul său ales și susținute de probele cu înscrisuri administrate.  

Este reală susținerea apărătorului inculpatului că acesta este egal în fața legii cu orice 

alt cetățean,motiv pentru care instanța trebuie să rețină și aspectele de circumstanțiere pozitivă 

a acestuia.  

Se reține așadar că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, nu are un cazier 

rutier cu abateri grave, este tânăr și a exprimat în mod repetat regretul față de fapte și față de 

urmările acestora. Inculpatul a avut o conduită sinceră, instanța face trimitere la considerațiile 

de mai sus, cu privire la atitudinea sa de recunoaștere, în ciuda faptului că nu-și amintește cu 

exactitate momentul accidentului, reținând că recunoașterea nu este una simulată, ci este 
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expresie a asumării conștiente a consecințelor faptelor sale. Inculpatul a manifestat empatie 

reală față de situația victimelor, a declarat că este de acord să plătească daunele materiale 

solicitate, iar daunele morale, în cuantumul stabilit de instanță. Familia inculpatului a 

manifestat interes față de plata sumelor de bani cu titlul de despăgubiri. 

Inculpatul a agreat pe parcursul urmăririi penale și al judecății că se impune 

menținerea sa în arest preventiv, aspect ce dovedește asumarea sinceră a consecințelor 

faptelor sale și o înțelegere corectă a gravității lor, a impactului lor asupra opiniei publice și 

stării de securitate socială create.  

Instanța nu agreează la concluzia persoanelor vătămate, susținută prin apărătorul lor 

ales, că funcția principală a pedepsei trebuie să fie cea de exemplaritate.  

Pedeapsa trebuie să fie un avertisment atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane, 

din păcate foarte numeroase, care sunt dispuse să se urce, fără a se gândi de două ori la 

consecințe, în stare de ebrietate la volanul unui autovehicul, dar nu se limitează la atât. 

Curtea arată că pentru a-și putea îndeplini funcțiile care-i sunt atribuite în vederea 

realizării scopului său și al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii 

(privativă sau neprivativă de libertate) și duratei, atât gravității faptei și potențialului de 

pericol social pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât și aptitudinii acestuia 

de a se îndrepta sub influența pedepsei.  

Funcțiile de constrângere și de reeducare, precum și scopul preventiv al pedepsei, pot 

fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancțiunii, care să țină seama de persoana 

căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condițiile socio-

etice impuse de societate.  

Gravitatea deosebită a infracțiunii (care are consecințe tragice) în concret comise este 

un element care nu poate fi omis și care trebuie bine evaluat de către Curte, în alegerea 

pedepsei. Așa fiind, inculpatul trebuia să știe că, pe lângă drepturi, are și o serie de datorii, 

obligații, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în fața societății.  

Sub aspectul individualizării pedepselor în speță, trebuie efectuată o justă adecvare 

cauzală a criteriilor generale prevăzute de art. 74 C.pen., ținându-se cont de gradul de pericol 

concret ridicat al faptei comise agravat de circumstanțele reale ale săvârșirii lor. 

Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind 

la reeducarea sa, cât și asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus 

acesta, sunt puse în situația de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare și de a se 

abține de la săvârșirea de infracțiuni.  

Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată și pusă în executare, intensitatea și 

generalitatea dezaprobării morale a faptei și făptuitorului, condiționează caracterul preventiv 

al sancțiunii care, totdeauna, prin mărimea privațiunii, trebuie să reflecte gravitatea 

infracțiunii și gradul de vinovăție a făptuitorului.  

Numai o pedeapsă justă și proporțională este de natură să asigure atât exemplaritatea 

cât și finalitatea acesteia, prevenția specială și generală. 

Văzând în ansamblu probele administrate în cursul urmăririi penale și al judecății, 

inclusiv cele administrate în circumstanțierea persoanei inculpatului, instanța reține că 

aplicarea unor pedepse principale în limitele legale, la nivelul mediu, ușor orientate spre 

maxim, cu executarea efectivă în regim de detenție satisface exigențele individualizării 

judiciare a pedepselor.  

Reține instanța că în limitele legale ale pedepsei (3 ani închisoare - 10 ani și 6 luni 

închisoare) prevăzute de art. 192 aliniatele 1,2 3 C.pen., reduse ca urmare a dispozițiilor art. 

396 alin. 10 C.proc.pen. și anume: minimul de 2 ani de închisoare și maximul de 7 ani de 

închisoare, pedeapsa de 5 ani de închisoare satisface pe deplin exigențele legii penale și 

realizează pe deplin funcțiile legale. Totodată, în limitele legale ale pedepsei (1 an închisoare 

– 5 ani închisoare) prevăzute de art. 192 aliniatele 1,2 3 C.pen., reduse ca urmare a 

dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen. și anume: minimul de 8 luni de închisoare și 
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maximul de 3 ani și 4 luni de închisoare, pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare satisface pe 

deplin exigențele legii penale și realizează pe deplin funcțiile legale.  

În temeiul dispozițiilor art. 39 alin. 1 C.pen., inculpatul A. va executa pedeapsa cea 

mai grea și anume, pedeapsa de 5 ani închisoare, la care se adaugă o treime din pedeapsa de 2 

ani și 6 luni închisoare (10 luni de închisoare). 

Pedeapsă unică rezultantă de executat pentru inculpatul A.: 5 ani și 10 luni închisoare.  

Pentru infracțiunea de ucidere din culpă se va aplica și pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b și i C.pen., pe o durată de 2 

ani, apreciind că inculpatul nu poate fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, 

nu poate ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, condamnarea pentru faptele 

deduse judecății dovedind că el nu are maturitatea ocupării unor astfel de funcții și nici pentru 

exercitarea dreptului de a conduce orice tip de vehicul pentru care este necesară deținerea 

unui permis de conducere, pedeapsa complementară urmărind sub acest aspect funcțiile 

enumerate mai sus, scopul formării unei conștiințe corecte în raport de obligațiile pe care le 

presupune conducerea de vehicule și siguranța traficului rutier. Pedeapsa complementară 

prev. de art. 66 lit. i C.pen. va fi aplicată pentru aceleași considerente pe o perioadă de 2 ani și 

pentru infracțiunea prev. de art. 336 alin. 1 C.pen..  

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. inculpatul A. va executa pedeapsa 

complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b 

și i C.pen., pe o durată de 2 ani,interzicerea exercițiului dreptului prev. art. 66 lit. i C.pen. 

vizând în concret în interzicerea conducerii oricărui tip de vehicul pentru care este necesară 

deținerea unui permis de conducere.  

În temeiul dispozițiilor art. 65 C.pen. se vor aplica inculpatului pedepsele accesorii 

constând în interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b și i C.pen., 

apreciind că inculpatul nu poate fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, nu 

poate ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, condamnarea pentru faptele 

deduse judecății dovedind că el nu are maturitatea ocupării unor astfel de funcții și nici pentru 

exercitarea dreptului de a conduce tip de vehicul pentru care este necesară deținerea unui 

permis de conducere.  

Sub aspectul măsurii preventive luate față de inculpatul A., instanța reține că 

temeiurile care au justificat luarea măsurii arestării preventive subzistă nemodificate și 

justifică menținerea măsurii preventive care satisface în continuare criteriile proporționalității 

și necesității.  

Astfel, față de gravitatea faptelor comise de inculpat și de natura relațiilor sociale 

vătămate, față de rezonanța socială negativă a faptelor de acest gen în rândul colectivității, se 

reține că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică. Instanța apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului A. ar crea o stare de 

insecuritate pentru raporturile sociale, un sentiment de dezaprobare din partea membrilor 

comunității locale din care provine și de neîncredere în buna desfășurare a actului de justiție, 

stare de pericol concret care este încă actuală. Ecoul acestei fapte în comunitate nu s-a stins și 

nu s-a estompat.Ca dovadă, la termenul de judecată stabilit, audiența a fost numeroasă, la 

limita capacității sălii de ședință. Instanța reține că inculpatul provine dintr-o familie normală, 

a primit educație, este tânăr, nu este cunoscut cu antecedente penale, dar, din perspectiva 

calității sale de apărător al legii, presupusa sa conduită infracțională este de natură să șocheze 

un observator obiectiv, în aceeași măsură în care sunt de natură să șocheze consecințele 

presupuselor fapte imputate inculpatului.  

Deși admite ca exista o prezumție în favoarea libertății inculpatului A. pana la 

stabilirea definitiva a vinovăției acestuia, văzând și persoana inculpatului, precum și durata 

măsurii, instanța apreciază ca menținerea măsurii arestării preventive se justifica întrucât în 

cauză există indicii concrete care releva necesitatea protejării ordinii publice, care prevalează 

în raport de regula judecării unei persoane în stare de libertate. 
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Potențialul criminogen extrem de ridicat dovedit de materialitatea presupusei fapte ce i 

se impută, de ușurința în care s-ar fi implicat în comiterea unei fapte grave, modalitatea 

concretă în care se conturează din mijloacele de probă administrate până la acest moment că 

ar fi fost comisă fapta denotă un pericol social sporit din partea inculpatului A. . 

Din această perspectivă, instanța apreciază că o altă măsură preventivă nu este 

suficientă pentru a asigura sentimentul de protecție cerut de societate care reclamă Statului 

ocrotirea dreptului la viață împotriva oricăror ingerințe din partea subiecților oficiali sau 

particulari.  

De aceea, în aprecierea interesului particular al inculpatului A., privind dreptul la 

libertate și al interesului general a societății de apărare a ordinii de drept, instanța va constata 

preeminența celui din urmă, menținerea arestării preventive a inculpatului impunându-se 

pentru realizarea scopului măsurilor preventive prev. de art. 202 C.proc.pen.. 

În cauză, inculpatul se află în stare de arest preventiv de la data de 24. 03.2017 (privat 

de libertate din 23.03.217), iar măsura arestării preventive nu a depășit în nici un caz o durată 

rezonabilă. 

Instanța reține că aprecierea pericolului social existent prin lăsarea inculpatului în 

libertate are ca reper obiectiv necesitatea protecției societății, iar datele cauzei reprezintă 

elemente indicative în aprecierea raportului dintre dreptul individual la libertate și dreptul 

social la protecție. 

Din această perspectivă, Instanța amintește că membrii societății au dreptul de a se 

bucura de ocrotirea dreptului la viață, drept primordial al ființei umane, inalienabil și care nu 

poate fi suspus vreunei restrângeri de orice fel, iar ființa acestui drept nu poate fi supus unor 

ingerințe nejustificate din partea niciunui subiect de drept.  

Deși măsura arestului preventiv este una de excepție, instanța constată că, în raport cu 

persoana inculpatului A., gravitatea faptelor penale pentru care a fost trimis în judecată și cu 

privire la care probe de vinovăție, în raport și de conduita sa procesuală și momentul 

procesual de față, privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol 

pentru ordinea publică, menținerea duratei arestării preventive fiind imperios necesară, mai 

ales pentru protejarea sentimentului de securitate a persoanelor și bunurilor persoanelor, 

membri ai comunității din care inculpatul și victimele provin. 

Instanța constată așadar că și în prezent sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute 

de art. 202 C.proc.pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen., că măsura preventivă dispusă față de 

inculpatul A., este necesară și proporțională cu gravitatea acuzației formulate împotriva sa, 

că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 

publică, astfel încât se impune cu necesitate menținerea măsurii preventive.  

Se va deduce din pedeapsa principală aplicată durata reținerii și arestării preventive de 

la 23.03.2017 la zi.  

Sub aspectul acțiunilor civile devoluate prin constituirea persoanelor vătămate T.A.-G. 

și V.E. ca părți civile în procesul penal și prin constituirea ca părți civile a unităților care au 

acordat asistență medicală și îngrijire victimelor, instanța, analizând materialul probator 

administrat în cauză reține: 

Partea civilă V.E. a solicitat acordarea sumei de 20.935 de lei cu titlul de despăgubiri 

civile pentru prejudiciul compus din cheltuielile de înmormântare a victimei V.L.  

Sub acest aspect, inculpatul A., a achiesat la pretențiile părții civile V.E.  

Potrivit art. 23 C.proc.pen.: „(1) în cursul procesului penal, cu privire la pretențiile 

civile, inculpatul, partea civila și partea responsabila civilmente pot încheia o tranzacție sau 

un acord de mediere, potrivit legii. 

(2) Inculpatul, cu acordul părții responsabile civilmente, poate recunoaște, în tot sau în 

parte, pretențiile părții civile. 

(3) în cazul recunoașterii pretențiilor civile, instanța obligă la despăgubiri în măsura 

recunoașterii. Cu privire la pretențiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe”. 
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Cum în cauză a fost introdusă în calitate de parte responsabilă civilmente SC „UNIQA 

Asigurări” S.A., care nu și-a manifestat acordul expres în privința achiesării, instanța va 

analiza pe fond temeinicia cererii.  

Dispozițiile actuale de procedură penală au atribuit asigurătorului de răspundere civilă 

calitatea de parte responsabilă civilmente, astfel cum reiese din interpretarea dispozițiilor art. 

86 C.proc.pen., în considerarea calității acesteia de persoană care, potrivit legii civile, are 

obligația convențională de a repara, în întregime sau în parte, singură, prejudiciul cauzat prin 

infracțiune. 

Specificul raporturilor juridice dintre asigurător și asigurat rezidă în simultaneitatea 

producerii riscului asigurat și constatării unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, ce 

declanșează răspunderea civilă delictuală a autorului faptei, pentru care urmează a răspunde, 

în limitele stabilite contractual și prin conținutul Ordinelor C.S.A.,asigurătorul de răspundere 

civilă.  

În acord cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 132/2017, în asigurarea de răspundere 

civilă, asiguratorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul 

răspunde în baza legii față de terțele persoane păgubite și pentru cheltuielile făcute de asigurat 

în procesul civil, iar potrivit art. 42 din același act normativ asiguratorul poate fi chemat în 

judecată de persoanele păgubite în limitele obligaților ce-i revin acestuia din contractul de 

asigurare. Totodată, potrivit aceluiași act normativ, asigurătorul acordă despăgubiri pentru 

prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane păgubite prin accidente de 

vehicule și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil, iar, despăgubirile se acordă 

pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare persoanelor 

păgubite prin deces.  

Cu respectarea limitelor de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, se 

acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru 

prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale, pagube consecință a lipsei de folosință 

a vehiculului avariat, dar și pentru cheltuieli de judecată efectuate de către persoana 

prejudiciată. 

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. 5 C.proc.pen., repararea prejudiciului material și 

moral, în cazul exercitării acțiunii civile în cadrul procesul penal, se face potrivit dispozițiilor 

legii civile. 

Raportat la momentul comiterii faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, ce constituie 

temeiul exercitării acțiunii civile în prezenta cauză, pentru soluționarea pretențiilor formulate 

în cauză urmează a fi avute în vedere dispozițiile art. 1349 și 1357 din Codul civil din 2009, 

conform cărora cel care cauzează altuia un prejudiciul printr-o faptă ilicită, săvârșită cu 

vinovăție, este obligat să-l repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară 

culpă. 

Din prevederile legale menționate rezultă că, pentru angajarea răspunderii civile 

delictuale, trebuie să fie întrunite anumite condiții prevăzute de lege și anume: existența unei 

fapte ilicite imputabilă inculpatului, existența prejudiciului, a raportului de cauzalitate dintre 

fapta săvârșită și prejudiciul cauzat, precum și a vinovăției celui care a cauzat prejudiciul. 

Instanța constată îndeplinite condițiile răspunderii civile, în ceea ce privește existența 

unei fapte ilicite și a vinovăției inculpatului, având în vedere că, în ceea ce privește 

soluționarea acțiunii penale, instanța a constatat că există o faptă ilicită ce formează obiectul 

prezentei cauze penale, faptă ce a fost săvârșită de către inculpat cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege. 

În ceea ce privește prejudiciul, se cer a fi îndeplinite două condiții cumulative: 

prejudiciul să fie cert și să nu fi fost reparat. 

Din probele administrate în cauză rezultă în afara oricărei îndoieli rezonabile că fapta 

culpabilă a inculpatului A. a determinat diminuarea patrimoniului părții civile V.E. cu sumele 

de bani ocazionate de înmormântarea și comemorarea fiului său, victima V.L., organizate 

conform cultului creștin ortodox. Din probele cu înscrisuri administrate în cauză de partea 
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civilă rezultă că pentru procurarea bunurilor și serviciilor necesare organizării slujbei de 

înmormântare, înhumării, praznicului și slujbei de comemorare la 40 de zile de deces, partea 

civilă a făcut cheltuieli de 18.850 de lei. Instanța reține că probabil din eroare, partea civilă a 

inserat printre dovezile depuse la un dosar și un bon mai vechi, din 21 martie 2017, care nu 

are legătură cu despăgubirile solicitate. Efectuând propriile calcule, instanța reține ca fiind 

dovedită suma de 18.850 de lei față de suma de 20.935 de lei pretinsă. Prejudiciul este cert și 

dovedit ca existență și ca posibilitate de evaluare, se află în legătură de cauzalitate directă cu 

accidentul provocat cu vinovăție de către inculpatul A. 

Fiind îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, va fi admisă în parte acțiunea 

civilă și va fi obligat asigurătorul la plata sumei de 18.850 de lei, cu titlul de despăgubiri 

civile. 

Referitor la daunele morale, se constată că în cauză s-au constituit părți civile mama și 

sora victimei V.L.,V.E. și T.A.-G., solicitând fiecare, acordarea unei despăgubiri în cuantum 

de 460.000 de lei (inițial 100.000 de euro) cu titlul de daune morale. Reține instanța de control 

judiciar că în prezenta speță este vorba de repararea unui prejudiciu de afecțiune invocat de 

victimele indirecte, prejudiciu care trebuie reparat de către persoana culpabilă.  

Reține instanța de control judiciar că prin Rezoluția Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei nr. 75, adoptată la 14 martie 1965, s-a stabilit că "în caz de deces, 

reparația pentru prejudiciul de afecțiune trebuie acordată părinților, soțului și copiilor victimei 

pentru că doar în aceste cazuri reparația este supusă condiției ca aceste persoane să fi avut 

legături de afecțiune strânse cu victima, în momentul decesului”. De asemenea, potrivit 

reglementărilor Consiliului Europei referitoare la repararea daunelor morale (Colocviul de la 

Londra, 21-25.07.1969), dauna morală constă în prejudiciul care nu se pretează unei evaluări 

pecuniare și are drept scop de a da o compensare sau satisfacție victimei.  

În această privință reglementările naționale sunt mai generoase și ele trebuie aplicate 

cu prioritate conform art. 20 alin. 2 din Constituție (Dacă există neconcordanțe între pactele și 

tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile 

interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau 

legile interne conțin dispoziții mai favorabile.); potrivit art. 1391 alin. 2 C.civ. „instanța 

judecătorească va putea să acorde despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor 

și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane 

care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu”.  

Despăgubirile solicitate în prezentul dosar, care sunt considerate rezonabile, dar totuși 

prea mari în ceea ce o privește pe T.A.-G., au scopul de a alina suferința pricinuită mamei și 

surorii prin moartea victimei, de care erau legate afectiv. 

În prezenta speță s-a dovedit că părțile civile V.E. și T.A.-G. au suferit o traumă 

psihică extrem de puternică, determinată de fapta săvârșită de inculpat - moartea fiului, 

respectiv a fratelui - astfel că acordarea de daune morale este justificată. Traumatizantă este și 

modalitatea în care decesul victimei a intervenit, brusc și cu totul neașteptat și nemeritat, o 

moarte inutilă, care le-a răpit părților civile perspectiva unui viitor normal în care se puteau 

bucura de realizările fratelui, respectiv, fiului, puteau petrece sărbătorile împreună cu acesta și 

asista la creșterea nepoților lor.  

Din susținerile avocatului acestora coroborate cu probele administrate în cauză rezultă 

că V.L., în vârstă de 32 de ani, tânăr cu studii superioare, urma să se căsătorească, având 

perspectivele derulării unei vieți de familie armonioase cu victima V.A. 

Suferințele nu trebuiesc a fi dovedite prin înscrisuri medicale sau prin probe 

testimoniale ci, instanța, având gradul de intensitate pretins de părțile civile, prin raportare la 

vârsta victimei și a părților civile, la posibilitățile reale ale victimei de a întreține legături 

personale puternice cu membrii familiei și la gradul de rudenie dintre părți. Instanța apreciază 

că o gravă curmare a cursului pașnic și liniștit al vieții sufletești a acestora a fost produsă de 

inculpat. Părțile civile vor fi lipsite în viitor de afecțiunea fratelui și, respectiv, fiului, de 
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posibilitatea întreținerii de legături firești, de sprijinul material și moral al fratelui și, 

respectiv, fiului, pentru tot restul vieții 

De aceea, Curtea, apreciind în echitate, va acorda părții civile V.E. suma de 460.000 

de lei pretinsă, iar părții civile T.A.-G., suma de 350.000 de lei.  

Prin stabilirea daunelor morale la sumele de mai sus, Curtea apreciază că soluția va fi 

conformă atât cu interpretarea tradițională a jurisprudenței române, cât și cu interpretarea 

constantă a jurisprudenței europene. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reamintește că o hotărâre prin care se constată 

o încălcare a drepturilor unei părți, determină statul de a pune capăt acelei încălcări și de a 

elimina consecințele păgubitoare pentru acea persoană. Dacă dreptul intern pertinent nu 

permite decât o eliminare imperfectă a consecințelor acestei încălcări, art. 41 din Convenția 

Europeană conferă Curții competența de a acorda o reparație în favoarea părții vătămate. 

Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci când se pronunță în materie, se 

numără prejudiciul moral, care reprezintă repararea stării de angoasă, a neplăcerilor și a 

incertitudinilor rezultând din această încălcare, precum și din alte pagube nemateriale (cauza 

Ernestina Zullo, noiembrie 2004). De altfel, în cazul în care diverse elemente constituind 

prejudiciul nu se pretează la un calcul exact, sau în cazul în care distincția între prejudiciul 

material și cel moral se realizează mai greu, Curtea le poate examina împreună (cauza C. 

Ingersoll împotriva Portugaliei, CEDO 2000).  

Așa fiind, Curtea, apreciind în echitate, consideră că sumele acordate vor reprezenta o 

compensație legală a traumelor suferite în urma decesului fiului și surorii părților civile. 

Curtea reține că daunele morale stabilite trebuie să aibă efecte compensatorii și nu să 

constituie amenzi excesive pentru autorii prejudiciilor și nici venituri nejustificate pentru 

victimele accidentelor. Așa cum se arată în literatura de specialitate "sumele de bani acordate 

cu titlu de daune morale trebuie să poată fi calificate numai ca despăgubiri”. 

Răspunderea civilă delictuală nu este limitată de posibilitățile de plată ale inculpatului, 

principiul aplicabil fiind cel al reparării integrale a prejudiciului material și moral cauzat prin 

fapta săvârșită. Potrivit depozițiilor art. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 54 din 14 septembrie 

2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor 

persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, publicată în Monitorul oficial nr. 723 din 

19 septembrie 2016, în vigoare la data accidentului, abrogată de art. 45 din Legea nr. 

132/2017, intrată în vigoare la data de 12 iulie 2017, precum și potrivit dispozițiilor acestei 

din urmă legi (art. 11): „Asiguratorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată 

pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului 

asigurat. Fără a se depăși limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, potrivit art. 7 

alin. (5) și (6) și în condițiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de 

valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru: 

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; 

d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente 

în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate; 

(3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, 

pe drumuri care nu sunt deschise circulației publice, în incinte și în orice alte locuri, atât în 

timpul deplasării, cât și în timpul staționării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă 

despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:… b) prejudiciul 

produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;….. e) prejudiciile provocate terțelor 

persoane, în situația conducerii vehiculului sub influența băuturilor alcoolice sau a 

stupefiantelor.” 

Potrivit art. 12 din Norma nr. 39 din 25 noiembrie 2016 privind asigurările auto din 

România emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară publicată în Monitorul Oficial nr. 

986 din 8 decembrie 2016 (în vigoare până la data emiterii unei noi norme): 

„(1) Asigurătorii RCA stabilesc limitele de despăgubire, care nu pot fi mai mici decât 

limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F. în conformitate cu reglementările europene. 
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(2) Limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F. sunt: 

a) pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul 

persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 1.000.000 euro, 

echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, 

comunicat de Banca Națională a României; 

b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter 

patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, 

limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de 

schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a 

României; 

c) pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul 

persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse 

începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de 

schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a 

României; 

d) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter 

patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor 

prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente produse începând cu 1 

ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței 

valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României. 

(3) În cazul în care în același eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane și 

valoarea totală a prejudiciilor depășește limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, 

despăgubirea va fi stabilită în funcție de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine 

fiecărei persoane îndreptățite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în același accident.” 

Din analiza contractului de asigurare RCA depus la dosarul cauzei Seria 

RO/12/S5/KX NR. 005643600, cu valabilitate de la 18.10. 2016 la 17.04.2017, pentru 

autoturismul Toyota Corolla aparținând numitului A.E. rezultă că limita de despăgubire 

pentru vătămări corporale și deces este de 5 milioane de euro. 

Pentru aceste motive, aplicând dispozițiile legale de mai sus, în temeiul dispozițiilor 

art. 19 și 25 C.proc.pen., art. 1357, 1372, 1381, 1390 – 1392 Cod civil, art. 11 din Legea nr. 

132/2017, art. 12 din Norma nr. 39 din 25 noiembrie 2016 privind asigurările auto din 

Romania emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiara publicată în Monitorul Oficial nr. 

986 din 8 decembrie 2016, se va admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă 

V.E.  

Va fi obligată partea responsabilă civilmente SC „UNIQA Asigurări” S.A. la plata 

sumei de 478.850 lei către partea civilă V.E., cu titlul de despăgubiri civile, din care 18.850 

despăgubiri pentru prejudiciul material și 460.000 de lei – daune morale. 

În temeiul dispozițiilor art. 19 și 25 C.proc.pen., art. 1357, 1372, 1381, 1390 – 1391 

Cod civil, art. 11 din legea nr. 132/2017, art. 12 din Norma nr. 39 din 25 noiembrie 2016 

privind asigurările auto din Romania emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

publicată în Monitorul Oficial nr. 986 din 8 decembrie 2016, se va admite în parte acțiunea 

civilă formulată de partea civilă T.A.-G. 

Va fi obligată partea responsabilă civilmente SC „UNIQA Asigurări” S.A. la plata 

sumei de 350.000 lei către partea civilă T.A.-G. cu titlul de despăgubiri civile – daune morale.  

Sub aspectul acțiunilor civile formulate de partea civilă Serviciul de Ambulanță 

Județean Iași și de partea civilă Spitalul Clinic Județean de urgențe „Sf. Spiridon” Iași, Curtea 

reține că fapta inculpatului A. care constituie infracțiunea de ucidere din culpă a ocazionat 

diminuarea patrimoniului părților civile cu suma de 594, 2 lei - cheltuieli de transport pentru 

deplasarea ambulanței la locul în care se afla victima V.A. la data de 22.03.2017 și, respectiv 

cu suma de 38051, 58 lei,, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate victimei 

V.A., conform fișei de transport cu ambulanța și conform fișei medicale și deconturilor de 

cheltuieli depuse la dosarul de urmărire penală de cele două părți civile. Fiind îndeplinite 
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condițiile de antrenare a răspunderii civile delictuale a inculpatului și părții responsabile 

civilmente vor fi admise în parte acțiunile civile formulate de aceste părți civile și, conform 

decizie nr. 1/2016 a Î.C.C.J. – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va fi 

obligat asigurătorul la plata acestor sume de bani către părțile civile.  

Instanța, analizând cererile de constituire de parte civilă formulate în cauza de față, 

reține că este sesizată și obligată să se pronunțe în limitele prev. de art. 371 C.proc.pen., cu 

privire la faptele și persoana trimise în judecată. În mod corespunzător, obiectul acțiunii civile 

este conform dispozițiilor art. 19 C.proc.pen. tragerea la răspundere civilă delictuală a 

persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei 

care face obiectul acțiunii penale.  

Instanța constată că este sesizată cu privire la uciderea din culpă a victimelor V.A. și 

V.L. Cel din urmă, conform raportului SMURD existent la dosarul cauzei nu a fost preluat de 

ambulanță, ci de un echipaj SMURD și nu i s-au acordat îngrijiri medicale întrucât a decedat 

în accident în urma leziunilor incompatibile cu viața suferite. Instanța nu poate avea în vedere 

și nu poate dispune decât asupra cheltuielilor ocazionate de îngrijirile medicale acordate 

victimei V.A.  

Este așadar inadmisibilă acțiunea civilă formulată de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. 

Dr. N. Oblu” Iași care a solicitat despăgubiri pentru îngrijirile medicale acordate inculpatului 

și altor persoane străine de prezenta cauză și sunt nefondate pretențiile părții civile Serviciul 

de Ambulanță Județean Iași în ceea ce privește cheltuielile ocazionate de transportarea la 

spital a inculpatului A.. Sunt de asemenea, nefondate, pretențiile părții civile Clinic Județean 

de urgențe „Sf. Spiridon” Iași, formulate în prezenta cauză cu privire la despăgubirile 

reprezentând costuri de îngrijire a stării de sănătate a inculpatului și a altor persoane care nu 

fac obiectul sesizării prin rechizitoriu, precum C.D. și G.P.  

În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul A. va fi obligat la plata 

cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 3552, 20 de lei. Suma va fi stabilită 

numai în sarcina inculpatului, având în vedere că nu se va institui vreo obligație solidară de 

despăgubire cu partea responsabilă civilmente.  

În temeiul dispozițiilor art. 276 alin. 1 C.proc.pen., va fi admisă și cererea părții civile 

T.A.-G. de compensare a cheltuielilor judiciare efectuate, în cuantum de 4500 de lei, conform 

chitanței eliberate de avocat. 

 

Notă: Sentința a fost menținută prin Decizia penală nr. 388/A din 8.11.2017 a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție. 

 

3. Conducere a unui vehicul sub influența alcoolului prevăzută de art. 87 alin. 1 din 

OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 noul C.pen. - analiza 

probelor, relevanța raportului de analiză toxicologică în condițiile predării 

probelor către Institutul Medico-legal la un interval de timp de 5 zile de la 

momentul prelevării 

Cuprins pe materii: drept penal  

Indice alfabetic: conducere a unui vehicul sub influența alcoolului  

Temei de drept: art. 336 alin. 1 Cod penal  

 

Alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin fluorura de sodiu 

așa cum este și cazul eprubetelor conținute în trusele standard prevăzute de Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 luni la 

temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la analizarea 

probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de natură să 

influențeze rezultatele analizei toxicologice”. 
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Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 55/25.05.2017 

Prin sentința penală nr. 55/2017 din 25 mai 2017 a Curții de Apel Iași, în temeiul 

prevederilor art. 386 C.proc.pen. s-a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care s-a 

dispus trimiterea în judecată a inculpatului S. prin rechizitoriul nr. 137/P/2012 emis la data de 

23 septembrie 2015 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași din infracțiunea prev. 

de art. 336 alin. 1 Noul C.pen., cu aplic. art. 5 Noul C.pen. în infracțiunea prev. de art. 87 alin. 

1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen. . 

A fost condamnat inculpatul S., avocat în cadrul Baroului Iași, la pedeapsa de 1 (un) 

an și 8(opt) luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice 

a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 

g/l alcool pur în sânge prev. de art. art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. 

art. 5 Noul C.pen.. 

S-a constatat că fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză 

(săvârșită la data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost 

condamnat la pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 

pronunțată de Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data 

de 7.09.2015, prin respingerea ca nefondată a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 

7.09.2015 a Înaltei Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal și a art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, a anulat suspendarea 

condiționată a executării pedepsei de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 

52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă 

definitivă la data de 7.09.2015. 

În baza art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, art. 33 lit. a) C.pen. din 1969, art. 34 lit. b) 

C.pen. din 1969, s-a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză în cuantum de 1 (un) an și 

8(opt) luni de închisoare cu pedeapsa de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală 

nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, 

rămasă definitivă la data de 7.09.2015, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an și 8(opt) luni 

închisoare. 

În baza art. 71 C.pen. din 1969, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. 

de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) C.pen. din 1969 pe durata executării pedepsei.  

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969 și art. 81 alin. 1 și 2 C.pen. din 1969, s-a dispus 

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3(trei) 

ani și 8(opt) luni închisoare, care se socotește de la data de 7.09.2015, data rămânerii 

definitive a sentinței penale nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul 

penal nr. 908/45/2013*. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii. 

S-a atras atenția inculpatului S. asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969 privind 

revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei 

noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 C.pen. 

din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în 

cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 

În baza art. 272 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul S. la plata sumei de 

1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele: 

Prin Încheierea nr. 255 CP din 2 decembrie 2015 pronunțată de judecătorul de cameră 

preliminară de la Judecătoria Iași în dosarul nr. 26590/245/2015, a fost declinată competența 

de soluționare a cauzei în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de 

Apel Iași, reținându-se că potrivit art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., Curtea de Apel judecă în 

primă instanță infracțiunile săvârșite de avocați, iar, la data consumării infracțiunii imputate, 

inculpatul avea calitatea de avocat în Baroul Iași. 
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Prin rechizitoriul emis la data de 23 septembrie 2015 de Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Iași cu nr. 137/P/2012 înregistrat pe rolul Curții de Apel Iași s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului S. pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui 

vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 din Noul C.pen. cu aplicarea art. 5 din 

Noul C.pen., reținându-se, în fapt, în sarcina sa că a condus la data de 09.02.2012, în jurul 

orelor 23,00, autoturismul marca Suzuki pe Calea Chișinăului din municipiul Iași, deși avea o 

alcoolemie în sânge de 2,30 g %. 

Prin încheierea din data de 17 februarie 2016, judecătorul de cameră preliminară, în 

baza art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 raportat la art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, a 

respins, ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale în vederea soluționării 

excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 C.proc.pen. și art. 228 alin. 7 

C.proc.pen. din 1968, formulată de inculpat. 

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 346 alin. 1 raportat la art. 345 alin. 1 

C.proc.pen. a respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpatul S. în cadrul 

procedurii de cameră preliminară. 

În conformitate cu dispozițiile art. 342 C.proc.pen. cu referire la art. 38 alin. 1 lit. d 

C.proc.pen., a constatat competența materială și teritorială a Curții de Apel Iași în soluționarea 

cauzei.  

În baza art. 346 C.proc.pen., a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul 

întocmit la data de 23 septembrie 2015 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în 

dosarul de urmărire penală cu numărul 137/P/2012, prin care a fost trimis în judecată 

inculpatul pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului 

prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., precum și legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. 

A dispus începerea judecății privind pe inculpatul S.. 

Pentru a se pronunța astfel, judecătorul de cameră preliminară a reținut faptul că 

sub aspectul competenței materiale, după calitatea persoanei și teritoriale potrivit dispozițiilor 

art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., curtea de apel este instanța competentă să soluționeze 

prezenta cauză prin prisma calității de avocat a inculpatului S.. 

În ceea ce privește legalitatea sesizării instanței, în exercitarea funcției de pornire și 

susținere a acțiunii penale, actul de sesizare a instanței trebuie să cuprinsă: descrierea clară și 

completă a faptelor și împrejurărilor extrase pe baza probatoriului administrat în faza de 

urmărire penală, analiza efectivă a tuturor mijloacelor de probă și motivarea deciziilor de 

reținere ori înlăturare a acestora, încadrarea riguroasă în drept a faptelor reținute, soluționarea 

motivată a celorlalte aspecte ce contribuie la buna desfășurare a procesului penal. 

Conținutul și forma rechizitoriului, ca act de sesizare a instanței, sunt stabilite de 

dispozițiile art. 328 – 329 Cod procedură, prin prisma cărora se impune a se efectua 

verificarea regularității actului de sesizare a instanței pentru a se stabili dacă acesta se 

limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, cuprinde în mod 

corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. 2 C.proc.pen. referitoare la cuprinsul 

ordonanței, conține datele privitoare la fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea 

juridică a acesteia și datele privitoare la persoana inculpatului, precum și obiectul actului sau 

măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluției, precum și motivele de fapt și de drept ale 

acestora; conține date referitoare la măsurile asiguratorii, măsurile de siguranță cu caracter 

medical și măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale; menționează probele și 

mijloacele de probă; stabilește cheltuielile judiciare din faza de urmărire penală; conține 

expres dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare pentru soluționarea 

cauzei. 

În speță, prin raportare la dispozițiile art. 328 C.proc.pen., s-a constatat că rechizitoriul 

emis de procuror în dosarul de urmărire penală nr. 137/P/2012 satisface exigențele prescrise 

de lege procesual penală, întrucât actul de sesizare nu conține vicii de fond sau de formă care 

să-i afecteze legalitatea, iar, referitor la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor 
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de către organele de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară constată că au fost 

respectate principiile aplicării legii procesual penale și dreptul la apărare, nefiind incidente 

cazurile de nulitate absolută sau relativă reglementate de dispozițiile art. 281 și 282 

C.proc.pen. și actele de urmărire penală sunt în concordanță cu dispozițiile legale ce 

reglementează modul în care trebuie efectuate actele de către organul de urmărire penală. 

Pentru aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că sunt 

neîntemeiate cererile și excepțiile invocate de inculpatul S. în procedura camerei preliminare, 

fiind respinse ca atare, reținând următoarele: 

Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală nr. 137/P/2012 al Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Iași a rezultat că la data de 23 mai 2014 s-a dispus începerea urmăririi 

penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului 

prev. de art. 336 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., iar, la data de 2.09.2014 s-a dispus 

efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul S. 

La data de 14 octombrie 2014 numitului S. i-au fost aduse la cunoștință calitatea de 

suspect, conținutul acuzației formulate împotriva sa și drepturile și obligațiile procesuale, iar 

în declarația dată în calitate de suspect a menționat că dorește să uzeze de dreptul la tăcere. 

Prin ordonanța din 4 decembrie 2014 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de 

inculpatul S. căruia i s-au adus la cunoștință noua calitate procesuală, conținutul acuzației și 

drepturile și obligațiile procesuale, acesta invocând la data de 08.01.2015 „nulitatea probelor 

de sânge folosite la determinarea vinovăției” prin încălcarea prevederilor Ordinului 

Ministerului Sănătății privind procedura de prelevare a probelor biologice de sânge, în vigoare 

la acea dată, întrucât probele biologice de sânge au ajuns la I.M.L. Iași după cinci zile de la 

prelevare, iar, în acest interval de timp au fost ținute la sediul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași, 

cât și la sediul Poliției Rutiere Iași în condiții improprii, fără a fi păstrate în frigider, cele două 

unități de poliție nefiind dotate cu frigidere pentru păstrarea probelor. 

Prin ordonanța din 14.09.2015 procurorul a dispus respingerea cererii inculpatului S. 

de constatare a nulității relative a actelor de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 

137/P/2012, ca neîntemeiată. 

În cadrul procedurii de cameră preliminară, inculpatul S. a formulat critici de 

nelegalitate din perspectiva prevederilor din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice, norme aprobate prin Ordinul nr. 

376 din 10.04.2006 al Ministerului Sănătății, invocând nerespectarea acestora și pe această 

cale, excluderea ca probă a buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 289 – 90/A emis 

de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Astfel, a susținut că probele biologice de sânge au fost recoltate cu încălcarea 

termenului de 30 minute prevăzut de dispozițiile art. 6 lit. d din Ordinul Ministerului Sănătății 

nr. 376/2006 pentru prima prelevare, iar, depunerea probelor prelevate la I.M.L. Iași s-a 

realizat cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. 3 din același Ordin potrivit cărora „în situația în 

care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se 

păstrează la frigider, în sediile unităților de poliție, timp de maximum, 3 zile”. 

În privința încălcării dispozițiilor art. 6 lit. d din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

376/2006 potrivit cu care „prima prelevare se efectuează de preferință într-un interval de timp 

de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea 

prelevării de sânge”, judecătorul de cameră preliminară a constatat că dispozițiile anterior 

menționate au fost respectate, având în vedere ora opririi în trafic – 23
08

 consemnată în 

procesul - verbal de depistare, dar și în procesul-verbal de contravenție, încheiate la data de 

09.02.2012 de agenții de poliție din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași (filele 17 și 25 

dosar urmărire penală) și consemnările din buletinul de examinare clinică și procesul-verbal 

de prelevare (filele 32 – 33 dosar urmărire penală) ce atestă că prima probă de sânge a fost 

recoltată la ora 23
28

. 

Referitor la susținerile inculpatului potrivit cărora rezultatul analizei toxicologice – 

alcoolemie nu poate fi luat în considerare ca urmare a nerespectării prevederilor art. 14 alin. 3 
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din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 privind modalitatea de păstrare a probelor 

biologice și termenul de depunere a acestora la instituția medico – legală, proba fiind astfel 

nelegal administrată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu pot fi primite pentru 

următoarele considerente: 

Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală, respectiv declarațiile agenților de 

poliție S.R.-O. și P.D., raportul de activitate întocmit de agentul de poliție S.R.-O. la data de 

01.10.2012 în cadrul anchetei interne efectuate, fotocopia condicii de uz general folosită în 

acea perioadă de acest agent, declarațiile lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului Rutier al 

Poliției Municipiului Iași și adresa nr. 259241/12.12.2014 a Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași a rezultat că trusa specială nr. 00027182 care conținea probele biologice de 

sânge prelevate de la inculpatul S. – prima probă recoltată la 09.02.2012 ora 23
28

, iar cea de-a 

doua probă la ora 00
35

 – a fost preluată de la spital și lăsată la sediul Secției nr. 1 Poliție 

Rurală Iași până la data de 10.02.2012, orele 9
00

, fiind predată Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași, unde a fost preluată și depusă imediat în frigiderul unității de poliție și unde 

a rămas până la data de 15.02.2012 când a fost înaintată la I.M.L. Iași în vederea determinării 

alcoolemiei și a avut loc prelucrarea probelor, conform mențiunii de primire a probelor 

înscrisă pe adresa nr. 17182 din 13.02.2013 a Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași și a 

datelor furnizate de Institutul de Medicină Legală Iași prin adresa nr. 343 din 8.10.2012. 

Deși, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 3 din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice aprobate prin Ordinul nr. 376 din 10 

aprilie 2006 al Ministerului Sănătății, „în situația în care transportul sau depunerea probelor 

prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităților de 

poliție, timp de maximum 3 zile”, iar, în speță, păstrarea probelor biologice a fost de circa 10 

ore la temperatura camerei și 5 zile la frigider, față de relațiile comunicate de Institutul 

Național de Medicină Legală „Mina Minovici” prin adresa nr. A 12/10043/2012 din 

19.08.2015 în sensul că „alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin 

fluorura de sodiu, așa cum este și cazul eprubetelor conținute în Trusele Standard prevăzute 

de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 

luni la temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la 

analizarea probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de 

natură să influențeze rezultatele analizei toxicologice, judecătorul de cameră preliminară a 

constatat, ca neîntemeiată, solicitarea inculpatului de excludere a buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie emis de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Prin reglementarea procedurii de cameră preliminară s-a instituit competența 

judecătorului de cameră preliminară în verificarea conformității probelor administrate în 

cursul urmăririi penale cu garanțiile de echitabilitate a procedurii, sub acest aspect, legalitatea 

administrării probelor este strâns și exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al 

procesului penal. 

În acest context, dacă judecătorul va constata că se impune înlăturarea vreunui mijloc 

de probă, deoarece a produs o vătămare esențială drepturilor procesuale ale unei părți, va 

exclude acel mijloc de probă. 

Potrivit dispozițiilor art. 282 C.proc.pen. nulitățile relative presupun, pe lângă 

îndeplinirea altor condiții, inclusiv o vătămare a drepturilor părților care trebuie a fi arătată în 

concret de procuror, suspect, inculpat, celelalte părți sau persoana vătămată, conform art. 282 

alin. 2 C.proc.pen.. 

Or, în speță, potrivit celor expuse anterior, nerespectarea prevederilor art. 14 din 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/10.04.2006 nu a fost de natură să influențeze rezultatele 

analizei toxicologice, astfel că nu se poate reține existența vreunei vătămări a drepturilor 

inculpatului care să nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului, așa cum impun 

prevederilor art. 282 C.proc.pen.. 

În procedura de cameră preliminară, inculpatul S. a invocat și excepția nelegalității 

probelor constând în fotografiile și CD – ul, depuse la dosar de către unul dintre polițiștii 
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aflați la fața locului (filele 20 – 24 dosar urmărire penală) considerând că aceste înregistrări 

video au fost efectuate cu încălcarea dispozițiilor prevăzute de art. 91 indice 1 și următoarele 

C.proc.pen. din 1968 ce prevăd în mod expres modalitatea administrării acestor probe, 

organele care le pot efectua, certificarea și aprobarea acestor înregistrări, critică pe care 

judecătorul de cameră preliminară o consideră ca lipsită de temei. 

Fotografiile au fost efectuate în cauză cu ocazia depistării în trafic a inculpatului – 

conform procesului-verbal de depistare încheiat de organele de poliție la data de 09.02.2012, 

fiind prezentate în planșele foto aflate la filele 22 – 23 din dosarul de urmărire penală ce 

constituie o anexă a procesului - verbal și nu se încadrează în categoria înregistrărilor supuse 

procedurii prev. de art. 91 indice 1 și următoarele C.proc.pen. din 1968, astfel cum susține 

inculpatul. 

Cu privire la celelalte aspecte invocate de inculpat privind caracterul incomplet al 

urmăririi penale prin neadministrarea unei expertize de calcul retroactiv al alcoolemiei sau a 

altor probe, judecătorul de cameră preliminară a reținut că exced cadrului procesual ce nu are 

ca obiect verificarea oportunității administrării de către procuror a altor probe a caracterului 

incomplet al urmăririi penale sau a aspectelor legate de temeinicia trimiterii în judecată. 

În consecință, reținând că nu are niciun fundament legal cererea de restituire a cauzei 

la parchet întemeiată pe motivele mai sus enunțate și care nu se circumscriu procedurii 

reglementate în art. 342 – art. 346 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a respins, ca 

nefondată, aceeași soluție impunându-se și cu privire la excepțiile invocate în procedura de 

cameră preliminară de inculpatul S. privind legalitatea administrării probelor și legalitatea 

efectuării actelor de urmărire penală. 

La termenul de judecată din data de 19 octombrie 2016, inculpatul S. a precizat 

faptul că, contestă probele administrate în faza urmăririi penale. 

 La același termen de judecată au fost audiați martorii din lucrări S.R.-O. și T.I.-A., 

care pentru a se respecta principiul continuității completului de judecată au fost reaudiați la 

data de 8 februarie 2017. 

La termenul de judecată din data de 2.11.2016 a fost audiat inculpatul S., s-a 

respins proba testimonială solicitată de inculpat și a admis proba constând în calculul 

retroactiv al alcoolemiei . 

Raportul de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei a fost 

depus la data de 16 noiembrie 2016.(filele 105-106). 

La termenul de judecată din data de 8 februarie 2017, instanța, din oficiu, a pus în 

discuție schimbarea încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu din infracțiunea prevăzută 

de art. 336 alin. 1 noul C.pen., cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracțiunea prevăzută de 

art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., raportat la modalitățile de 

individualizare judiciară a pedepsei existentă în vechiul C.pen., pornind de la dispozițiile art. 

81 – 86 C.pen. prin comparație cu modalitățile de individualizare a pedepsei în noul C.pen.. 

La termenul de judecată din data de 8 martie 2017, inculpatul a solicitat să se 

dispună încetarea procesului penal, ca urmare a faptului că s-a împlinit termenul de prescripție 

a răspunderii penale. 

Totodată, a solicitat ca raportat la poziția procesuală a inculpatului și activitatea 

desfășurată de acesta, să i se aplice acestuia o amendă penală cu suspendare, iar în subsidiar 

aplicarea unei pedepse sub minimul prevăzut de lege cu suspendare sub supraveghere. A 

apreciat că mai favorabilă inculpatului este legea penală nouă. 

Date despre urmărirea penală  

Prin rezoluția nr. 137/P/2012 din data de 15 11 2012 s-a dispus o soluție de 

neîncepere a urmăririi penale în cauză, în temeiul art. 228 alin 6 rap. la art. 10 lit. d) din 

vechiul Cod de procedură penală, pe motiv că există un dubiu rezonabil cu privire la nivelul 

alcoolemiei persoanei cercetate, datorită faptului că probele biologice de sânge prelevate la 

data de 09. 02. 2012 au fost înaintate la I.M.L. Iași pentru analiză abia la data de 15.02.2012, 
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cu depășirea termenului de recomandare prevăzut de art. 14 alin 3 din O.M.S. nr. 376/10 04 

2006 (f. 13).  

Ulterior, prin rezoluția nr. 151/II/2/2014 din data de 05.02.2014 a procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași s-a dispus infirmarea din oficiu a 

soluției de neîncepere a urmăririi penale din data de 15.11. 2012, în vederea începerii 

urmăririi penale (f.11-12), iar prin încheierea nr. 1 pronunțată la data de 11.02.2014 în dosarul 

nr. 83/45/2014 al Curții de Apel Iași s-a constatat legalitatea și temeinicia ordonanței de 

infirmare (f. 8-9). 

La data de 16 05 2014 persoanei cercetate i s-a adus la cunoștință infirmarea soluției 

de neurmărire penală (f. 10), iar la data de 23.05.2014 s-a dispus începerea urmăririi 

penale în dosarul nr. 137/P/2012 sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui 

vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 336 alin 1 din Noul C.pen., cu aplic. art. 5 

din Noul C.pen. (f.6). La data de 02.09.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale față de suspectul S. (f. 5), iar la data de 04 12 2014 s-a dispus și punerea în 

mișcare a acțiunii penale (f. 3).  

În baza ordonanței de delegare emisă de procuror la data de 23.05.2014 (f. 52), 

cercetările au fost efectuate în cauză de lucrătorii de poliție din cadrul Biroului Rutier, iar 

dosarul a fost înaintat la unitatea de parchet la data de 25.02. 2015 (f. 1-2). Ulterior acestei 

date, probatoriul a fost suplimentat de procuror (respectiv s-au solicitat relații de la I.M.L. 

Iași, I.N.M.L. București și Biroului de control intern din cadrul IPJ Iași, s-au reaudiat martorii 

S.R.-O., I.A. și s-a audiat martorul P.D.). În cadrul probatoriului administrat după infirmarea 

soluției de neîncepere a urmăririi penale s-au verificat inclusiv condițiile în care au fost 

păstrate probele biologice până în momentul înaintării spre analiză la instituția medico-legală.  

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză în cursul judecații și 

al urmăririi penale, instanța reține următoarea situație de fapt: 

Inculpatul S. are calitatea de avocat și este înscris în Baroul Iași. 

La data de 09.02.2012 în jurul orelor 23 
00

, inculpatul S. s-a deplasat pe străzile din 

municipiul Iași cu autoturismul marca Suzuki, deși se afla sub influența alcoolului. 

Astfel, la ora 23 
08

, un echipaj de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Iași, a 

constatat că, pe Calea Chișinăului din mun. Iași, pe sensul de deplasare Tomești-Iași circula 

neregulamentar autoturismul marca Suzuki, respectiv pe celălalt sens de mers (pe partea 

stângă a drumului, potrivit sensului său de deplasare). Agenții de poliție au procedat la oprirea 

autoturismului în trafic și la legitimarea conducătorului auto, sancționându-l contravențional 

cu o amendă de 2.840 lei pentru faptul că a circulat pe sensul opus de mers, nu a prezentat 

documentele persoanele și ale autoturismului și avea asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă expirată (proces-verbal de depistare f. 17; proces-verbal de contravenție seria CP nr. 

0147360 din 09 02 2012 – fila 25) .  

Cu prilejul verificărilor lucrătorii de poliție au constatat că inculpatul S. prezenta și 

halenă alcoolică. Inculpatul a refuzat să efectueze testul cu aparatul Dragger și a solicitat să i 

se recolteze direct probe de sânge (f. 18-20), astfel încât a fost condus imediat la Spitalul Sf. 

Spiridon Iași, unde i s-a prelevat prima probă biologică de sânge la ora 23 
08

, iar cea de-a doua 

probă la ora 00 
35

. În buletinul de examinare clinică s-a consemnat că inculpatul „este sub 

influența alcoolului”, având manifestări neurologice și psihice specifice acestei stări (f. 32).  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de 

IML Iași la data de 15 02 2012, inculpatul S. avea la ora 23 
28

 o alcoolemie în sânge de 2,30 

g ‰, iar la ora 00 
35

 valoarea concentrației alcoolice era de 2,05 g ‰ (f. 34).  

La data depistării inculpatul nu a dat declarație în fața organelor de poliție; în fața 

medicului care a efectuat examinarea sa clinică a precizat că a consumat 150 ml palincă, fără 

a preciza intervalul orar de consum. La data de 04.04.2012 inculpatul a dat o declarație 

olografă în cauză, în calitate de făptuitor, în cadrul căreia a recunoscut că a condus 

autoturismul sub influența băuturilor alcoolice, apreciind însă că fapta comisă nu constituie 

infracțiune (f. 112-113) . 
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 După începerea urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a dat 

declarații în cauză cu privire la faptă (f. 115, 117). După punerea în mișcare a acțiunii penale 

și aducerea la cunoștință a calității de inculpat, susnumitul a invocat „nulitatea probelor de 

sânge folosite la determinarea vinovăției” sale, referindu-se de fapt la încălcarea prevederilor 

din Ordinul Ministerului Sănătății privind procedura de prelevare a probelor biologice de 

sânge, în vigoare la data comiterii faptei și urmărind prin aceasta excluderea din materialul 

probator a Buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la 

data de 15 02 2012 (f. 118). 

A arătat inculpatul că, potrivit actelor din dosar, probele biologice de sânge au ajuns la 

IML Iași după 5 zile de la prelevare, iar în acest interval de timp au fost ținute la sediul Secției 

nr. 1 Poliție Rurală Iași, cât și la sediul Poliției Rutiere Iași în condiții improprii, respectiv nu 

au fost păstrate în frigider, cele două unități de poliție nefiind dotate cu frigidere pentru 

păstrarea probelor. 

 Prin ordonanța emisă de procuror la data de 14.09.2015 cererea sa a fost respinsă (f. 

120-122, dovada de comunicare f. 127), pe considerentul că nerespectarea termenului 

prevăzut de art. 14 alin 3 din OMS nr. 376/10 04 2006 pentru depunerea probelor prelevate la 

IML Iași nu a fost de natură să influențeze valoarea alcoolemiei, buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la data de 15 02 2012 exprimând 

valorile reale ale alcoolemiei pe care inculpatul le prezenta la data de 09 02 2012. 

Aceste apărări privind, în esență, legalitatea probei constând în buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie nr. 289-90/A emis de IML Iași la data de 15 02 2012, au fost 

reiterate și după trimiterea sa în judecată, în procedura de cameră preliminară. 

După cum am arătat anterior, prin încheierea din data de 17 februarie 2016, 

judecătorul de cameră preliminară, în conformitate cu dispozițiile art. 346 alin. 1 raportat la 

art. 345 alin. 1 C.proc.pen. a respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpatul 

S.. 

În esență, s-a reținut faptul că, în privința încălcării dispozițiilor art. 6 lit. d din Ordinul 

Ministerului Sănătății nr. 376/2006 potrivit cu care „prima prelevare se efectuează de 

preferință într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului 

care a determinat solicitarea prelevării de sânge”, judecătorul de cameră preliminară a 

constatat că dispozițiile anterior menționate au fost respectate, având în vedere ora opririi în 

trafic – 23
08

 consemnată în procesul-verbal de depistare, dar și în procesul-verbal de 

contravenție, încheiate la data de 09.02.2012 de agenții de poliție din cadrul Secției nr. 1 

Poliție Rurală Iași (filele 17 și 25 dosar urmărire penală) și consemnările din buletinul de 

examinare clinică și procesul-verbal de prelevare (filele 32 – 33 dosar urmărire penală) ce 

atestă că prima probă de sânge a fost recoltată la ora 23
28

. 

Referitor la susținerile inculpatului potrivit cărora rezultatul analizei toxicologice – 

alcoolemie nu poate fi luat în considerare ca urmare a nerespectării prevederilor art. 14 alin. 3 

din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 privind modalitatea de păstrare a probelor 

biologice și termenul de depunere a acestora la instituția medico – legală, proba fiind astfel 

nelegal administrată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu pot fi primite pentru 

următoarele considerente: 

Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală, respectiv declarațiile agenților de 

poliție S.R.-O. și P.D., raportul de activitate întocmit de agentul de poliție S.R.-O. la data de 

01.10.2012 în cadrul anchetei interne efectuate, fotocopia condicii de uz general folosită în 

acea perioadă de acest agent, declarațiile lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului Rutier al 

Poliției Municipiului Iași și adresa nr. 259241/12.12.2014 a Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași a rezultat că trusa specială nr. 00027182 care conținea probele biologice de 

sânge prelevate de la inculpatul S. – prima probă recoltată la 09.02.2012 ora 23
28

, iar, cea de-a 

doua probă la ora 00
35

 – a fost preluată de la spital și lăsată la sediul Secției nr. 1 Poliție 

Rurală Iași până la data de 10.02.2012, orele 9
00

, fiind predată Biroului Rutier al Poliției 

Municipiului Iași, unde a fost preluată și depusă imediat în frigiderul unității de poliție și unde 
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a rămas până la data de 15.02.2012 când a fost înaintată la I.M.L. Iași în vederea determinării 

alcoolemiei și a avut loc prelucrarea probelor, conform mențiunii de primire a probelor 

înscrisă pe adresa nr. 17182 din 13.02.2013 a Biroului Rutier al Poliției Municipiului Iași și a 

datelor furnizate de Institutul de Medicină Legală Iași prin adresa nr. 343 din 8.10.2012. 

Deși, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 3 din Normele metodologice privind prelevarea 

probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice aprobate prin Ordinul nr. 376 din 10 

aprilie 2006 al Ministerului Sănătății, „în situația în care transportul sau depunerea probelor 

prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităților de 

poliție, timp de maximum 3 zile”, iar, în speță, păstrarea probelor biologice a fost de circa 10 

ore la temperatura camerei și 5 zile la frigider, față de relațiile comunicate de Institutul 

Național de Medicină Legală „Mina Minovici” prin adresa nr. A 12/10043/2012 din 

19.08.2015 în sensul că „alcoolul etilic este stabil în sângele prelevat în eprubete ce conțin 

fluorura de sodiu, așa cum este și cazul eprubetelor conținute în Trusele Standard prevăzute 

de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/2006 – truse utilizate și în cazul de față – timp de 2 

luni la temperatura camerei, astfel că intervalul de timp scurs de la prelevarea și până la 

analizarea probelor (circa 10 ore la temperatura camerei și alte 5 zile la frigider) nu este de 

natură să influențeze rezultatele analizei toxicologice, judecătorul de cameră preliminară 

constată ca neîntemeiată solicitarea inculpatului de excludere a buletinului de analiză 

toxicologică – alcoolemie emis de I.M.L. Iași la data de 15.02.2012. 

Prin reglementarea procedurii de cameră preliminară s-a instituit competența 

judecătorului de cameră preliminară în verificarea conformității probelor administrate în 

cursul urmăririi penale cu garanțiile de echitabilitate a procedurii, sub acest aspect, legalitatea 

administrării probelor este strâns și exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al 

procesului penal. 

În acest context, dacă judecătorul a constatat că se impune înlăturarea vreunui mijloc 

de probă, deoarece a produs o vătămare esențială drepturilor procesuale ale unei părți, va 

exclude acel mijloc de probă. 

Potrivit dispozițiilor art. 282 C.proc.pen. nulitățile relative presupun, pe lângă 

îndeplinirea altor condiții, inclusiv o vătămare a drepturilor părților care trebuie a fi arătată în 

concret de procuror, suspect, inculpat, celelalte părți sau persoana vătămată, conform art. 282 

alin. 2 C.proc.pen.. 

Or, în speță, potrivit celor expuse anterior, nerespectarea prevederilor art. 14 din 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 376/10.04.2006 nu a fost de natură să influențeze rezultatele 

analizei toxicologice astfel că nu se poate reține existența vreunei vătămări a drepturilor 

inculpatului care să nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului, așa cum impun 

prevederilor art. 282 C.proc.pen.. 

Instanța a reținut, că relevant în ceea ce privește vinovăția inculpatului este și raportul 

de expertiză medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. 13118/11.11.2016 

întocmit de către Institutul de Medicină Legală Iași (depus la filele 105-106, vol. II) care a 

concluzionat că având în vedere datele puse la dispoziție, apreciază că inculpatul S. ar fi putut 

acea la ora evenimentului rutier(23.08) o alcoolemie teoretică aproximativă de 2.35-2.40 g%, 

că comparând curbele Widmark se constată o diferență între alcoolemiile calculate teoretic și 

alcoolemiile rezultate la analiză, peste limita de veridicitate admisă de metodologia de calcul. 

Edificatoare este și depoziția martorului S.R.-O.(vol.1, filele 80-81) care a arătat faptul 

că împreună cu colegul său, Stoica Constantin, l-a oprit în trafic pe inculpat, au constatat că 

acesta prezenta halenă alcoolică și l-au condus la Spitalul Sf. Spiridon, unde i-au fost recoltate 

probe biologice., dar și a martorului T.A. (vol. I, fila 78), care a învederat faptul că l-a 

observat pe inculpat în timp ce era cu organele de poliție în curtea unității spitalicești și că 

acesta prezenta mirosului specific consumului de băuturi alcoolice. 

In drept,  

Fapta inculpatului S., care la data de 09. 02. 2012, în jurul orelor 23 
00

, a condus 

autoturismul marca autoturismul marca Suzuki pe Calea Chișinăului din Mun. Iași, deși avea 
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o alcoolemie în sânge de 2,30 g ‰ întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

conducere a unui vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 

195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen.. 

Elementul material al infracțiunii constă în acțiunea inculpatului de a conduce pe 

drumurile publice având în sânge o îmbibație alcoolică care depășește concentrația de 

0,80%0, iar urmarea tipică constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranța traficului 

rutier. 

Starea de pericol pentru valoarea ocrotită de actul normativ mai sus menționat s-a 

produs prin însăși săvârșirea acțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice. 

De asemenea, legătura de cauzalitate între fapta săvârșită și urmarea socialmente 

periculoasă rezulta ex re, din însăși săvârșirea faptei. 

 Referitor la latura subiectivă a infracțiunii, instanța a reținut că inculpatul a săvârșit 

fapta cu intenție indirectă prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. b C.p., acesta a prevăzut rezultatul 

faptei sale, respectiv punerea în pericol al siguranței circulației rutiere și a participanților la 

trafic și, deși nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.  

Aplicarea legii penale mai favorabile 

Instanța a reținut, astfel cum s-a menționat anterior, că fapta pentru care s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului S. are relevanță penală în ambele incriminări penale, fiind 

întrunite și condițiile de tragere la răspundere penală, atât potrivit prevederilor art. 87 alin. 1 

din OUG nr. 195/2002 republicată, cât și potrivit prevederilor art. 336 alin. 1 din Noul C.pen.. 

S-a constatat că limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru pedeapsa închisorii, 

către care se orientează instanța (asta în ceea ce privește incriminarea instituită de prevederile 

art. 336 Noul Cod penal care prevede ca și pedeapsa alternativa și pedeapsa amenzii), potrivit 

legii penale noi sunt cuprinse între 1 și 5 ani, iar conform de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 

195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen. tot între 1 și 5 ani. 

Conform Codului penal anterior instanța este înclinată să dispună suspendarea 

condiționată a executării pedepsei astfel stabilite, conform art. 81 C.pen. din 1968, în timp ce 

în raport de noul C.pen. instanța este înclinată să dispună suspendarea sub supraveghere a 

executării aceleiași pedepse, în conformitate cu prevederile art. 91 C.pen.. 

Având în vedere regimul juridic mult mai favorabil al suspendării condiționate a 

executării pedepsei, conform art. 81 C.pen. din 1968 față de regimul suspendării sub 

supraveghere a executării aceleiași pedepse, potrivit art. 91 C.pen., rezultă că legea veche este 

mai favorabilă inculpatului, urmând a i se da eficiență acesteia. 

În atari condiții, în temeiul prevederilor art. 386 C.proc.pen., s-a schimbat încadrarea 

juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S. prin rechizitoriul 

nr. 137/P/2012 emis la data de 23 septembrie 2015, de către Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iași din infracțiunea prev. de art. 336 alin. 1 Noul C.pen., cu aplic. art. 5 Noul C.pen. în 

infracțiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul 

C.pen. . 

Individualizarea pedepsei stabilite inculpatului S.  

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanța a analizat criteriile 

generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea 

infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de 

împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și 

gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată 

pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența 

infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea 

infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația 

familială și socială. 

În ceea ce privește împrejurările și modul în care a fost săvârșită infracțiunea 

gradul de pericol social concret al faptei este circumstanțiat de îmbibația alcoolică stabilită, 

respectiv cea de 2,30 g ‰. 
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Referitor la persoana inculpatului, instanța a reținut că acesta este o persoană 

integrată social, ce însă nu se află la primul contact cu legea penală. 

Astfel, fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză (săvârșită la 

data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat la 

pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 pronunțată de 

Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data de 7.09.2015, 

prin respingerea ca nefondat a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 7.09.2015 a Înaltei 

Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

Toate aceste motive, reținând vinovăția inculpatului în ceea ce privește săvârșirea 

infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului” prev. de art. 87 alin. 1 din 

OUG nr. 195/2002 republicată, cu aplic. art. 5 Noul C.pen., determină instanța să aprecieze că 

o pedeapsă orientată înspre mediu, de 1 (un) an și 8(opt) luni închisoare, este pe deplin 

proporțională cu gravitatea faptei și circumstanțele comiterii acesteia, dar și în raport cu toate 

datele ce caracterizează persoana inculpatului. 

S-a constatat că fapta pentru care inculpatul S. a fost condamnat în prezenta cauză 

(săvârșită la data de 9.02.2012) este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost 

condamnat la pedeapsa de 2(două) luni închisoare prin sentința penală nr. 52/04.05.2015 

pronunțată de Curtea de Apel Iași, în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă definitivă la data 

de 7.09.2015, prin respingerea ca nefondat a apelului, prin decizia penală nr. 298/A din 

7.09.2015 a Înaltei Curți de Justiție și Casație (faptă comisă la data de 11.05.2012). 

În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal și a art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, s-a anulat suspendarea 

condiționată a executării pedepsei de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 

52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, rămasă 

definitivă la data de 7.09.2015. 

În baza art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969, art. 33 lit. a) C.pen. din 1969, art. 34 lit. b) 

C.pen. din 1969, s-a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză în cuantum de 1 (un) an și 

8(opt) luni de închisoare cu pedeapsa de 2(două) luni închisoare aplicată prin sentința penală 

nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul penal nr. 908/45/2013*, 

rămasă definitivă la data de 7.09.2015, în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an și 8(opt) luni 

închisoare. 

În ceea ce privește pedeapsa accesorie, ținând seama de decizia nr. LXXIV/2007 

pronunțată de Î.C.C.J. în soluționarea recursului în interesul legii, obligatorie conform art. 

414
5
, alin. 4 C.pr.pen. și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului dedusă din 

cauzele Hirst contra Regatului Unit și Sabou și Pârcălab contra României, instanța nu a 

dispus interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a–c C.pen. în mod automat, prin efectul 

legii, ci a apreciat conținutul său concret, în funcție de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 

C.pen.  

Astfel, natura faptei și gravitatea acesteia conduc la concluzia nedemnității în 

exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau funcții elective publice și de a 

ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, prevăzute de art. 64 lit. a, teza a doua și 

lit. b. C.pen. Însă, referitor la dreptul de a alege, prevăzut de art. 64 lit. a, teza întâi C. pen., 

întrucât infracțiunea săvârșită nu are implicații electorale și nu există o legătură între dreptul 

de a vota și prevenirea infracțiunilor sau scopul reinserției sociale a infractorului, acesta nu va 

fi reținut în conținutul pedepsei accesorii. 

Pentru aceste motive, văzând și dispozițiile art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a aplicat inculpatului pedeapsa 

accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a și lit. b din 

Codul penal din 1968, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 din Codul penal din 1968.  

În baza art. 85 alin. 3 C.pen. din 1969 și art. 81 alin. 1 și 2 C.pen. din 1969, s-a dispus 

suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3(trei) 

ani și 8(opt) luni închisoare, care se socotește de la data de 7.09.2015, data rămânerii 
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definitive a sentinței penale nr. 52/04.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul 

penal nr. 908/45/2013*. 

În continuare, instanța a considerat că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de 

lege pentru a se putea dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei, conform art. 81 

C.pen. din 1968. 

Astfel, instanța a ținut cont de situația personală a inculpatului, considerând că în mod 

neîndoielnic pronunțarea hotărârii constituie un avertisment pentru acesta și că, chiar fără 

executarea pedepsei cu închisoarea, inculpatul nu va mai săvârși infracțiuni.  

Instanța a considerat, raportat la atitudinea inculpatului pe parcursul procesului penal 

și la condițiile concrete în care a fost săvârșită infracțiunea, că acesta se poate îndrepta în 

sensul conformării cu dispozițiile legii penale prin simplul fapt al existenței unei a două 

hotărâri de condamnare îndreptate împotriva sa și a sancțiunii ce poate opera în cazul 

săvârșirii unei noi infracțiuni, fără a fi necesară privarea de libertate a acestuia. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969, pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii, a suspendat executarea pedepsei accesorii. 

S-a atras atenția inculpatului S. asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. din 1969 privind 

revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în cazul săvârșirii unei 

noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare stabilit și asupra dispozițiilor art. 84 C.pen. 

din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării condiționate a executării pedepsei în 

cazul neexecutării obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 

S-a constatat că inculpații au fost asistați, în cursul judecății, de către un apărător ales 

În baza art. 272 Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul S. la plata sumei de 

1.800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat(sumă totală ce include și sumele 

de 160 lei - taxa buletin de analiza toxicologică a alcoolemiei și 510 lei - taxă expertiza calcul 

retroactiv alcoolemie. 

Notă: Sentința Curții de Apel Iași a fost păstrată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

prin Decizia penală nr. 346/A/12.10.2017. 

 

4. Abuz în serviciu. Notar public 

Cuprins pe materii:drept penal  

Indice alfabetic: condamnare  

Temei de drept: art. 297 Cod penal  

Obligația notarului public, statuată de Legea 541/2003 de a calcula, încasa și vira  

impozitele este o atribuție ce derivă în mod direct din legi, fiind satisfăcută 

exigența stabilită de Decizia nr. 405/2016 a Curții Constituționale, iar 

nerespectarea ei poate constitui element material al infracțiunii de abuz în 

serviciu. 

 

Curtea de Apel Iași, Secia penală, Sentința penală nr. 40/31.03.2017 

Curtea de Apel Iași a respins cererea formulată de inculpatul S. privind schimbarea 

încadrării juridice din infracțiunea de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut 

pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 

raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracțiunea de 

„evaziune fiscală” prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

C.pen. . 

În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. și art. 16 alin. 1 lit. b teza I-a C.proc.pen. achită pe 

inculpatul S., notar public, pentru infracțiunea de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a 

obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 

/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen..  
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În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de 

partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Iași. 

În baza art. 397 alin. 5 C.proc.pen. menține măsurile asigurătorii luate prin 

Ordonanțele din 9 iunie 2013 și 6 octombrie 2014 care vor înceta de drept în situația în care 

persoana vătămată nu introduce o acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a hotărârii. 

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în 

sarcina acestuia. 

În baza art. 272 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpatul S. să achite suma de 1600 lei 

reprezentând diferență onorariu către expert T., sumă rămasă neachitată din costul expertizei 

contabile efectuate în cauză la solicitarea inculpatului. 

Pentru a dispune astfel prima instanță a reținut, în esență, următoarele: 

Sesizarea instanței 

Inculpatul S. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 15/P/2013 întocmit de 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția 

Națională Anticorupție –Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, pentru 

comiterea infracțiunii de „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine 

sau pentru altul un folos necuvenit”, în formă continuată, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 

78 /2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen..  

Prin actul de sesizare s-a menționat că inculpatul S., în perioada iunie 2010-iunie 

2014, a calculat, a încasat și a omis să vireze la bugetul statului suma totală de 2.100.593 lei, 

reprezentând impozitul aferent actelor juridice translative de proprietate, pe care le-a 

autentificat în calitate de notar public, sumă pe care și-a însușit-o. 

În susținerea încadrării juridice dată faptei inculpatului, în actul de sesizare, s-a arătat 

că notarul public este considerat funcționar public, în sensul legii penale (art. 175 alin. 2 

C.pen. din 2014), întrucât exercita un serviciu de interes public (conform art. 3 din Legea 

36/1995), pentru care este investit de o autoritate publica (art. 35 din Legea 36/1995), iar 

activitatea sa este supusă controlului unei autorități publice (conform art. 85 din Regulamentul 

de punere în aplicare a aceluiași act normativ). 

Obligația sa de a calcula, incasa și vira la bugetul statului impozitul pe venitul din 

transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal reprezintă o îndatorire de serviciu 

a notarului public și nu o obligație fiscală a acestuia. Notarul public are îndatorirea de a 

respecta dispozițiile legilor și ale regulamentelor în cadrul procedurilor pe care le desfășoară 

(art. 71 alin. l lit.a) din Legea nr. 36/1995), iar faptul ca obligația sa de a calcula, încasa și vira 

acest impozit este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal nu atribuie un caracter 

„fiscal” acestei obligații a notarului public. 

Obligația fiscală de plata a impozitului aparține contribuabilului, adică persoanei fizice 

din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia (art. 

151
2 

din Normele Metodologice privind aplicarea Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 

44/2004). 

Notarul public are obligația de serviciu de a calcula și de a încasa, înainte de 

autentificarea actului translativ de proprietate, acest impozit (art. 151 alin. l din aceleași 

Norme) și de a-l vira la bugetul statului cel mai târziu până în ziua de 25 a lunii următoare 

celei în care a fost încasat. 

Sumele respective pot fi încasate fie în numerar, caz în care notarul eliberează o 

chitanță sau un bon fiscal, fie prin virament contul bancar al Biroului notarial (art. 151
7
 alin. 2 

din aceleași Norme). În prezenta speță, sumele au fost încasate de către inculpat numai în 

numerar. Orice ar fi făcut inculpatul, ulterior încasării, cu respectivele sume de bani, nu ar fi 

fost posibil decât în urma însușirii acestora. 
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În lipsa plații impozitului, notarul public nu poate autentifica actul, iar ulterior, în lipsa 

dovezii de plata a impozitului registratorul de carte funciara nu poate înscrie dreptul de 

proprietate al dobânditorului în cartea funciară. 

Aceste sume de bani nu reprezintă un venit al biroului notarial, nu intra în patrimoniul 

acestei entități, notarul neavând un drept de proprietate asupra lor, ci fiind un simplu detentor 

precar al acestor sume de bani, un mandatar al statului român, un intermediar între stat și 

contribuabil. 

Din acest motiv, sumele respective nu sunt înscrise în evidențele contabile ale biroului 

notarial, ci doar într-un registru special constituit numai în acest scop, unde sunt trecute 

sumele încasate. Întrucât sumele de bani au fost încasate exclusiv în numerar și nu au fost 

evidențiate ca venituri în contabilitatea entității, nu se poate stabili care a fost destinația 

efectiva data de inculpat acestor sume, ulterior însușirii (aspect lipsit însa de relevanță), fiind 

însa cert faptul ca a încasat banii, în numerar, și că și-a însușit aceste sume, în loc să le vireze 

la bugetul statului (acest aspect fiind singurul relevant în ceea ce privește existența 

infracțiunii). 

Anterior trimiterii în judecată, inculpatul a mai fost cercetat, pentru o parte a activității 

infracționale ce a făcut obiectul prezentei cauze (actele comise până a data de 31.01.2011), de 

către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute 

de art. 6 din Legea nr. 214/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. d C.proc.pen. din 2014 s-a dispus scoaterea de sub 

urmărire penală a acestuia, prin Ordonanța nr. 514/P/2009 din data de 28.11.2011, menținută 

de Curtea de Apel Iași, care a respins plângerea formulată de către partea vătămată A.N.A.F.- 

D.G.F.P.J. Iași.  

S-a reținut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 6 

din Legea nr. 241/2005, întrucât notarul public nu are calitatea de contribuabil în sensul legii 

fiscale, iar impozitul respectiv nu face parte din categoria contribuțiilor cu reținere la sursă. 

Camera preliminară 
Prin încheierea pronunțată la data de 16.12.2014 de judecătorul de cameră preliminară, 

menținută prin Încheierea nr. 141/28.01.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus 

începerea judecății în cauză, fiind respinse ca nefondate excepțiile vizând nulitatea urmăririi 

penale ca urmare a nerespectării normelor de competență materială și după calitatea persoanei 

și a neregularității actului de sesizare, invocate de inculpatul S.. 

Judecata în primă instanță 

În urma cercetării judecătorești, ca situație de fapt, prima instanță a reținut aspectele 

arătate de rechizitoriu. 

De altfel s-a reținut că inculpatul S., audiat fiind în cursul cercetării judecătorești, a 

recunoscut că tranzacțiile imobiliare despre care se face vorbire în rechizitoriu au avut loc și 

că a omis să vireze către bugetul de stat sumele datorate, dar a arătat că această situație a 

apărut ca urmare a neîncasării acestor sume din diverse motive, pe care le-a expus.  

Inculpatul a mai arătat că a solicitat o eșalonare a plăților și a garantat datoria cu 

bunurile imobile pe care le are. 

Prima instanță a reținut că inculpatul S. nu a contestat probele administrate în cursul 

urmăririi penale și a solicitat audierea în calitate de martor a secretarei biroului notarial, 

precum și precizări de la partea civilă referitoare la prejudiciul ce urmează să fie achitat. 

În cauză a fost audiată martora propusă de inculpat și s-a dispus efectuarea unei 

expertize contabile care a stabilit cuantumul datoriilor către partea civilă. 

Pe parcursul judecării cauzei, inculpatul a mai solicitat și introducerea în cauză, în 

calitate de parte responsabilă civilmente a Biroului Notarial Public „S.” - cerere care a fost 

respinsă motivat prin încheierea din data de 26 mai 2015. 

Analizând probele administrate atât pe parcursul urmăririi penale, cât și al judecății în 

primă instanță, Curtea de Apel Iași a ajuns la concluzia că fapta inculpatului, astfel cum a fost 
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prezentată, nu este prevăzută de legea penală și, în consecință, a dispus achitarea în temeiul 

art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. 

În acest sens prima instanță a arătat că, în urma analizei dispozițiilor art. 279 C.pen. și 

art. 13
2
 din Legea 78/2001 rezultă că în sarcina inculpatului se poate reține infracțiunea pentru 

care a fost trimis în judecată doar dacă se consideră că procedura reglementată de art. 77 ind. 

1 Cod fiscal este o atribuție de serviciu a notarului. 

Instanța de fond a arătat însă că, pentru a se reține o infracțiune de abuz în serviciu, 

atribuția de serviciu trebuie să fie intrinsecă activității pe care funcționarul public o 

desfășoară. 

Din conținutul Legii notarilor publici s-a constatat că, de esența activității notarului 

este autentificarea înscrisurilor, procedura succesorală, legalizarea semnăturilor de pe 

înscrisuri sau a înscrisurilor, procedura divorțului, etc. 

S-a menționat că literatura de specialitate admite existența unei forme de răspundere 

fiscală, care nu se confundă cu răspunderea contravențională sau penală. Astfel, în activitatea 

pe care o desfășoară, notarii publici au serie de obligații fiscale reglementate de Codul fiscal 

iar pentru neachitarea la timp a obligațiilor fiscale, acesta suportă o serie de sancțiuni, 

datorând după termenul de scadență dobânzi și penalități de întârziere. 

Notarul public este obligat să întocmească înscrisuri în care sunt inserate obligațiile 

fiscale care trebuie remise către stat, inclusiv impozitul încasat ca urmare a încheierii actelor 

juridice translative de proprietate. 

S-a arătat că nu se poate reține că neplata la termen a acestor obligații fiscale ar 

echivala cu neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unei atribuții de serviciu. 

Instanța de fond consideră că infracțiunea de „abuz în serviciu” protejează drepturile și 

interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice de funcționarii publici care, în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinesc un act sau îl îndeplinesc în mod defectuos, 

acte ce se referă strict la activitatea lor profesională și nu la unele obligații fiscale impuse de 

Codul Fiscal deoarece pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale se percep dobânzi și penalități 

de întârziere care sunt prevăzute de Codul fiscal. 

S-a menționat că neplata unor impozite la termen nu atrage răspunderea penală decât 

în situațiile reglementate de art. 6 din Legea evaziunii fiscale, articol care însă, între timp, a 

fost declarat neconstituțional. 

Prima instanță a apreciat că nu se poate face o delimitare între răspunderea penală și 

cea fiscală în funcție de natura impozitului pe care inculpatul este obligat să-l remită statului. 

Raportat la situația arătată, instanța de fond a constatat așadar că nu se poate reține în 

sarcina inculpatului săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu”, fapta descrisă în rechizitoriu 

nefiind prevăzută de legea penală la acest moment. 

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, dată fiind soluția de achitare, aceasta a fost 

lăsată nesoluționată fiind însă menținute măsurile asiguratorii dispuse în cauză, în 

conformitate cu disp. art. 397 alin. 5 C.p.p. 

Referitor la cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin 

rechizitoriu, din infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru 

sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prevăzută de art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 raportat 

la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în infracțiunea de „evaziune 

fiscală” prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., 

prima instanță a constatat că este neîntemeiată deoarece art. 6 din legea 241/2005 sancționa 

reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor 

reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă, iar impozitul încasat în baza unor 

tranzacții imobiliare care se cuvin statului, nu face parte din categoria contribuțiilor cu 

reținere la sursă. 

 

Notă: Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, prin Decizia penală nr. 

358/A/20.10.2017, cu opinie majoritară, a admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă 
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Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași 

împotriva sentinței penale nr. 40/2017 din 31 martie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Iași – 

Secția penală și pentru cauze cu minori, a desființat sentința și, rejudecând cauza, a dispus: în 

baza art. 13
2
 din Legea nr. 78 /2000 raportat la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 

1 C.pen. (actele materiale din perioada 1 februarie 2011 – 30 iunie 2014), a condamnat pe 

inculpatul S. la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și la pedeapsa complementară a 

interzicerii pe o durată de 2 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b și g C.p. 

În baza art. 91 C.p. a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale pe o durată de 3 ani care constituie termen de supraveghere. 

În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. a obligat inculpatul ca, pe durata termenului de 

supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la serviciul de probațiune Iași, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; 

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale 

de existență. 

În temeiul art. 93 alin. 2, 3 C.p. impune inculpatul, ca pe durata termenului de 

supraveghere, să îndeplinească și următoarele obligații: 

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de 

probațiune sau organizat de acesta în colaborare cu instituții din comunitate;  

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile 

în cadrul unei instituții din comunitate respectiv: Consiliul Local Iași - Direcția Exploatare 

Patrimoniu sau Consiliul Local Iași - SC Servicii Publice SA. 

În conformitate cu disp. art. 68 alin. 1 lit. b C.p., executarea pedepsei complementare 

începe de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri. 

A admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția Națională de 

Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și a obligat 

inculpatul la plata către aceasta a sumelor de: 1.035.429,5 lei debit, 541.461 lei majorări de 

întârziere și 190.347 lei penalități de întârziere, majorările și penalitățile fiind calculate până 

la data de 30 iunie 2014 inclusiv, precum și la plata în continuare a majorărilor și penalităților 

de întârziere la debitul principal astfel stabilit. 

Au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în prezenta cauză prin Ordonanțele din 

9 iunie 2013 și 6 octombrie 2014, în vederea achitării obligațiilor civile și cheltuielilor 

judiciare. 

A fost respins apelul formulat de apelantul-intimat inculpat împotriva aceleiași 

sentințe. 

S-a reținut de instanța de control judiciar  că : este  eronată concluzia instanţei de fond 

în sensul că obligaţia notarului de a calcula, încasa şi de a vărsa la bugetul statului impozitul 

pentru transferul proprietăţilor, este o obligaţie ce excede activităţii intrinseci a unui notar 

public. Aşa cum s-a arătat mai sus, Legea nr. 36/1995 prevede că principalele atribuţii ale 

notarilor publici sunt legate de activitatea notarială dar, în acelaşi timp, aceştia îndeplinesc şi 

orice alte operaţiuni prevăzute de lege. Prin urmare, notarii publici pot avea două categorii de 

atribuţii şi anume: atribuţii strict legate de activitatea notarială dar şi atribuţii conexe, stabilite 

în alte acte normative şi care devin obligatorii pentru notar tocmai prin referirea pe care legea 

de organizare şi exercitare a profesiei o face la "îndeplinirea oricăror alte operaţiuni prevăzute 

de lege". Ca atare, obligaţia notarului public, statuată de Legea nr. 541/2003 de a calcula, 

încasa şi vira acel impozit este o atribuţie ce derivă în mod direct din legi, fiind satisfăcută 

exigenţa stabilită de Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale iar nerespectarea ei poate 

constitui element material al infracţiunii de abuz în serviciu. 

Totodată este eronată şi aprecierea primei instanţe în sensul că această obligaţie a 

notarului public ar fi una de natură fiscală. Este adevărat că, în jurisprudenţa au existat şi 
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situaţii de încadrare a unor astfel de fapte, comise de notarii publici, în dispoziţiile art. 6 din 

Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, text care sancţiona nerespectarea dispoziţiilor 

privind stopajul la sursă a unor taxe şi impozite şi care, între timp, a fost declarat 

neconstituţional fiind scos astfel din ordinea normativă însă, după cum arăta şi organul de 

urmărire penală, în privinţa impozitului pe venitul din transferul proprietăţii nu ar fi fost 

incident acest text de lege deoarece nu era un veritabil impozit cu "stopaj la sursă". 

Astfel, "reţinerea la sursă" sau "stopajul la sursă" se aplică pentru acele categorii de venituri la 

care există posibilitatea de a se calcula şi opri impozitul datorat, înainte de achitarea 

veniturilor cuvenite persoanelor fizice şi/sau juridice. Ori, notarul public nu făcea plăţi către 

persoanele fizice sau juridice ce autentificau acte în faţa sa ci avea doar rolul unui "mandatar" 

al statului fiind însărcinat de lege cu preluarea impozitului de la contribuabilul vânzător şi 

virarea lui către stat. 

Împrejurarea că, pentru a realiza viramentul notarul public trebuie să întocmească 

nişte documente fiscale nu transformă această obligaţie, dintr-o obligaţie de serviciu, într-o 

obligaţie fiscală proprie a notarului, aşa cum susţine instanţa de fond. 

Concluzionând Înalta Curte, cu opinie majoritară, constată că notarul public are o 

atribuţie de serviciu, stabilită prin lege, în sensul calculării, colectării şi virării impozitului pe 

venituri din transferul proprietăţii, atribuţie pe care dacă nu şi-o îndeplineşte, devine pasibil de 

comiterea infracţiunii de abuz în serviciu. 

 

5. Apel. Abuz în serviciu. Dare și luare de mită. Fals intelectual. Omisiunea 

analizării probelor - încălcarea obligațiilor impuse prin art. 103 C.proc.pen.. 

Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016. Aplicabilitate. Fals intelectual. 

Licitație publică. Anunțul de atribuire este un document public, indiferent 

dacă el există numai în format electronic sau a fost imprimat pe hârtie 

 

Cuprins pe materii: drept penal , drept procesual penal  

Indice alfabetic: abuz în serviciu , fals intelectual , înscris oficial  

Temei de drept:art. 297 Cod penal , art. 321 Cod penal , art. 103 Cod procedură penală  

Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 765/23.10.2017 

 

Prin sentinţa penală nr. 222 din 14.05.2013 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a dispus: 

„1. Condamnă pe inculpatul A. la următoarele pedepse: 

- 5(cinci) ani închisoare pedeapsă principală pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în 

serviciu contra intereselor publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu trimitere la 

art. 248 ind. 1 C.pen. și cu referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen. și în baza 

disp. art. 65 alin. 1 C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe o durată de 3(trei) ani ; 

- 3(trei) ani închisoare, pedeapsă principală pentru săvârșirea infracțiunii de „luare de 

mită”, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen. și în baza 

disp. art. 65 alin. 2 C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe o durată de 2(doi) ani. 

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b C.pen. inculpatul A. va executa pedeapsa cea 

mai grea de 5 ani închisoare la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe o durată de 

3(trei) ani. 

Pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. interzice inculpatului A. 

exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. 

2. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C.proc.pen., achită pe 

inculpata B. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „complicitate la infracțiunea de luare de 
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mită”, prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 

alin. 1 și 2 C.pen. 

3. Condamnă pe inculpatul C. la următoarele pedepse: 

- 5(cinci) ani închisoare pedeapsă principală pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz în 

serviciu contra intereselor publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere 

la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen. și în 

baza disp. art. 65 alin. 1 C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe o durată de 3(trei)ani ; 

 - 1(un)an și 6(șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”, 

prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și cu referire 

la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000; 

 - 2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual”, prev. de art. 

17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen.; 

- 1(un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c 

din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și cu referire la art. 13 ind. 2 din Legea 

nr. 78/2000; 

 - 1(un) an și 6(șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „uz de fals”, prev. 

de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen..  

În baza disp. art. 33 lit. a și art. 34 lit. b C.pen. inculpatul C. va executa pedeapsa cea 

mai grea de 5(cinci)ani închisoare la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe o durată de 

3(trei) ani . 

Pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. interzice inculpatului C. 

exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen.. 

4. În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C.proc.pen., încetează 

procesul penal pornit împotriva inculpatului E., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz 

în serviciu contra intereselor publice” prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu 

trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și art. 248 C.pen. și cu aplicarea art. 74 lit. a C.pen., „fals 

intelectual”, prev. de art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 

289 alin. 1 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. și „uz de fals”, prev. 

de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. 

5. Condamnă pe inculpatul D. la pedeapsa principală de 3(trei) ani închisoare pentru 

săvârșirea infracțiunii de „dare de mită” prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 

255 alin. 1 C.pen. și în baza disp. art. 65 alin. 2 C.pen. la pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. pe 

o durată de 2(doi) ani.  

Pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. interzice inculpatului D. 

exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen. 

6. Condamnă persoana juridică SC „X.” SRL Pașcani la pedeapsa principală constând 

în amendă penală în cuantum de 10.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de „dare de mită” 

prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 255 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 53 

ind. 1 alin. 2 C.pen. și cu trimitere la art. 71 ind. 1 alin. 2 C.pen. și în baza art. 53 ind. 1 alin. 3 

lit. d C.pen. cu referire la art. 71 ind. 6 C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii de a 

participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3(trei)ani, pedeapsă care se va 

executa după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

În baza art. 479 ind. 7 alin. 5 C.proc.pen. după rămânerea definitivă a hotărârea de 

condamnare la pedeapsa amenzii se va comunica în extras organului care a autorizat 

înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, respectiv 
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Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării mențiunilor 

corespunzătoare. 

7. Condamnă persoana juridică SC „Y” SRL la pedeapsa principală constând în 

amendă penală în cuantum de 5.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de „complicitate la 

infracțiunea de luare de mită” prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 alin. 

1 și 2 C.pen., cu aplicarea art. 53 ind. 1 alin. 2 C.pen. și cu trimitere la art. 71 ind. 1 alin. 2 

C.pen. și în baza art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e C.pen. cu referire la art. 71 ind. 7 C.pen. pedeapsa 

complementară a difuzării în extras a hotărârii de condamnare, pe cheltuiala inculpatei SC 

„Y” SRL, prin intermediul presei scrise, respectiv într-un cotidian central din orașul Pașcani, 

constând intr-un număr de trei apariții într-un interval de o lună de zile, pedeapsă care se va 

executa după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.  

În baza art. 479 ind. 7 alin. 5 C.proc.pen. după rămânerea definitivă a hotărârea de 

condamnare la pedeapsa amenzii se va comunica în extras organului care a autorizat 

înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, respectiv 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării mențiunilor 

corespunzătoare. 

În baza disp. art. 14 și 346 C.proc.pen. admite acțiunea civilă formulată de partea 

civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice Iași, și obligă pe inculpații A. și C. la plata, în solidar, a sumei de 

212.464,89 lei . 

În baza disp. art. 20 din Legea nr. 78/2000 menține măsura sechestrului asigurator 

asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților A. și C. astfel cum a fost dispus prin 

Ordonanța procurorului din data de 23.04.2010 luată în dosarul nr. 25/P/2010 și executat prin 

luarea de inscripții ipotecare după cum urmează: 

- 1/2 din bunurile comune ale inculpaților A. și B., respectiv o casă de locuit și anexe 

construite în anul 1995 și un teren în suprafață de 3,71 ha, imobile situate în loc. Sirețel, jud. 

Iași, și o construcție cu destinație de spațiu comercial, o anexă și un teren în suprafață de 593 

mp, situate în localitatea Pașcani, bunuri imobile asupra cărora s-a procedat la luarea 

inscripției ipotecare prin încheierile nr. 5465/12.05.2010 și nr. 5272/07.05.2010 ale Biroului 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași; 

- teren în suprafață de 0,5 ha, din care 0,17 intravilan, proprietatea inculpatului C., 

asupra căruia s-a aplicat inscripția ipotecară prin încheierea nr. 5274/07.05.2010 a Biroului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, până la concurenta sumei la plata căreia inculpații A. și 

C. au fost obligați în favoarea părții civile.  

În baza disp. art. 19 din Legea nr. 78/2000 dispune confiscarea specială a 

microbuzului marca WW, aflat în prezent în custodia Poliției mun. Pașcani în baza procesului 

verbal de custodie din data de 04.05.2010. 

În baza disp. art. 20 din Legea nr. 78/2000 menține măsura sechestrului asigurator 

instituit asupra microbuzului marca WW instituit prin ordonanța procurorului din data de 

23.04.2011 în vederea punerii în executare a măsurii confiscării speciale.  

În baza disp. art. 348 C.proc.pen. dispune anularea următoarelor înscrisuri: 

 - procesul verbal de deschidere al ofertelor nr. 15/24.08.2007; 

 - raportul de evaluare nr. 16/17.09.2007; 

 - hotărârea anexă raportului de evaluare nr. 16/17.09.2007; 

 - listele de verificare a conformității administrative din 24.08.2007; 

 - grilele de verificare a conformității administrative; 

 - grilele de verificare a conformității tehnice; 

 - anunțul de atribuire nr. 12816 publicat pe SEAP. 

În baza disp. art. 191 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe inculpații A., C., D., SC „X.” SRL 

și SC „Y” SRL la plata a câte 856 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat 

în sumă totală de 4280 lei (2480 lei în cursul urmăririi penale și 1800 în cursul judecății, 

incluzând și onorariu expert). 
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Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare pentru reprezentantul 

Ministerului Public și părțile prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.” 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept: 

La data de 8.11.2011 Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași a 

sesizat Tribunalul Iași cu rechizitoriul emis la data de 07.11.2013, prin care au fost trimiși în 

judecată inculpații: 

 -A. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor 

publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu 

referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen., „luare de mită”, prev. de art. 6 din 

Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen., cu aplicarea disp. art. 33 lit. a 

C.pen.; 

 -B. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „complicitate la infracțiunea de luare de 

mită”, prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 254 

alin. 1 și 2 C.pen.; 

 -C. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor 

publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu 

referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen. „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. 

c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și cu referire la art. 13 ind. 2 din 

Legea nr. 78/2000; „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 

78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a 

C.pen.; „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. 

și cu referire la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000; „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c și si art. 

18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. și art. 75 lit. a C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.; 

 - E. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor 

publice” prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și 

art. 248 C.pen. și cu aplicarea art. 74 lit. a C.pen., „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. c și 

art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și aplicarea art. 41 

alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. și „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din 

Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. 

a C.pen.; 

 - D. pentru săvârșirea infracțiunii de „dare de mită” prev. de art. 6 din Legea nr. 

78/200 cu trimitere la art. 255 alin. 1 C.pen. ; 

 - SC „X.” SRL Pașcani pentru săvârșirea infracțiunii de „dare de mită” prev. de art. 6 

din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 255 alin. 1 C.pen.; 

 - SC „Y” SRL Sireţel pentru săvârșirea infracțiunii de „complicitate la infracțiunea de 

luare de mită” prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen. 

Pentru a se dispune astfel tribunalul a reținut următoarele: 

Tribunalul, examinând și coroborând actele și lucrările dosarului precum și întreg 

materialul probator administrat în ambele faze ale procesului penal, a reținut următoarea 

situație de fapt, ale cărei coordonate sunt în linii mari aceleași cu cele care au stat la baza 

actului de inculpare, după cum urmează: 

La data de 17.07.2006 inculpații A. și C. în calitate de primar și respectiv responsabil 

cu urbanismul și amenajarea teritoriului în com. S., jud. Iași, au solicitat în cadrul 

„Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural” aprobarea proiectului „Pod și 

podețe pe drumurile comunale DC149 și DS259 în com. S., jud. Iași”, a cărui valoare a fost 

stabilită de SC „Z.” SRL Iași (cea care a întocmit studiul de fezabilitate) la 1.035.162,18 RON 

fără TVA sau 1.277.978 RON cu TVA inclus.  

După aprobarea cererii de finanțare, la data de 21.08.2007 prin dispoziția nr. 1560, 

inculpatul A. a decis constituirea comisiei în vederea derulării procedurii de atribuire prin 

licitație deschisă a contractului, unde inculpatul C. a fost desemnat în calitate de președinte, F. 

secretar, inculpatul E. (evaluator atestat MLPAT), G. și H., membri. 
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Reține instanța că în fapt ultimii doi membri ai comisiei, G. și H., astfel cum au 

declarat atât în cursul urmăririi penale, dar și în fața instanței de judecată, nu au făcut parte 

din această comisie, nu au participat la ședințele acesteia, nu au hotărât nimic în cadrul 

acestora și nu au știut nimic despre procedura de atribuire a contractului „Pod și podețe pe 

drumurile comunale DC149 și DS259 în com. S., jud. Iași”, desemnarea acestora și 

participarea acestora la activitatea comisiei reprezentând o ficțiune, menită a crea a aparentă 

de legalitatea întregii proceduri care a urmat obținerii acordului de finanțare. 

Ulterior, după aprobarea cererii de finanțare, inculpatul C. a publicat pe S.E.A.P. 

anunțul de participare unde a indicat o valoare estimată a contractului de 900.000 RON fără 

TVA (1.071.000 RON cu TVA) valoare situată sub nivelul celei rezultate în urma studiului de 

fezabilitate, respectiv cea de 1.035.162,18 RON fără TVA sau 1.277.978 RON cu TVA 

inclus. Cu privire la această diferență inculpatul nu a putut da nici o explicație pertinentă, 

susținerea acestuia care a vizat strecurarea unei erori materiale nefiind credibilă în condițiile 

în care nu există a similitudine intre aceste sume cară să fi putut justifica eventuale inversarea 

lor în funcție de includerea sau nu a TVA-ului. 

Mai mult, conform art. 26 din OUG nr. 34/2006, valoarea estimată a contractului 

trebuia să fie una valabilă la data publicării pe SEAP, obligație care nu a fost respectată de 

inculpatul C. 

A reținut totodată instanța că în cuprinsul aceluiași anunț se precizau și condițiile 

atribuirii contractului, respectiv după criteriul ofertei de preț cele mai avantajoase (80%), 

durată de execuție (10%) și controlul calității propus pentru execuția de lucrări (10%). 

Ca urmare acestui anunț au existat trei societăți care au depus oferte, după cum 

urmează: 

- SC „W.” SRL Târgu Frumos, cu o ofertă de preț de 867.578,68 RON (fără TVA) sau 

de 1.032.418,63 cu TVA și 5 luni durată de execuție; 

- SC „X.” SRL Pașcani, cu o ofertă de preț de 1.046.120,52 RON (fără TVA) sau de 

1.244.883,42 cu TVA și 6 luni durată de execuție; 

- SC „Q.” SRL Pașcani, cu o ofertă de preț de 1.374.120,52 RON (fără TVA) sau de 

1.244.883,42 cu TVA, fără indicarea termenului de execuție. 

De la acest moment se observă că în fapt doar primele două societăți sunt aflate „în 

competiție” cu privire la participarea ultimei societăți existând dubiu în ceea ce privește 

intenția reală a acesteia de a participa la licitație, aspect reliefat atât din punct de vedere al 

prețului cerut, care depășește cu mult valoarea contractului astfel cum fost precizat în 

cuprinsul anunțului de participare publicat pe SEAP, dar și al lipsei unui element esențial, 

respectiv al nestimulării termenului de execuție. 

Încălcarea flagrantă a normelor care vizează desfășurarea în condiții legale a 

procedurilor privind achizițiile publice, astfel cum au fost stabilite prin OUG nr. 34/2006, a 

continuat și după acest moment, pentru considerentele care urmează a fi expuse în continuare. 

În ședința comisiei de licitație desfășurată la data de 17.09.2007, în a cărei 

componență în mod fictiv au fost trecuți în calitate de membri numiții G. și H., s-a decis 

atribuirea contractului de lucrări în favoarea SC „X.” SRL Pașcani, a cărei ofertă de preț de 

1.046.120,52 RON (fără TVA) sau de 1.244.883,42 cu TVA, depășea atât valoarea arătată în 

anunțul de participare în vederea atribuirii contractului (care era de 900.000 RON fără TVA 

(1.071.000 RON cu TVA), cât și valoarea estimată a contractului în urma studiului de 

fezabilitate (care era de 1.035.162,18 RON fără TVA sau 1.277.978 RON cu TVA inclus), iar 

în oferta acesteia nu s-au regăsit cheltuielile de șantier în valoare de 148.093 RON, care au 

generat suplimentarea valorii inițiale a prețului și care au făcut obiectul actului adițional nr. 

1/12.11.2007 la contract. 

În cadrul aceleiași ședințe oferta SC „W.” SRL Târgu Frumos, al cărei preț de execuție 

era de 867.578,68 RON (fără TVA) sau de 1.032.418,63 cu TVA și 5 luni durată de execuție, 

și care din perspectiva respectării criteriilor ofertei de preț celei mai avantajoase și duratei de 

execuție era cea mai avantajoasă, a fost respinsă în mod nelegal ca inacceptabilă, apreciindu-
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se că: „prețul ar fi fost neobișnuit de scăzut” când, în fapt, diferența dintre prețul anunțat pe 

SEAP, respectiv cel de 900.000 RON fără TVA și cel solicitat de această societate, respectiv 

867.578,68 RON fără TVA, aproximativ de -32.422 RON fiind nesemnificativă în raport cea 

dintre cel solicitat de autoritatea contractantă și adjudecatara licitației, SC „X.” SRL Pașcani, 

a cărei ofertă de preț de 1.046.120,52 RON fără TVA depășea cu mult prețul inclus în anunț, 

diferența fiind de aproximativ +140.120 RON, diferența dintre cele două oferte fiind de 

212.464,89 RON, sumă care reprezintă totodată și valoarea prejudiciului adus statului ca 

urmare a atribuirii contractului către SC „X.” SRL Pașcani. 

Aceste calcule înlătură ca nejustificată respingerea ofertei SC „W.” SRL Târgu 

Frumos care din această perspectivă de altfel era cea mai importantă și pentru care i se 

acordase în anunțul de participarea o cotă de 80%. 

De altfel, autoritatea contractantă avea obligația de a solicita ofertantului, în cazul unei 

oferte care are un preț neobișnuit de scăzut, în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a 

acelei oferte, detalii și precizări, obligație care nu a fost îndeplinită: 

- „nu are experiență în construcția de poduri” susținere înlăturată de faptul că anterior, 

la data de 05.03.2007, SC „W.” SRL Târgu Frumos încheiase un alt contract având ca obiect 

asfaltarea DJ Dobrovăț; 

- „condiția ne-subcontractării”, impediment care nu poate fi reținut în condițiile în care 

acordul de subcontractare încheiat cu SC „A.Cons.” viza efectuarea unor accesorii, respectiv 

de realizare de către această firmă a unor podețe tubulare/casetate.  

Sub acest aspect, instanța împărtășește aprecierea procurorului referitoare la încercarea 

comisiei de licitație, prin inserarea acestei cerințe, de a restricționa nejustificat dreptul de a 

participa la licitație si, în plus, creează bănuiala, inclusiv din perspectiva unui observator 

rezonabil, că s-a încercat eliminarea unor candidați neagreați sub umbrela de legalitate a 

respectării procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice.  

După atribuirea contractului în aceste condiții societății „X.” SRL Pașcani inculpatul 

A. în calitate de reprezentant al autorității contractante, a decis încheierea contractului de 

lucrări nr. 381/05.10.2007 cu această societate. 

Deși inculpatul a încercat să acrediteze ideea necunoașterii condițiilor în care se 

desfășurase licitația există împrejurări concludente care susțin contrariul în sensul: 

 - inculpatul A. a fost cel care la data de 21.08.2007 prin dispoziția nr. 1560, a decis 

constituirea comisiei în vederea derulării procedurii de atribuire prin licitație deschisă a 

contractului, unde în mod fictiv au fost trecuți în calitate de membri numiții G. și H.; 

 - inculpatului îi revenea obligația, conform art. 209 alin. 1 lit. d și alin. 2 din OG nr. 

34/2006, verificării legalității procedurii de atribuire a contractului, în condițiile în care, astfel 

cum am arătat anterior, fuseseră comise o serie de grave ilegalități. 

Pe lângă neregularitățile sesizate la debutul și în prima fază a procedurii de atribuire 

instanța retine și existenta altora, de natură a consolida și totodată de a ascunde caracterul 

fraudulos în care s-a desfășurat această procedură . 

Acestea au vizat manoperele de falsificare a documentației de evaluare și atribuire, 

respectiv a: 

 - procesului-verbal de deschidere al ofertelor nr. 15/24.08.2007, unde inculpații C. și 

E. au contrafăcut semnăturile membrilor evaluatori G. și H., în scopul de a demonstra 

prezenta acestora la ședința comisiei ce a vizat deschiderea ofertelor. 

Retine instanța că ambii membri evaluatori au declarat că nu au avut nici o implicare 

în cadrul comisiei de licitație constitute în vederea atribuirii contractului „Pod și podețe pe 

drumurile comunale DC149 și DS 259 în com. S., jud. Iași” și nu au cunoscut nimic în 

legătură cu desemnarea lor în această calitate în cadrul comisiei. 

În această manieră ilicită s-a procedat și cu prilejul întocmirii: 

- raportului de evaluare nr. 16/17.09.2007 și a hotărârii anexa acestuia, care a vizat 

analiza ofertelor depuse, stabilirea punctajului, ierarhizarea firmelor participante și luarea 

deciziei de atribuire a contractului de lucrări în favoarea inculpatei SC „X.” SRL Pașcani; 
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- listele de verificare a conformității administrative din data de 24.08.2007 unde au 

fost trecut în mod nereal ca titulari G. și H. în calitate de evaluatori ai ofertelor sub aspectul 

respectării cerințelor formale precum și grilele de verificare a conformității administrative și 

respectiv tehnice, sub aspectul verificării cerințelor administrative și tehnice.  

Aceste aspecte au fost cele care au generat întrebarea cu privire la existența unui 

mobil/scop pentru care s-a decis atribuirea contractului „Pod și podețe pe drumurile comunale 

DC149 și DS 259 în com. S., jud. Iași” societății „X.” SRL Pașcani, administrată de inculpatul 

D. . 

 Din această perspectivă se rețin în urma probatoriilor administrate în cauză 

următoarele împrejurări care au reliefat existenta acestuia după cum urmează: 

 - conform contractului de lucrări nr. 381/05.10.2007 încheiat intre autoritatea 

contractantă și inculpata SC „X.” SRL Pașcani, aceasta din urma se obliga ca după 

constituirea garanției de bună execuție să poată beneficia de un avans de 30% din valoarea 

totală a contractului la cerere și după depunerea prealabilă a unei scrisori de garanție bancară 

în ce privește returnarea avansului (art. 19.1 din contract și art. 4 și 5 din HG 264/2003) . 

La data de 12.10.2007 inculpatul A., în calitate de ordonator de credite în baza disp. 

art. 3 alin. 1 lit. b din HG nr. 243/2003, a dispus acordarea, în condiții de nelegalitate, a unui 

avans de 260.000.RON către inculpata SC „X.” SRL Pașcani, în condițiile în care nu a 

solicitat acesteia scrisoarea de garanție bancară pentru returnarea avansului; 

 - la data de 18.10.2007 administratorul inculpatei SC „X.” SRL Pașcani, inculpatul 

D., achiziționează din Germania un microbuz marca WW în valorare de 32.000 EUR pe care 

l-a înmatriculat; 

 - prin actul adițional nr. 1/12.11.2007 inculpatul A. a acceptat suplimentarea valorii 

inițiale a contractului cu suma de 148.093 RON la cap.”Costuri de șantier” ce nu fuseseră 

incluse în oferta financiară inițială; 

 - la data de 27.12.2007 intre inculpata SC „X.” SRL Pașcani și inculpata SC „Y” SRL 

Sirețel, administrată de inculpații A. și B., soți, s-a încheiat contractul de asociere în 

participațiune și colaborare nr. 479 în baza căruia SC „X.” SRL Pașcani, în calitate de asociat 

pasiv urma să aducă aport în cadrul asocierii cu SC „Y” SRL Sirețel, denumit asociat gerant, 

microbuzul achiziționat la data de 18.10.2007 precum și suma de 37.884, 24 RON (10.280 

EUR) reprezentând costurile recarosării și care era considerat la acel moment a fi un 

împrumut acordat gerantului. 

Caracterul fictiv al scopului pentru care acest microbuz a fost adus drept aport în 

cadrul acestei asocieri, respectiv cu titlu de împrumut, a fost relevat atât de împrejurările 

neclare referitoare la modalitatea de restituire a împrumutului dar mai ales a faptului că 

ulterior, la data de 07.05.2008, în baza unui contract de vânzare-cumpărare, microbuzul 

achiziționat de inculpata SC „X.” SRL Pașcani și pentru care aceasta plătise 32.000 EUR preț 

de achiziție la care s-a adăugat 10.280 EUR cheltuieli de recarosare, a fost transferat cu 

valoare zero în proprietatea inculpatei SC „Y” SRL Sirețel.  

Susținerile și apărările inculpatului D., administratorul inculpatei SC „X.” SRL 

Pașcani, referitoare la aspectul formal al acestei înstrăinări și a împrejurării că în fapt 

microbuzul în cauză ar fi rămas în folosința societății și după încheiere acestui contract iar că 

vânzarea acestuia ar fi fost fictivă, făcută în scopul dobândirii de către inculpata SC „Y” SRL 

Sirețel a unui nou traseu de transport, participarea la licitație fiind condiționată de deținerea în 

proprietate a microbuzelor folosite în această activitate, sens în care au fost audiați la cererea 

inculpatului mai mulți martori, nu au fost de natură a convinge instanța cu privire la realitatea 

acestor apărări din perspectiva următoarelor considerente: 

 - în ceea ce privește exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate, nimic nu 

împiedică un proprietar să încredințeze exercitarea dreptului de folosință de către altcineva, 

calitatea de proprietar, cea în cauză, exercitată fără echivoc de SC „Y” SRL Sirețel, 

neexcluzând-o pe ce a de uzufructuar, care ar fi fost exercitată de SC „X.” SRL Pașcani dar cu 

privire la care instanța nu a fost convinsă în urma probatoriilor administrate, în condițiile în 
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care la data încheierii contractului de asociere în participațiune microbuzul (ulterior vândut) 

fusese considerat împrumut acordat gerantului SC „Y” SRL Sirețel în scopul exploatării 

acestuia de către gerant și realizării de profit; 

 - esențial în ce privește cauza de fată este faptul că contractul de asociere în 

participațiune a fost încheiat inițial între părți s-a produs la câteva zile după ce inculpatul A. a 

decis, respectiv la dat de 21.12.2007(contractul fiind încheiat la 27.12.2007), acordarea celei 

de-a doua transe a avansului, respectiv de 113.465,02 RON, fără ca avansul anterior să fi fost 

justificat integral sau dedus din sumele datorate, conform disp. art. 6 alin. 2 din HG nr. 

264/2003 și chiar în ziua în care a dispus plata unei sume de 251.462,98 RON aferent 

lucrărilor efectuate până la 14.12.2007; 

 - ulterior încheierii la data de 07.05.2008 a contractului de vânzare-cumpărare prin 

care microbuzul achiziționat de inculpata SC „X.” SRL Pașcani a fost transferat cu valoare 

zero în proprietatea inculpatei SC „Y” SRL Sirețel, la data de 25.08.2008 s-a încheiat actul 

adițional nr. 2 prin care inculpatul a achiesat la o nouă suplimentare a valorii contractului cu 

510.124 RON. 

Motivația acordării acestei suplimentări, respectiv producerea unor inundații în vara 

anului 2008, nu înlătură și justifică încălcarea art. .122 alin. 1 lit. i din OUG nr. 34/2006 care 

permiteau autorității contractante să aplice procedura negocierii fără publicarea prealabilă a 

unui anunț de participare pentru achiziționarea de lucrări sau servicii suplimentare/adiționale 

și care nu fuseseră trecute în contract dar care datorită unor circumstanțe neprevăzute au 

devenit necesare pentru executarea contractului numai dacă valoarea cumulată a contractelor 

atribuite nu depășește 50% din valoarea contractului inițial, or, în cauză, ca urmare a actelor 

adiționale valoarea contractului a fost crescută, a fost crescută, fără a se obține acordul 

prealabil al finanțatorului, de la 1.244.883 RON la 2.000.024 RON; 

 - decontarea și recepția situațiilor de lucrări s-a făcut de către inculpatul A. fără 

obiecțiuni, deși nici la data întocmirii rechizitoriului lucrările nu erau finalizate. 

Toate aceste aspecte, constând în principal în faptele inculpatului A. de: 

- nesolicitare a scrisorilor de garanție bancară aferente avansurilor cerute de inculpatul 

D., administrator al inculpatei SC „X.” SRL Pașcani, și acordate acestuia; 

- suplimentare în condiții ilegale a valorii contractului și prelungirea termenelor de 

execuție; 

 - decontare și recepție a situațiilor de lucrări fără întârzieri sau obiecțiuni în condițiile 

nefinalizării lucrărilor la data întocmirii actului de sesizare, relevă, în contextul în care 

microbuzul achiziționat de inculpata SC „X.” SRL Pașcani a fost transferat cu valoare zero în 

proprietatea inculpatei SC „Y” SRL, primirea fără drept de către inculpatul A., în calitate de 

administrator al acestei societăți împreună cu șotia sa inculpata B., a microbuzului marca 

WW. 

 

Prin prisma acestor considerente de ordin general, în directă coroborare cu aceasta, 

instanța retine cu privire la fiecare inculpat următoarea situație de fapt precum și încadrarea în 

drept a faptelor penale imputabile: 

1. Privitor la inculpatul A.: 

În calitate de reprezentant al autorității contractante el a fost cel ce a decis încheierea 

contractului de lucrări nr. 381/5.10.2007 în condiții de nelegalitate astfel cum au fost arătate 

în expunerea generală a situației de fapt, deși conform art. 209 alin. 1 lit. d și alin. 2 din OUG 

nr. 34/2006 acesta avea obligația de a verifica în prealabil legalitatea procedurii de atribuire și 

de a adopta măsuri corective pentru înlăturarea ilegalităților incidente. 

Deși inculpatul avea obligația de a verifica în calitate de reprezentant al autorității 

contractante legalitatea procedurii de atribuire a contractului de licări a decis atribuirea 

acestuia firmei „X.” SRL Pașcani, a cărei oferă depășea cu 212.464 Ron oferta „W.” Bugetul 

de stat a fost prejudiciat cu 212.464,89 lei, stabilită ca diferență intre valoarea ofertei SC „X.” 

(de 1.244.883,49 Ron cu TVA) si oferta „W.” (de 1.032.418,6 RON cu TVA) declarată 
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nejustificat și ilegal ca inacceptabilă, în condițiile în care aceasta din urma era cea mai 

apropiată de anunțul de participare publicat pe SEAP la nr. 25475/28.07.2007 de 1.071.000 

RON cu TVA. 

 Inculpatul A. a fost cel care l-a contactat pe inculpatul E. și a obținut acordul acestuia 

de a face parte din comisia de evaluarea a ofertelor iar prin dispoziția nr. 1560/21.08.2007 a 

decis constituirea comisiei în vederea derulării conform art. 18 alin. 1 lit. a din OUG nr. 

34/2006 a procedurii de atribuire prin licitație deschisă a contractului de lucrări 

 În cursul derulării contractului de lucrări nr. 381/5.10.2007, în calitatea sa de 

ordonator de credite cu atribuții de control a modului de angajare și respectare a utilizării de 

către executant a sumelor acordate în temeiul prevederilor contractului de lucrări, fiind în 

același timp și administrator al SC „Y.” Sirețel, firmă la care inculpatul deține 50% din părțile 

sociale, restul fiind deținut de șotia sa B., a primit de la inculpatul D., administrator al SC 

„X.” SRL Pașcani, bunul fiind trecut din proprietatea acestei societăți în cea a inculpatei „Y.”, 

cu valoare zero, un microbuz marca WW în valoare de 144.927,44 Ron (32.000 euro preț de 

achiziție și 10.280 euro costurile recarosării) în scopul de: 

- a achiesa la suplimentarea (ilegală) a valorii contractului și prelungirea termenului de 

execuție ; 

- a deconta/recepționa situațiile de lucrări fără întârzii/obiecțiuni 

- a aproba acordarea ilegală, în două transe, la datele de 12.10. și 21.12.2007 a unui 

avans total de 373.465,02 Ron în condițiile în care: 

- nu a solicitat și nu a primit de la „X.” SRL Pașcani scrisoare de garanție bancară 

pentru returnarea avansului acordat în conformitate cu art. 4 din HG 264/2003, ce stabilea în 

sarcina ordonatorului de credite obligația de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de 

garanție bancară pentru returnare avansului și art. 5 din HG 264/2003 ce prevăd ca 

ordonatorul de credite să acorde avansul numai după constituirea garanției de returnare a 

avansului și numai dacă sunt asigurate condițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor 

asumate prin contract; 

 - a decis acordarea celei de-a doua transe (de 113.465,02 RON) fără ca avansul 

anterior să fi fost justificat integral sau dedus din sumele datorate în conformitate cu art. 6 

alin. 2 din HG nr. 264/2003 ce permitea ordonatorului de credite să aprobe o nouă transă de 

avans numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele 

datorate. 

 - la data de 27.12.2007, sub nr. 479, intre firma „X.” și „Y.” este încheiat contractul 

de asociere în participațiune potrivit căruia „X.”, în calitate de asociat pasiv, era ținut să aducă 

aport la asocierea cu „Y.” (asociat gerant) microbuzul în cauză și suma de 37.884,24 RON 

(10.280 EUR) reprezentând costurile recarosării și care era considerată împrumut acordat 

firmei „Y.” ce urma să fie recuperată după începerea exploatării microbuzului ; acest contract 

a fost încheiat la câteva zile după ce inculpatul A. decisese (21.12.2007) acordarea celei de-a 

doua transe a avansului de 113.465,02 Ron aferent facturii fiscale IS APR 02007/12.10.2007, 

fără ca avansul anterior să fi fost justificat/dedus din sumele datorate și chiar în ziua în care a 

dispus plata unei sume de 251,462,98 Ron aferent lucrărilor în valoarea de 525.194,95 RON; 

în aceste condiții microbuzul a trecut cu valoare zero în proprietatea „Y.”:  

- la datele de 8.07.2008, 15.10.2008, 30.12.2008 și 23.07.2009 a dispus plata către 

„X.” a altor patru transe: 287.731 RON; 198.566 RON; 16.836 RON; 17.631 RON. 

- a achiesat la o nouă suplimentare a valorii inițiale a contractului de lucrări cu suma 

de 510.124 Ron ca urmare a inundațiilor din vara anului 2008 sens în care a fost încheiat intre 

părți actul adițional nr. 2/25.08.2008 cu prelungirea termenului până la 30.08.2009 ; 

- prin încheierea celor trei acte adiționale valoarea contractului a crescut de la 

1.244.883 Ron la 2.000.024 Ron în condițiile în care suplimentarea valorii inițiale a 

contractului s-a făcut cu încălcarea art. 122 alin. 1 lit. i din OUG nr. 34/2006 care prevăd că 

achiziționarea unor lucrări/servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial în 

procedura directă(fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) necesare ca urmare a 
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intervenirii unor circumstanțe neprevăzute sunt admise numai dacă valoarea cumulată a 

acestora nu depășește 50% din valoarea contractului inițial (în speță 1.244.883,49 

Ron:2=622,441,7 Ron) ori în cauză diferența a fost superioară acestei limite, respectiv de 

755.141 RON. 

 Pentru aceste motive, văzând și considerentele de ordin general care au stat la baza 

expunerea situației de fapt, instanța apreciază că, în drept: 

1. Fapta inculpatului de a fi decis, în calitate de reprezentant al autorității contractante, 

beneficiind de concursul fraudulos al inculpaților C., E. și al învinuitei F., atribuirea cu rea 

credință și cu încălcarea dispozițiilor legale a contractului de achiziție publică „Pod și podețe 

pe drumurile comunale DC149 și DS259 în com. S., jud. Iași” inculpatei SC „X.” SRL 

Pașcani, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „abuz în serviciu contra 

intereselor publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 

C.pen. și cu referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen.. 

Încadrarea juridică în formă calificată dată faptei a fost determinată ca urmare a 

nivelului prejudiciului adus statului, acesta fiind în cuantum de 212.464,89 lei, stabilită ca 

diferență intre valoarea ofertei SC „X.” SRL Pașcani (de 1.244.883,49 Ron cu TVA) si oferta 

SC „W.” SRL Târgu Frumos (de 1.032.418,6 RON cu TVA), cuantum care situează paguba 

din perspectiva art. 146 C.pen. la nivelul „consecințelor deosebit de grave”, fiind lipsită de 

relevantă împrejurarea avansării doar a unei părți din prețul solicitat de inculpata SC „X.” 

SRL Pașcani de către autoritatea contractantă; 

 2- fapta inculpatului de a fi primit în cursul derulării contractului de lucrări nr. 

381/5.10.2007, indirect, ca urmare a încheierii la data de 07.05.2008 a contractului de 

vânzare-cumpărare a microbuzului marca WW transferat cu valoare zero în proprietatea 

inculpatei SC „Y” SRL Sirețel, al cărei administrator este inculpatul A., în scopul ca acesta să 

achieseze la suplimentarea(ilegală) a valorii contractului și prelungirea termenului de 

execuție, la decontarea/recepționarea situațiile de lucrări fără întârzieri/obiecțiuni și la 

aprobarea acordării ilegale a unor avansuri în condițiile în care valoarea contractului a crescut 

de la 1.244.883 RON la 2.000.024 RON, suplimentarea valorii inițiale a contractului făcându-

se cu încălcarea art. 122 alin. 1 lit. i din OUG nr. 34/200, nesolicitarea de la „X.” SRL Pașcani 

a scrisorii de garanție bancară pentru returnarea avansului acordat în conformitate cu art. 4 din 

HG 264/2003 precum și acordarea celei de-a doua transe(de 113.465,02 RON) fără ca avansul 

anterior să fi fost justificat integral sau dedus din sumele datorate în conformitate cu art. 6 

alin. 2 din HG 264/2003, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „luare de 

mită”, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen.. 

 La individualizarea judiciară a pedepselor care urmează a fi aplicate inculpatului A. 

instanța va tine seama de toate criteriile prevăzute de art. 72 C.pen., de poziția procesuală 

adoptată de inculpat, aceasta fiind una nesinceră și necooperantă în scopul aflării adevărului, 

de circumstanțele care agravează faptele săvârșite, sens în care retine incidenta art. 75 lit. a 

C.pen. pentru motivele arătate în expunerea situației de fapt dar și de lipsa antecedentelor 

penale ale inculpatului, singura mențiune din cazierul acestuia, pe care instanța o retine cu 

prilejul acestei individualizări, relevând aplicarea unei amenzi administrative pentru 

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen., 

infracțiune sub aspectul căreia a fost cercetat și în prezenta cauză, singura deosebire 

făcând-o aspectul calificat al acesteia, aspect care potentează gravitatea faptelor săvârșite de 

inculpat. 

În baza acestor considerente, văzând și disp. art. 248 ind. 1 C.pen. cu privire la 

obligativitatea aplicării și a pedepsei complementare privind interzicerea unor drepturi 

precum și a necesității aplicării acesteia, instanța urmează a da aplicabilitate în baza disp. art. 

64 și respectiv art. 65 alin. 2 C.pen., interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 

alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pedeapsă care va aplicată pe lângă fiecare pedeapsă 

principală. 
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Reținând incidenta concursului de infracțiuni, instanța urmează a contopi pedepsele 

aplicate și a dispune executarea celei mai grele, la care va adăuga pedeapsa complementară cu 

durata cea mai mare în ceea ce privește interdicția exercitării anumitor drepturi.  

 Natura faptelor săvârşite, gradul ridicat de pericol social al acestora precum şi 

pedepsele principale ce vor fi aplicate inculpatului A. duc la concluzia unei nedemnităţi în 

exercitarea drepturilor de natură electorală deoarece întrucât exercitarea acestor drepturi 

presupune o conduită morală ireproşabilă.  

 Luând în considerare şi dispoziţiile art. 53 din Constituţie precum şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că interzicerea exerciţiului acestor 

drepturi este necesară pentru asigurarea unui scop legitim, respectiv desfăşurarea instrucţiei 

penale, măsură care este necesară într-o societate democratică. De asemenea, instanţa, luând 

în considerare natura şi gravitatea pedepselor principale aplicate, apreciază că pedeapsa 

accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. alin. 1 a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. 

este proporţională cu situaţia care a determinat-o. 

 

 2. Privitor la inculpata B.: 

 

 Inculpata, soția inculpatului A., a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii 

de „complicitate la infracțiunea de luarea de mită” prev. și ped. de art. 26 C.pen. raportat la 

art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen., constând în fapta 

acesteia care l-ar fi ajutat pe inculpatul A. să primească, în cursul derulării contractului de 

lucrări nr. 381/2007, în calitate de coadministrator al SC „Y” SRL Sirețel, alături de soțul său, 

un microbuz marca WW în valoarea de 42.280 EUR, pentru ca acesta, în calitate de ordonator 

de credite, să comită o serie de ilegalități pe parcursul derulării acestui contract, astfel cum au 

fost reliefate în expunerea generală dar și detaliată a situației de fapt. 

 Apreciază însă instanța, din perspectiva materialului probatoriu administrat în cauză 

și care din perspectiva acuzațiilor aduse inculpatei este incomplet, sens în care retine lipsa 

unor dovezi certe care să releve existenta elementului intențional al laturii subiective, în 

fapt probe care să susțină fără echivoc cunoașterea de către inculpată a împrejurărilor și 

motivelor în baza cărora microbuzul în discuție a intrat în patrimoniul societății sale, a 

acțiunilor întreprinse de coadministratorul SC „Y” SRL Sirețel, inculpatul A. în calitate de 

reprezentant al autorității contractante și ordonator de credite, precum și a urmărilor produse. 

Retine instanța că inculpata B. nu a avut nici o implicare în derularea contractului de 

achiziție publică „Pod și podețe pe drumurile comunale DC 149 și DS 259 în com. S., jud. 

Iași” ori în procedura anterioară privind atribuirea acestuia către SC „X.” SRL Pașcani. 

 Calitatea acesteia de coadministrator al SC „Y” SRL Sirețel și respectiv de soție a 

inculpatului A. nu sunt suficiente în a retine complicitatea acesteia la infracțiunea de luarea de 

mită săvârșită de acest inculpat. 

 Pentru aceste considerente, apreciind că un element esențial constitutiv al infracțiunii 

imputate inculpatei B. nu a fost dovedit, respectiv vinovăția acesteia, în baza disp. art. 11 pct. 

2 lit. a raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C.proc.pen., va dispune achitarea inculpatei sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de „complicitate la infracțiunea de luare de mită”, prev. de art. 26 

C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen. . 

 

 3. Privitor la inculpatul C.: 

  

 A fost desemnat președintele comisiei de licitație în baza dispoziției nr. 1560 emisă la 

data de 21.08.2007 de inculpatul A..  

 În calitate de reprezentant al autorității contractante responsabil cu achizițiile publice, 

a menționat în fals în cuprinsul anunțului de atribuire nr. 12816 publicat pe SEAP la 

9.10.2007 faptul ca valoarea estimată inițială a contractului ar fi fost de 1.244.883 

Ron(valoare sensibil apropiată de prețul solicitat de câștigătoarea licitației SC „X.” SRL 
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Pașcani or în anunțul de participare publicat pe SEAP la nr. 25475/28.07.2007 valoarea 

estimată era de maxim 1.071.000 Ron (cu TVA) 

Împreună cu inculpații (membrii comisiei), E. și învinuita F. au decis în ședința din 

17.09.2007, cu rea-credință și cu încălcarea art. 325 alin. 1 lit. a din HG 925/2006 cu 

referire la art. 34 alin. 4, și art. 202 alin. 1 don OUG nr. 34/2006, atribuirea contractului de 

lucrări în favoarea SC „X.” SRL Pașcani în condițiile în care autoritatea contractantă avea 

obligația de a solicita ofertantului în cazul unei oferte ce are un preț neobișnuit de scăzut, 

situația SC „W.” SRL, în raport ce urmează a fi executat, în scris, înainte de a lua o decizie de 

respingere a celei oferte, detalii și precizări referitoare la ofertă iar cu privire la ofertele care 

depășeau valoarea estimată a contractului să le respingă ca inacceptabile(în condițiile în care 

oferta „X.” era și incompleta întrucât nu erau prevăzute în cuprinsul ei cheltuielile 

pentru organizarea de șantier în valoare de 148.093 RON, sumă care a făcut obiectul unei 

suplimentari a valorii inițiale a contractului prin actul adițional nr. 1/12.11.2007. 

Deși oferta SC „W.” era cea mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor, ea a 

fost respinsă atât pentru prețul neobișnuit de scăzut, dar și pentru că s-a reținut că nu are 

experiență în execuția de poduri, aspect nereal cât timp fisa de date a achiziției obligă 

ofertanții să facă dovada încheierii și îndeplinirii în ultimii 3 ani a unui contract similar, 

dovadă pe care societatea a făcut-o, sens în care s-a constatat încheierea unui contract similar 

cu CL Dobrovăț, pentru .o asfaltare de 15,9 km. 

 Împreună cu învinuita F. și inculpatul E. (decedat la data pronunțării deciziei) au 

falsificat la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale 

documentația de evaluare și atribuire respectiv: 

a).procesul verbal de deschidere al ofertelor nr. 15/24.08.2007 unde inculpatul C.: 

- a contrafăcut prin imitație semnătura membrului evaluator H., iar inculpatul E. pe 

cea a lui G.; 

- a atesta în mod nereal prezenta celor doi evaluatori la ședința comisiei de licitație din 

24.08.2007 și implicarea acestora în activitatea de deschidere a ofertelor. 

 

b).raportul de evaluare nr. 16/17.09.2007 și hotărârea anexa unde:  

- a contrafăcut prin imitație semnătura membrului evaluator H., iar inculpatul E. pe 

cea a lui G.; 

- a atestat în mod nereal prezenta celor doi evaluatori la ședința comisiei de licitație 

din 17.09.2007 și implicarea acestora în activitatea de analiză a ofertelor depuse, de stabilire a 

punctajului, ierarhizarea firmelor participante și implicarea acestora în luarea deciziei de 

atribuire a contractului de lucrări în favoarea SC „X.” SRL Pașcani. 

c).lista de verificare a conformității administrative din 24.08.2007(titular G.) pe care 

inculpatul C. a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului 

evaluator, atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor („X.”; „W.” și SC 

„Q.”) în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor formale și administrative 

impuse de documentația de atribuire. 

d) lista de verificare a conformității administrative din 24.08.2007 (titular H.) pe care 

inculpatul C. a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului 

evaluator, atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor („X.”; „W.” și SC 

„Q.”) în ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor formale și administrative 

impuse de documentația de atribuire. 

e) grilele de verificare a conformității administrative (nedatată) titular H.) pe care 

inculpatul C. a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului 

evaluator, atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor(„X.”; „W.” și SC 

„Q.”) in ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor administrative impuse de 

documentația de atribuire. 
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f) grilele de verificare a conformității tehnice(nedatată) titular H. pe care inculpatul C. 

a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului evaluator, 

atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor(„X.”; „W.” și SC „Q.”) in 

ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor tehnice impuse de documentația de 

atribuire; 

 

 g). grilele de verificare a conformității administrative(nedatată) titular G. pe care 

inculpatul E. a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului 

evaluator, atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor(„X.”; „W.” și SC 

„Q.”) in ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor administrative impuse de 

documentația de atribuire; 

 

 h) grilele de verificare a conformității tehnice nedatată) titular G. pe care inculpatul E. 

a întocmit-o personal și în care a contrafăcut prin imitație semnătura membrului evaluator, 

atestând în mod nereal implicarea acestuia în evaluarea ofertelor(„X.”; „W.” și SC „Q.”) in 

ceea ce privește îndeplinirea de către acestea a cerințelor tehnice impuse de documentația de 

atribuire. 

 Probele care au relevat manoperele de falsificare realizate de inculpatul C., având 

concursul inculpatului E. (decedat la momentul pronunțării hotărârii), au constat în principal 

în: 

- declarațiile presupușilor membri evaluatori G. și H. care au declarat atât în cursul 

urmăririi penale dar și în fata instanței de judecată, că nu au făcut parte din această comisie, 

nu au participat la ședințele acesteia, nu au hotărât nimic în cadrul acestora și nu au știut 

nimic despre procedura de atribuire a contractului „Pod și podețe pe drumurile comunale 

DC149 și DS259 în com. S., jud. Iași; 

- declarația învinuitei F., secretarul comisiei de licitație, în cuprinsul căreia care a 

arătat că inculpatul C. a fost cel care a publicat cele două anunțuri pe SEAP(de participare și 

de atribuire), că numiții G. și H. nu au participat la nici una din cele patru întruniri ale 

comisiei (cu excepția numitului H. care ar fi participat la una sau două ședințe - aspect care nu 

a fost confirmat de către acesta și nici de probatoriile administrate în acest sens, elocvente 

fiind concluziile expertizei criminalistice), că întregul dosar al licitației era ținut de inculpatul 

C. care îl ținea în biroul său și la care învinuita nu a avut acces și că nu știe cine a semnat în 

locul numiților G. și H. prin inserarea mențiunilor olografe a semnăturilor acestora; 

- rezultatele expertizei criminalistice efectuate în cursul urmăririi penale(expertiza nr. 

120/24.06.2010) care au relevat faptul că semnăturile făcute în numele lui H. de pe 

înscrisurile supuse analizei criminalistice(grila de verificare a conformități administrative, 

grila de evaluare a conformității tehnice, procesul verbal de deschidere al ofertelor, raportul 

de evaluare nr. 16/2007, lista de verificare a conformității cu cerințele formale și 

administrative precum și hotărârea de atribuire a contractului) nu au fost executate de către 

acesta, iar în ceea ce privește semnăturile făcute în numele lui G. pe înscrisurile 

cercetate(grila de verificare a conformități administrative, grila de evaluare a conformității 

tehnice, procesul verbal de deschidere al ofertelor, raportul de evaluare nr. 16/2007, lista de 

verificare a conformității cu cerințele formale și administrative precum și hotărârea de 

atribuire a contractului) nu aparțin acestuia. 

- deși în cuprinsul concluziilor acestei expertize nu s-a putut stabili cu certitudine dacă 

aceste semnături au fost realizate de ceilalți membri ai comisiei, respectiv de către 

președintele acesteia, inculpatul C. și membrul evaluator inculpatul E., din coroborarea tuturor 

probelor administrate sub acest aspect se desprinde concluzia certă asupra răspunderii acestor 

membri în falsificarea acestor documente, deoarece nimeni altcineva nu era în măsură a o 

realiza în contextul în care toate aceste manopere frauduloase erau necesare pentru crearea 

aparentei de legalitate începând cu debutul procedurii, supus unor ilegalități comise de către 

inculpatul C. care a publicat anunțul de participare și care a indicat o valoare inferioară celei 



184 

 

acordate contractului prin studiul de fezabilitate ca ulterior, continuând șirul ilegalităților 

comise („acoperite” de către inculpatul A., cel care ar fi trebuit să vegheze în calitate de 

reprezentant al autorității contractante și ordinator de credite la respectarea legalității în 

procedura de atribuire dar și de derulare a contractului) prin publicarea ulterioară a anunțului 

de atribuire a contractului o altă valoare a contractului, care însă, neexplicabil, se apropia de 

prețul solicitat de firma câștigătoare, respectiv de inculpata SC „X.” SRL Pașcani. Aceste date 

susțin fără echivoc participarea directă a inculpatului C. în săvârșirea acestor falsuri, având 

concursul și al coinculpatului E. (decedat la data pronunțării sentinței). 

Pentru aceste motive, văzând și considerentele de ordin general care au stat la baza 

expunerea situației de fapt, instanța apreciază că, în drept: 

1. Fapta inculpatului de a fi decis alături de ceilalți membri ai comisiei atribuirea în 

condiții nelegale a contractului „Pod și podețe pe drumurile comunale DC 149 și DS 259 în 

com. S., jud. Iași” inculpatei SC „X.” SRL Pașcani întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de „abuz în serviciu contra intereselor publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 

78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 

75 lit. a C.pen. ; 

2. Fapta inculpatului de a fi menționat în fals în cuprinsul anunțului de atribuire nr. 

12816/09.10.2007 faptul că valoarea estimată inițial a contractului de achiziție publică „Pod și 

podețe pe drumurile comunale DC 149 și DS 259 în com. S., jud. Iași” ar fi fost de 1.244.883 

RON în scopul de a ascunde atribuirea ilegală a acestui contract inculpatei SC „X.” SRL 

Pașcani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „fals intelectual”, prev. de art. 17 

lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și cu referire la art. 13 ind. 2 

din Legea nr. 78/2000 ; 

 3. Fapta inculpatului de a falsificat la diferite intervale de timp dar în realizarea 

aceleiași rezoluții infracționale o parte din documentația de evaluare și atribuire a contractului 

de achiziție publică în scopul de a ascunde atribuirea ilegală a acestui contract inculpatei SC 

„X.” SRL Pașcani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „fals intelectual”, prev. 

de prev. de art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 

C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen.; 

 4. Fapta inculpatului de a fi înaintat la SEAP anunțul de atribuire nr. 

12816/09.10.2007 prin care semnala public faptul că valoarea estimată inițial a contractului de 

achiziție publică „Pod și podețe pe drumurile comunale DC 149 și DS 259 în com. S., jud. 

Iași” ar fi fost de 1.244.883 RON în scopul de a ascunde atribuirea ilegală a acestui contract 

inculpatei SC „X.” SRL Pașcani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „uz de 

fals” prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și cu referire la 

art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000; 

5. Fapta inculpatului de a fi folosit la diferite intervale de timp dar în realizarea 

aceleiași rezoluții infracționale documentația de evaluare și atribuire falsificată în modalitățile 

expuse în situația de fapt întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de”uz de fals”, 

prev. de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 C.pen. și 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. . 

Cu prilejul realizării operațiunii de individualizare judiciară a pedepselor care urmează 

a fi aplicate inculpatului C. instanța va tine seama de toate criteriile prevăzute de art. 72 

C.pen., de poziția procesuală adoptată de inculpat, de circumstanțele care agravează faptele 

săvârșite, sens în care retine incidenta art. 75 lit. a C.pen. pentru motivele arătate în expunerea 

situației de fapt dar și de inexistenta antecedentelor penale ale inculpatului. 

La analizarea circumstanței agravante aflate în concurs cu o circumstanță atenuantă 

apreciază instanța, văzând gravitatea faptelor săvârșite de inculpat, participarea directă a 

acestuia la comiterea acestora și urmările aduse, pe lângă prejudiciul adus statului una la fel 

de importantă reprezentând-o încrederea forurilor emitente a fondurilor bănești, în speță 

Guvernul României, în utilizarea legală a acestora de către autoritățile contractante, că nu se 

impune coborârea pedepsei sub limita minimului special prevăzut de legea penală. 
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În baza acestor considerente, văzând și disp. art. 248 ind. 1 C.pen. cu privire la 

obligativitatea aplicării și a pedepsei complementare privind interzicerea unor drepturi 

precum și a necesității aplicării acesteia, instanța urmează a da aplicabilitate în baza disp. art. 

64 și respectiv art. 65 alin. 2 C.pen., interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 

alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pedeapsă care va aplicată pe lângă fiecare pedeapsă 

principală. 

Reținând incidenta concursului de infracțiuni, instanța urmează a contopi pedepsele 

aplicate și a dispune executarea celei mai grele, la care va adăuga pedeapsa complementară cu 

durata cea mai mare în ceea ce privește interdicția exercitării anumitor drepturi.  

Natura faptelor săvârşite, gradul ridicat de pericol social al acestora precum şi 

pedepsele principale ce vor fi aplicate inculpatului C. duc la concluzia unei nedemnităţi în 

exercitarea drepturilor de natură electorală deoarece întrucât exercitarea acestor drepturi 

presupune o conduită morală ireproşabilă.  

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 53 din Constituţie precum şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că interzicerea exerciţiului acestor 

drepturi este necesară pentru asigurarea unui scop legitim, respectiv desfăşurarea instrucţiei 

penale, măsură care este necesară într-o societate democratică. De asemenea, instanţa, luând 

în considerare natura şi gravitatea pedepselor principale aplicate, apreciază că pedeapsa 

accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. alin. 1 a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. 

este proporţională cu situaţia care a determinat-o. 

4. Privitor la inculpatul E.: 

Reține instanța că acest inculpat a fost trimis în judecată pentru săvârșirea aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor publice” prev. de art. 13 ind. 2 

din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și art. 248 C.pen. și cu aplicarea 

art. 74 lit. a C.pen., „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 

78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a 

C.pen. și „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu 

trimitere la art. 291 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. 

La termenul de judecată din data de 21.02.2013 instanța a luat act de intervenirea 

decesului inculpatului E., conform extrasului pentru uz oficial după actul de deces nr. 

228/21.01.2013. 

În atare împrejurare, instanța, în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 

lit. g C.proc.pen., va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului E. sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor publice” prev. de art. 13 ind. 2 

din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și art. 248 C.pen. și cu aplicarea 

art. 74 lit. a C.pen., „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. c și art. 18 alin. 1 din Legea nr. 

78/2000 cu trimitere la art. 289 alin. 1 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a 

C.pen. și „uz de fals”, prev. de art. 17 lit. c și si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu 

trimitere la art. 291 C.pen. și aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 75 lit. a C.pen. 

5. Privitor la inculpatul D.: 

Astfel cum a fost reliefat în expunerea generală a situației de fapt, inculpatul este 

administratorul SC „X.” SRL Pașcani, câștigătorul licitației organizate de Primăria com. S., 

licitație care s-a desfășurat în condiții de ilegalitate astfel cum au fost relevate în cuprinsul 

acestei expuneri. 

Conform contractului de lucrări nr. 381/5.10.2007, SC „X.” SRL Pașcani se obliga să 

execute lucrarea contra sumei de 1.244.883 Ron în termen de 6 luni și să înceapă lucrările la 

10.10.2007. 

După constituirea garanției de bună execuție, el putea beneficia de un avans de maxim 

30% din valoarea totală a contractului, la cerere și după depunerea prealabilă a unei scrisori 

de garanție bancară. 

Cu toate acestea la data de 12.10.2007 solicită autorității contractante, al cărei 

reprezentant era coinculpatul A., acordarea unui avans de 260.000.RON către inculpata SC 
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„X.” SRL Pașcani, în condițiile în care nu a prezentat acesteia scrisoarea de garanție bancară 

pentru returnarea avansului.  

Același inculpat a decis acordarea celei de-a doua tranșe (de 113.465,02 RON) către 

SC „X.” SRL Pașcani fără ca avansul anterior să fi fost justificat integral sau dedus din 

sumele datorate în condițiile în care art. 6 alin. 2 din HG 264/2003 permitea ordonatorului de 

credite să aprobe o nouă transă de avans numai după ce avansul acordat anterior a fost 

justificat integral sau dedus din sumele datorate. 

În aceste împrejurări, la data de 27.12.2007, sub nr. 479, între firma „X.” SRL Pașcani 

și „Y.” Sirețel (aflată în administrarea inculpaților A. și B.) este încheiat contractul de 

asociere în participațiune potrivit căruia „X.” SRL Pașcani, în calitate de asociat pasiv, era 

ținut să aducă aport la asocierea cu „Y.” Sirețel (asociat gerant) microbuzul în cauză și suma 

de 37.884,24 Ron (10.280 EUR) reprezentând costurile recarosării și care era considerată 

împrumut acordat firmei „Y.” ce urma să fie recuperată după începerea exploatării 

microbuzului; acest contract a fost încheiat la câteva zile după ce inculpatul A. decisese 

(21.12.2007) acordarea celei de-a doua transe a avansului de 113.465,02 Ron aferent facturii 

fiscale IS APR 02007/12.10.2007, fără ca avansul anterior să fi fost justificat/dedus din 

sumele datorate și chiar în ziua în care a dispus plata unei sume de 251,462,98 Ron aferent 

lucrărilor în valoarea de 525.194,95 RON. 

Ulterior, la data de 07.05.2008, microbuzul a trecut cu valoare zero în proprietatea 

„Y.” Sirețel, baza unui contract de vânzare-cumpărare. 

Pentru aceste considerente, văzând și motivele de ordin general expuse anterior, 

instanța apreciază că, în drept, la individualizarea judiciară a pedepsei care urmează a fi 

aplicată inculpatului D. instanța va tine seama de toate criteriile prevăzute de art. 72 C.pen., 

de poziția procesuală adoptată de inculpat, de modalitatea și împrejurările în care această 

faptă a fost comisă dar și de lipsa antecedentelor penale ale inculpatului. 

În acest context instanța va retine totodată împrejurarea aplicării fată de inculpat a 

două amenzi administrative care au însoțit două ordonanțe de scoatere de sub urmărire penală 

dispuse în două dosare diferite, ambele aplicate pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 6 

din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., împrejurare care determină instanța 

în a nu da aplicabilitate efectelor circumstanței atenuante facultative prev. de art. 74 alin. 1 lit. 

a C.proc.pen. 

Faţă de gravitatea faptei săvârșite de inculpat și contextul în care aceasta a fost comisă 

urmează a-i fi aplicată acestuia, în baza art. 65 alin. 2 C.pen., și pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., 

pedeapsă care va aplicată pe lângă pedeapsa principală. 

Natura faptei săvârşite, gradul ridicat de pericol social al acesteia precum şi pedeapsa 

principală ce va fi aplicată inculpatului D. duc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea 

drepturilor de natură electorală deoarece întrucât exercitarea acestor drepturi presupune o 

conduită morală ireproşabilă.  

Luând în considerare şi dispoziţiile art. 53 din Constituţie precum şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că interzicerea exerciţiului acestor 

drepturi este necesară pentru asigurarea unui scop legitim, respectiv desfăşurarea instrucţiei 

penale, măsură care este necesară într-o societate democratică. De asemenea, instanţa, luând 

în considerare natura şi gravitatea pedepsei principale aplicate, apreciază că pedeapsa 

accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. alin. 1 a) teza a II-a şi lit. b) C.pen. 

este proporţională cu situaţia care a determinat-o. 

6. Privitor la inculpata SC „X.” SRL Pașcani: 

Apreciază instanța, prin prisma atât a situației generale de fapt expuse anterior dar și 

acelei prezentate individual faţă de inculpații D. și A., că  

fapta acesteia de a fi oferit și ulterior dat, prin intermediul reprezentantului său, 

inculpatul D., inculpatului A. un microbuz marca WW în valoare de 144.927,44 lei pentru ca 

acesta, în calitate de ordonator de credite, să achieseze la suplimentarea valorii contractului și 
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prelungirii termenului de execuție, să efectueze decontarea și recepția fără întârzieri și fără 

obiecțiuni a situațiilor de lucrări executate de SC „X.” SRL Pașcani și să aprobe acordarea 

ilegală în două transe a unui avans în valoare totală de 373.465,02 RON fără a mai solicita de 

scrisoarea de garanție bancară pentru returnarea avansului, întrunește elementele constitutive 

ale infracțiunii de „dare de mită” prev. de art. 6 din Legea nr. 78/200 cu trimitere la art. 255 

alin. 1 C.pen.. 

La stabilirea pedepsei aplicabile instanța va tine seama de limitele prev. de art. .53 ind. 

1 alin. 2 C.pen. și cu trimitere la art. 71 ind. 1 alin. 2 C.pen. și în baza art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. 

d C.pen. cu referire la art. 71 ind. 6 C.pen. îi va aplica acesteia și pedeapsa complementară a 

interzicerii de a participa, direct sau indirect, la procedurile de achiziții publice pe o durată de 

3(trei)ani, pedeapsă care se va executa după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

În baza art. 479 ind. 7 alin. 5 C.proc.pen. după rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare la pedeapsa amenzii se va comunica în extras organului care a autorizat 

înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, respectiv 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, în vederea efectuării mențiunilor 

corespunzătoare. 

7. Privitor la inculpata SC „Y.” Sirețel, jud. Iași: 

În lumina considerentelor arătate în expunerea generală a situației de fapt dar și celei 

individuale privitoare la inculpații A. și D., apreciază că fapta acesteia de a fi acceptat în 

introducerea patrimoniului său, aflat în administrarea inculpaților A. și B., fără drept, a unui 

microbuz marca WW în valoare de 144.927,44 lei pentru ca inculpatul A., în calitate de 

ordonator de credite, să achieseze la suplimentarea valorii contractului și prelungirii 

termenului de execuție, să efectueze decontarea și recepția fără întârzieri și fără obiecțiuni a 

situațiilor de lucrări executate de SC „X.” SRL Pașcani și să aprobe acordarea ilegală în două 

transe a unui avans în valoare totală de 373.465,02 RON fără a mai solicita de scrisoarea de 

garanție bancară pentru returnarea avansului, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de „complicitate la infracțiunea de luare de mită” prev. de Legea nr. 78/200 cu 

trimitere la art. 254 alin. 1 și 2 C.pen. 

La stabilirea pedepsei aplicabile instanța va ține seama de limitele prev. de art. 53 ind. 

1 alin. 2 C.pen. și cu trimitere la art. 71 ind. 1 alin. 2 C.pen. și în baza art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. 

e C.pen. cu referire la art. 71 ind. 7 C.pen. îi va aplica acesteia și pedeapsa complementară a 

difuzării în extras a hotărârii de condamnare, pe cheltuiala inculpatei SC „Y” SRL, prin 

intermediul presei scrise, respectiv într-un cotidian central din orașul Pașcani, constând intr-

un număr de trei apariții intr-un interval de o lună de zile, pedeapsă care se va executa după 

rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.  

În baza art. 479 ind. 7 alin. 5 C.proc.pen. după rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare la pedeapsa amenzii se va comunica în extras organului care a autorizat 

înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, respectiv 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării mențiunilor 

corespunzătoare. 

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, prin adresa nr. 276968/16.10.2010, Statul 

Român prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de Direcția Generală a Finanțelor 

Publice Iași, s-a constituit parte civilă cu suma de 212.464,89 RON, sumă care reprezintă 

diferența intre valoarea ofertei SC „X.” SRL Pașcani (de 1.244.883,49 Ron cu TVA) si oferta 

SC „W.” SRL Târgu Frumos (de 1.032.418,6 RON cu TVA). 

Deși s-a apreciat din perspectiva plătii efective doar a unei părți a prețului solicitat de 

SC „X.” SRL că suma solicitată de partea civilă pare ca justificată până la nivelul de 

113.273,4 RON, instanța apreciază, astfel cum de altfel a precizat în expunerea situației de 

fapt privitoare la inculpatul A., ca lipsită de relevantă împrejurarea avansării doar a unei părți 

din prețul solicitat de inculpata SC „X.” SRL Pașcani de către autoritatea contractantă, în 

contextul în care paguba cauzată statului s-a produs la data atribuirii în condiții nelegale a 
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contractului de lucrări acestei societăți, cuantumul cert al acesteia fiind stabilit an initio ca 

urmare a existentei unei diferențe notabile intre cele două oferte. 

Împrejurarea onorării de către partea contractantă doar a unei părți din prețul solicitat 

de inculpata SC „X.” SRL Pașcani nu este în măsură a justifica diminuarea nivelului acestei 

pagube, interpretarea acestei împrejurări putând fi dată și în sensul plătii acestei diferențe din 

totalul sumelor avansate inculpatei de autoritatea contractantă. 

Pentru aceste motive, îndeplinite fiind toate condițiile pentru a antrena răspunderea 

penală a inculpaților vinovați de producerea acestui prejudiciu, respectiv cea a inculpatului A., 

care în calitate de reprezentant al autorității contractante a decis în condiții de nelegalitate, 

astfel cum au fost arătate în expunerea generală a situației de fapt, încheierea contractului de 

lucrări nr. 381/05.10.2007 cu inculpata SC „X.” SRL Pașcani, deși îi revenea obligația, 

conform art. 209 alin. 1 lit. d și alin. 2 din OG nr. 34/2006, verificării legalității procedurii de 

atribuire a contractului, pe parcursul căreia fuseseră comise o serie de grave ilegalități, în 

concurs cu cea a inculpatului C., care prin mijloace frauduloase care au vizat inclusiv 

falsificarea semnăturilor unor membri ai comisiei de licitație, calitate cu privire la care s-a 

dovedit ulterior că nici nu a existat în realitate (G. și H.), semnături care erau esențiale în 

crearea unei aparente de legalitate începând cu momentul constituirii comisiei de licitație și 

atribuirii contractului de lucrări dar și pe parcursul derulării acestuia, instanța, apreciind că 

aceștia se fac vinovați de producerea acestui prejudiciu, cert și determinat de la momentul 

atribuirii contractului de lucrări, în baza disp. art. 14 și 346 C.proc.pen. va admite acțiunea 

civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat 

de Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași, urmând a-i obliga pe inculpații A. și C. la 

plata, în solidar, la plata acestui prejudiciu în sumă de 212.464,89 lei . 

În vederea garantării plătii acestuia,văzând și disp. art. 20 din Legea nr. 78/2000 

menține măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților A. 

și C. astfel cum a fost dispus prin Ordonanța procurorului din data de 23.04.2010 luată în 

dosarul nr. 25/P/2010 și executat prin luarea de inscripții ipotecare după cum urmează: 

- 1/2 din bunurile comune ale inculpaților A. și B., respectiv o casă de locuit și anexe 

construite în anul 1995 și un teren în suprafață de 3,71 ha, imobile situate în loc. Sirețel, jud. 

Iași, și o construcție cu destinație de spațiu comercial, o anexă și un teren în suprafață de 593 

mp, bunuri imobile asupra cărora s-a procedat la luarea inscripției ipotecare prin încheierile 

nr. 5465/12.05.2010 și nr. 5272/07.05.2010 ale Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Iași ; 

- teren în suprafață de 0,5 ha, din care 0,17 intravilan, proprietatea inculpatului C., 

asupra căruia s-a aplicat inscripția ipotecară prin încheierea nr. 5274/07.05.2010 a Biroului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, până la concurenta sumei la plata căreia inculpații A. și 

C. au fost obligați în favoarea părții civile, respectiv a sumei de 212.464,89 lei . 

În baza disp. art. 19 din Legea 78/2000 va dispune confiscarea specială a microbuzului 

marca WW aflat în prezent în custodia Poliției mun. Pașcani în baza procesului verbal de 

custodie din data de 04.05.2010, bun care a făcut obiectul infracțiunilor de „dare” și respectiv 

„luare de mită” comise de către inculpații D. și SC „X.” SRL Pașcani și respectiv A. și SC 

„Y.” Sirețel, jud. Iași. 

În baza disp. art. 20 din Legea 78/2000 va menține măsura sechestrului asigurator 

instituit asupra microbuzului marca WW instituit prin ordonanța procurorului din data de 

23.04.2011 în vederea punerii în executare a măsurii confiscării speciale.  

În baza disp. art. 348 C.proc.pen. va dispune anularea următoarelor înscrisuri, 

constatate ca falsificate prin raportul de expertiză criminalistică efectuat în cauză, respectiv:  

- procesul verbal de deschidere al ofertelor nr. 15/24.08.2007; 

- raportul de evaluare nr. 16/17.09.2007; 

- hotărârea anexă raportului de evaluare nr. 16/17.09.2007; 

- listele de verificare a conformității administrative din 24.08.2007; 

- grilele de verificare a conformității administrative; 
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- grilele de verificare a conformității tehnice; 

- anunțul de atribuire nr. 12816 publicat pe SEAP. 

În baza disp. art. 191 alin. 2 C.proc.pen. va obliga pe inculpații A., C., D., SC „X.” 

SRL Pașcani și SC „Y” SRL la plata a câte 856 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare 

avansate de stat în sumă totală de 4280 lei (2480 lei în cursul urmăririi penale și 1800 în 

cursul judecății, incluzând și onorariu expert).” 

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Iaşi şi inculpaţii A., C., D., SC „X.” SRL Paşcani, SC „Y.” SRL Iași au promovat 

calea ordinară de atac a apelului. 

Curtea de apel, făcând propria analiză a probelor administrate în cursul urmăririi 

penale și al judecății, în fond și în apel, reține că prima instanță a reținut o situație de fapt 

parțial corectă.  

Amintim că anterior actualului Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010), Codul 

de procedură penală din 1968 conținea o enumerare limitativă a mijloacelor de probă în art. 

64, însă în forma sa inițială dădea o valență similară libertății de apreciere a probelor, 

prevăzând în mod expres că: „Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei 

probe se face de organul de urmărire penală și de instanța de judecată potrivit convingerii lor, 

formată în urma examinării tuturor probelor administrate și conducându-se după conștiința 

lor” (art. 63 alin. 2). 

Prin Decizia nr. 171/23.05.2001 a Curții Constituționale, instanța de control 

constituțional a constatat că sus-citata normă procesual penală contravine dispozițiilor art. 124 

din Constituția României, potrivit cărora: ”Justiția se înfăptuiește în numele legii. Judecătorii 

sunt independenți și se supun numai legii”. Ca urmare a acestei decizii, prin Legea nr. 

281/2003 a fost modificat conținutul art. 63 alin. 2 C.proc.pen., astfel încât: „Aprecierea 

fiecărei probe se face de către organul de urmărire penală și de instanța de judecată în urma 

examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului”. În acest fel, legiuitorul 

s-a raliat tendinței contemporane, fidelă sistemului științific al probelor, în care este 

primordială aflarea adevărului judiciar, dezirabil a coincide cu adevărul obiectiv, bineînțeles 

cu un anumit grad de probabilitate, iar descoperirea acestuia prin intermediul mijloacelor 

oferite de știință reprezintă o caracteristică fundamentală a sistemului probatoriu. 

Prin adoptarea Noului Cod de procedură penală, legiuitorul a optat conceptual pentru 

un sistem procesual mixt, în care se regăsesc elemente ale sistemului acuzatorial, inchizitorial 

sau adversarial. Constant tradiției sistemului procesual român, și în prezent prevalează 

principiul libertății de apreciere a probelor, dar și o viziune liberală asupra mijloacelor de 

probă. Astfel, potrivit art. 97 alin. 2 C.proc.pen., proba se obține prin mijloacele enumerate în 

literele a-e, dar și prin orice alte mijloace care nu sunt oprite de lege (lit. f), iar în procesul de 

evaluare a probelor, acestea nu au valoare dinainte stabilită de lege, fiind supuse liberei 

aprecieri a organelor judiciare (art. 103 alin. 1 C.proc.pen.). 

Incontestabil, o examinare obiectivă a probelor și în acord cu exigențele prezumției de 

nevinovăție reprezintă premisa unei concordanțe între adevărul judiciar și adevărul obiectiv și 

darea unei soluții fundamentate probatoriu, motiv pentru care, în respectarea prescripțiilor 

Legii fundamentale, se impune renunțarea la evaluarea probatoriului pe baza unei convingeri 

subiective, supuse erorii. Standardul de apreciere a probelor în funcție de convingerea 

magistratului este de largă răspândire în dreptul continental, fie că îmbracă forma „convingerii 

libere” (art. 261 C.proc.pen. german, art. 14 C.proc.pen. austriac), a „intimei convingeri” (art. 

353 C.proc.pen. francez) sau pur și simplu a „convingerii” în evaluarea probelor administrate 

(art. 103 alin. 2 teza a II-a C.proc.pen.). 

Prin conceptul de „convingere” a judecătorului, care se formează în urma analizei 

probatoriului, se înțelege puterea suverană a acestuia de a aprecia valoarea probelor penale și 

de a le reflecta în raționamente cu privire la veridicitatea probelor, în urma cărora cel chemat 

să soluționeze acțiunea penală dobândește un sentiment de certitudine cu privire la existența 

infracțiunii și a vinovăției făptuitorului. 

http://www.constitutiaromaniei.ro/art-124-infaptuirea-justitiei/
http://www.constitutiaromaniei.ro/
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Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă reprezintă o componentă 

esențială a unui proces echitabil (due process and fair treatment) și instituie obligația pentru 

acuzare de a proba toate elementele de vinovăție de o manieră aptă să înlăture dubiul. Astfel, 

art. 103 alin. 1 C.proc.pen. cere evaluarea coroborată și integrală a probelor administrate în 

cauza penală, cerință respectată numai în ipoteza corelării tuturor probelor apreciate drept 

veridice și înlăturarea motivată a celor contrare, fără omisiunea vădită sau implicită a vreunei 

probe administrate. De aici decurge și necesitatea abordării obiective a examenului probelor, 

numai cercetarea exhaustivă și acordarea valorii potrivite fiecărei probe administrate 

asigurând temeinicia hotărârii. Garanția filtrării obiective a probatoriului se regăsește în art. 

103 alin. 2 teza I C.proc.pen., care impune instanței să decidă asupra existenței infracțiunii și 

vinovăției inculpatului de o manieră motivată, cu trimitere la toate probele evaluate. 

În urma acestei evaluări, trebuie să rezulte întotdeauna un raționament armonios, 

congruent cu probatoriul cauzei, orice discordanță între aprecierile instanței și tabloul integral 

probatoriu fiind semnul specific al unei hotărâri injuste. 

Numai raționalizarea probelor în mod obiectiv, de natură a crea certitudinea obiectivă 

că faptele relevate de probele analizate corespund realității, aduce certitudinea aflării 

adevărului. Consecutiv, apare drept inutilă referirea în teza a II-a a art. 103 alin. 2 C.proc.pen. 

la formarea convingerii că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, 

folosirea acestui criteriu aparent subiectiv nefiind în concordanță cu criteriul dubiului care, 

prin trăsătura sa de rezonabilitate, implica per se o viziune rațională, obiectivă. 

În activitatea de apreciere (evaluare) a probelor, un real standard este instituit prin 

prezumția de nevinovăție de care se bucură inculpatul, întrucât orice dubiu privind temeinicia 

acuzației îi profită integral acestuia, conform regulii în dubio pro reo, consacrată expres prin 

art. 4 alin. 2 C.proc.pen. și art. 103 alin. 2 teza a II-a C.proc.pen., astfel încât mai adecvată 

apare centrarea evaluării probelor identificării existenței acestei îndoieli rezonabile. 

Curtea de apel constată că aceste considerații teoretice sunt necesare din perspectiva 

criticilor fondate aduse de inculpați modalității în care prima instanță a înlăturat din materialul 

probator considerat relevant declarațiile martorilor propuși în apărare de inculpatul D. pentru 

a dovedi nevinovăția sa sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Înlăturarea în bloc 

a declarațiilor inculpaților și martorilor audiați fără a se arăta dacă declarațiile sunt 

considerate nesincere, irelevante, neconcludente, contravine dispozițiilor legale amintite mai 

sus.  

Contrar celor de prima instanță, probatoriul administrat în cauză dovedește că 

inculpații nu au comis infracțiunea de dare și, respectiv, de luare de mită, în condițiile și în 

scopul arătate prin actul de sesizare. 

Apărările inculpaților B., A. și D. sub aspectul infracțiunilor de dare și, respectiv, luare 

de mită, în forma complicității și autoratului, au fost susținute de un amplu material 

probatoriu, declarațiile inculpaților fiind pe deplin concordante cu declarațiile martorilor 

audiați și cu aspectele desprinse din conținutul înscrisurilor administrate.  

Inculpații C. și A. consideră greșită condamnarea lor sub aspectul infracțiunii de abuz 

în serviciu. Ei au declarat că era prima dată când la nivelul Consiliului Local S. se organiza o 

procedură de licitație publică, că nu au intenționat să fraudeze procedura și să favorizeze 

vreun competitor,au invocat necunoașterea dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2006, considerând, în 

plus, că, față de considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 și 392/2017, în 

sarcina lor nu ar putea fi reținută săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu .  

Curtea a reținut deja că procedura de licitație publică deschisă organizată la nivelul 

Consiliului Local în Sirețel în anul 2007,pentru atribuirea contractului de lucrări „Pod şi 

podeţe pe drumurile comunale DC 149 şi DS259 în comuna S., judeţul Iaşi”a fost grav 

viciată, cu consecința prejudicierii bugetului de stat și creării unui avantaj patrimonial pentru 

SC „X.” SRL  

Revenind la modalitatea în care au fost construite acuzațiile privind săvârșirea 

infracțiunii de abuz în serviciu formulate împotriva inculpaților A. și C., Curtea reține că ei au 
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fost trimiși în judecată și condamnați în primă instanță pentru săvârșirea infracțiunii de abuz 

în serviciu contra intereselor publice în formă agravată, astfel: 

Fapta învinuiților C. și E. de a fi decis, în calitate de președinte și, respectiv, membru 

al Comisiei pentru atribuirea prin licitaţie deschisă a contractului de lucrări „Pod şi podeţe pe 

drumurile comunale DC 149 şi DS259 în comuna S., judeţul Iaşi”, finanțat integral de către 

Guvernul României în cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii în spațiul rural 

„instituit prin O.G. nr. 7/2006, în ședința din 17.09.2007, cu rea-credință și cu încălcarea disp. 

art. 36 alin. 1 lit. a din H.G.. nr. 925/2006 cu trimitere la art. 34 alin. 4 din același act 

normativ, - conform cărora oferta (financiară) este considerată inacceptabilă în situaţia în care 

preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv - n.n. şi art. 202 alin. 1 din 

O.G.U. 34/2006 - conform căruia, în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de 

scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a 

acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum 

şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv - n.n., atribuirea contractului de 

lucrări în favoarea învinuitei SC „X.” SRL Pașcani,R: 13792786 în condiţiile în care:  

- ofertele financiare ale SC „X.” SRL Paşcani - de 1.244.883,49 RON - inclusiv TVA 

– şi SC „Q.” SRL Târgu Frumos, judeţul Iaşi - de 1.374.569 RON - inclusiv TVA - depăşeau 

atât valoarea estimată a contractului astfel cum a fost indicată în anunţul de participare 

numărul 25475 publicat în S.E.A.P. la data de 28.07.2007 – de 1.071.000 RON (900.000 

RON- fără TVA) - n.n., cât şi valoarea devizului general stabilit în baza Studiului de 

Fezabilitate întocmit de reprezentanţii SC „Z.” SRL Iaşi - de 1.210.856 RON- n.n. - fapt ce ar 

fi impus respingerea ca inacceptabilele a celor două oferte  

Deși sensibil apropriată - 1.032418,6 lei - de valoarea estimată a contractului indicată 

în anunțul de participare, oferta SC „W.” SRL Târgu Frumos a fost declarată nejustificat ca 

fiind inacceptabilă pe considerentul că „preţul ar fi neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 

urmează a fi executat” - deşi era singura ce putea fi considerată acceptabilă fiind mai mica 

(sensibil) (1.032.418,6 RON) decât valoarea estimată a contractului indicată în anunţul de 

participare - n.n. fără însă ca membrii comisiei să solicite acestui ofertant, în scris şi înainte de 

a lua o decizie de respingere a ofertei, detalii şi precizări cu privire la ofertă, precum şi de a 

verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 

1 din O.G.U. 34/2006 ;- modalitate în care, cu concursul inculpatului A. - primar al comunei 

S., judeţul Iaşi și reprezentant al autorității contractante, ce a decis încheierea contractului de 

lucrări nr. 381/5.10.2007 cu încălcarea dispozițiilor art. 209 alin. 1 d și alin. 2 din O.U.G. nr. 

34/2006 ce îl obligau în prealabil la verificarea legalității procedurii de atribuire și la 

adoptarea unor măsuri corective pentru înlăturarea ilegalităților incidente, pe de o parte s-a 

cauzat un avantaj patrimonial firmei SC „X.” SRL Paşcani,rezultat din atribuirea contractului 

de lucrări la o valoare de 212.464,89 lei mai mare decât oferta „W.” SRL Târgu Frumos, 

Județul Iași - declarată nejustificat și ilegal ca inacceptabilă, iar pe de altă parte - bugetul de 

stat a fost prejudiciat cu aceeași sumă - stabilită ca diferență între valoarea ofertei „X.” 

(1.244.883,49) și oferta „W.” (de 1.032418,6 lei) declarată ilegal și nejustificat inacceptabilă - 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „abuz în serviciu contra intereselor 

publice”, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu 

referire la art. 248 C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen. 

Încadrarea juridică în formă calificată dată faptei a fost determinată ca urmare a 

nivelului prejudiciului adus statului, acesta fiind în cuantum de 212.464,89 lei, stabilită ca 

diferență între valoarea ofertei SC „X.” SRL Pașcani (de 1.244.883,49 Ron cu TVA) și oferta 

SC „W.” SRL Târgu Frumos (de 1.032.418,6 RON cu TVA), cuantum care situează paguba 

din perspectiva art. 146 C.pen. la nivelul „consecințelor deosebit de grave”, fiind lipsită de 

relevantă împrejurarea avansării doar a unei părți din prețul solicitat de inculpata SC „X.” 

SRL Pașcani de către autoritatea contractantă. 
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Fapta învinuitului A. de a fi decis, în calitate de primar al comunei și reprezentant al 

autorității contractante, având concursul fraudulos al celor trei membri ai comisiei de evaluare 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect executarea lucrării „Pod şi 

podeţe pe drumurile comunale DC 149 şi DS259 în comuna S., judeţul Iaşi”, finanțat integral 

de către Guvernul României în cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii în spațiul rural 

„instituit prin O.G. nr. 7/2006, ce au decis în ședința din 17.09.2007, cu rea-credință și cu 

încălcarea disp. art. 36 alin. 1 lit. a din H.G. . nr. 925/2006 cu trimitere la art. 34 alin. 4 din 

același act normativ încheierea contractului de lucrări nr. 381/5.10.2007 cu încălcarea 

dispozițiilor art. 209 alin. 1 d și alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 ce îl obligau în prealabil la 

verificarea legalității procedurii de atribuire și la adoptarea unor măsuri corective pentru 

înlăturarea ilegalităților incidente, modalitatea în care, pe de o parte s-a cauzat un avantaj 

patrimonial firmei SC „X.” SRL Pașcani, rezultat din atribuirea contractului de lucrări la o 

valoare de 212.464,89 lei mai mare decât oferta SC „W.” SRL Târgu Frumos - declarată 

nejustificat și ilegal ca inacceptabilă, iar pe de altă parte bugetul de stat a fost prejudiciat cu 

aceeași sumă - stabilită ca diferență între valoarea ofertei „X.” (1.244.883,49) și oferta „W.” 

(de 1.032418,6 lei) declarată ilegal și nejustificat inacceptabilă - întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de „abuz în serviciu contra intereselor publice”, prev. de art. 13 

ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 ind. 1 C.pen. și cu referire la art. 248 

C.pen. și aplicarea art. 75 lit. a C.pen. 

S-a reținut în fapt că: la data de 17.07.2006 învinuiţii A. - primar al comunei şi C. - 

responsabil cu urbanismul şi amenajarea teritoriului în cadrul Primăriei comunei au depus la 

Cancelaria Primului Ministru cererea numărul 53 J22/17.07.2006 - [F: V2/80÷84] prin care 

solicitau finanţarea (integrală), de către Guvernul României în cadrul „Programului de 

dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural” instituit de OG nr. 7/2006 a proiectului „Pod şi 

podeţe pe drumurile comunale DC 149 şi DS259 în comuna S., judeţul Iaşi” în valoare totală 

de 1.035.162,18 RON (fără TVA sau 1.277.978 RON cu TVA inclus) - stabilită în baza 

Studiului de Fezabilitate „Pod şi podeţe pe drumurile comunale DC149 şi DS259 în com. S. - 

[F: V2/95÷122] întocmit de SC „Z.” SRL Iaşi şi aprobat de către Consiliul Local S., judeţul 

Iaşi prin Hotărârea numărul 26/13.07.2006 - [F: V2/122÷123]. 

După aprobarea cererii de finanţare învinuitul A. din considerente ce nu au putut fi pe 

deplin clarificate, l-a contactat telefonic pe învinuitul E. - evaluator atestat M.L.P.A.T.- n.n. 

obţinând acordul acestuia de a face parte din comisia de evaluare a ofertelor şi promisiunea de 

a-i coopta pentru această activitate şi pe învinuiţii G. şi H. - fără a avea vreo discuţie 

prealabilă şi fără a obţine acordul acestora. În baza acestui aranjament verbal, prin dispoziţia 

numărul 1560/21.08.2007 - [F: V3/281], învinuitul A. a decis constituirea comisiei în vederea 

derulării în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. 1 lit. a din OUG nr. 34/2006 a procedurii 

de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de lucrări „Pod şi podeţe pe drumurile 

comunale DC 149 şi DS259 în comuna S., judeţul Iaşi” - comisie formată din numiţii C. - 

referent, responsabil cu achiziţiile publice - preşedinte al comisiei - n.n., F. - secretarul 

consiliului local - secretar al comisiei - n.n. şi, respectiv, E., G. şi H. - membrii ai comisiei - 

n.n.  

În debutul procedurii, în calitatea sa de reprezentant al autorităţii contractante 

responsabil cu achiziţiile publice, învinuitul C. a publicat pe S.E.A.P. la data de 28.07.2007, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 54 al 1 lit. a din OUG nr. 34/2006 anunţul de participare 

numărul 25475/28.07.2007 - [F: V2/35÷37] indicând la punctul II.2.1. o valoare estimată a 

contractului de doar 900.000 RON - fără TVA sau 1.071.000 RON cu TVA, valoare estimată 

ce trebuia procedural, în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din OUG nr. 34/2006, să fie 

determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului şi valabilă la momentul 

transmiterii spre publicare a anunţului de participare - n.n. şi faptul că acesta va fi atribuit în 

conformitate cu dispoziţiile art. 198 alin. 1 lit. a al aceluiaşi act normativ, după criteriul ofertei 

cele mai avantajoase din punct de vedere economic în funcţie de preţ (80 %), durată de 

execuţie (10 %) şi, respectiv, programul controlului calităţii propus pentru execuţia de lucrări 
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(10 %) - termenul limită de depunere a ofertelor fiind de 24.08.2007, data la care urma să fie 

derulată şi şedinţa de deschidere a ofertelor la sediul autorităţii contractante.  

În cadrul acestui termen au depus oferte în raport de informaţiile cuprinse în anunţul 

de participare şi în caietele de sarcini achiziţionate - [F: V2/307÷390] un număr de 3(trei) 

societăţi comerciale specializate în domeniul construcţiilor şi anume:  

- SC „W.” SRL Târgu Frumos - R: 9672080 - cu o ofertă financiară de 867.578,68 

RON (fără TVA sau 1.032.418,63 cu TVA inclus) şi 5(cinci) luni durată de execuţie - [F: 

V4/300÷579];  

- SC „X.” SRL Paşcani - R: 13792786 - cu o ofertă financiară de 1.046.120,52 RON 

(fără TVA sau 1.244.883,42 cu TVA inclus) şi 6(şase) luni durată de execuţie - [F: 

V4/1÷219];  

- SC „Q.” SRL Paşcani: R: 15118897- cu o ofertă financiară de 1.374.569,05 RON 

(fără TVA sau 1.635.737,17 cu TVA inclus) şi fără stipularea unui termen de execuţie - [F: 

V4/220÷299];  

În derularea ulterioară a procedurii de licitaţie, în scopul evident de a elimina 

contraofertanţii neagreaţi, învinuiţii C., F. şi E. au decis în şedinţa din data de 17.09.2007, cu 

rea credinţă şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. a din HG 925/2006 cu trimitere la 

art. 34 alin. 4 ale aceluiaşi act normativ - conform cărora oferta (financiară) este considerată 

inacceptabilă în situaţia în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea 

fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

respectiv - n.n. şi art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 - conform căruia, în cazul unei oferte 

care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, 

executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi 

înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră 

semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul 

respectiv - n.n., atribuirea contractului de lucrări în favoarea învinuitei SC „X.” SRL Paşcani - 

R: 13792786 - decizie necontestată din considerente ce nu interesează cauza de ceilalţi doi 

ofertanţi - n.n. în condiţiile în care:  

- ofertele financiare ale SC „X.” SRL Paşcani - de 1.244.883,49 RON - inclusiv TVA 

– n.n. şi SC „Q.” SRL Târgu Frumos, judeţul Iaşi - de 1.374.569 RON - inclusiv TVA- n.n. 

depăşeau atât valoarea estimată a contractului astfel cum a fost indicată în anunţul de 

participare numărul 25475 publicat în S.E.A.P. la data de 28.07.2007 – de 1.071.000 RON 

(900.000 RON- fără TVA) - n.n., cât şi valoarea devizului general stabilit în baza Studiului de 

Fezabilitate întocmit de reprezentanţii SC „Z.” SRL Iaşi - de 1.210.856 RON- n.n. - fapt ce ar 

fi impus respingerea ca inacceptabilele a celor două oferte în conformitate cu dispoziţiile art. 

36 alin. 1 lit. a din HG 925/2006 cu trimitere la art. 34 alin. 4 ale aceluiaşi act normativ. Legat 

de acelaşi aspect se impune precizarea că oferta financiară a SC „X.” SRL Paşcani era 

incompletă, întrucât nu avea prevăzute în cuprinsul ei cheltuielile pentru organizare de şantier 

în valoare de 148.093 RON (acestea făcând obiectul unei suplimentări a valorii iniţiale a 

contractului de lucrări prin actul adiţional numărul 1/12.11.2007- [F: V1/141] - n.n.).  

- oferta SC „W.” SRL Târgu Frumos a fost declarată nejustificat ca fiind inacceptabilă 

pe considerentul că: „preţul ar fi neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 

executat” - deşi era singura ce putea fi considerată acceptabilă fiind mai mica (sensibil) 

(1.032.418,6 RON) decât valoarea estimată a contractului indicată în anunţul de participare - 

n.n. fără însă ca membrii comisiei să solicite acestui ofertant, în scris şi înainte de a lua o 

decizie de respingere a ofertei, detalii şi precizări cu privire la ofertă, precum şi de a verifica 

răspunsurile care justifică preţul respectiv în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 1 din 

OUG nr. 34/2006; 

- „nu are experienţă pentru execuţia de poduri” - deşi fişa de date a achiziţiei - [F: 

V3/289] (pct. V.4 - n.n.) obliga ofertanţii să facă dovada încheierii şi îndeplinirii în ultimii 

3(trei) ani, în calitate de contractant, a unui contract similar lucrărilor ce fac obiectul 

contractului - condiţie îndeplinită de SC „W.” SRL Târgu Frumos prin depunerea printre 
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altele a contractului numărul 963/05.03.2007 încheiat cu Consiliul Judeţean Iaşi având ca 

obiect asfaltarea drumului judeţean DJ 247 Dobrovăţ pe o lungime de 15,9 km - lucrare 

complexă ce viza în mod evident construirea şi consolidarea podeţelor sau podurilor anexe 

căii de rulare vizate  

- „are subcontractant” - cerinţă de calificare ce nu prezintă în mod evident relevanţă în 

raport cu natura şi complexitatea lucrării, cu atât mai mult cu cât acordul de subcontractare 

încheiat cu SC „A.Cons.” SRL Iaşi - [F: V3/377] viza efectuarea de către această firmă doar a 

podeţelor tubulare şi casetate de pe drumurile comunale DC 149 şi DS 259. Din această 

perspectivă cerinţa ne-subcontractării apare ca o restricţionare nejustificată a dreptului de 

participare la procedura de atribuire fiind contrară cerinţelor impuse de dispoziţiile art. 8 alin. 

1 lit. a din OUG nr. 34/2006.  

Ulterior, deşi dispoziţiile art. 209 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 din OUG nr. 34/2006 îl 

obligau la verificarea în prealabil a legalității procedurii de atribuire şi la adoptarea unor 

măsuri corective pentru înlăturarea ilegalităților incidente (detaliate mai sus) învinuitul A. în 

calitatea sa de primar al localităţii şi reprezentant al autorității contractante, a decis încheierea 

contractului de lucrări nr. 381/05.10.2007 - [F: V3/42÷251] cu firma SC „X.” SRL Paşcani - 

R: 13792786 modalitate în care, pe de o parte - s-a cauzat un avantaj patrimonial acestei firme 

prin atribuirea contractului de lucrări la o valoare cu 212.464,89 RON mai mare decât oferta 

SC „W.” SRL Târgu Frumos declarată nejustificat şi ilegal ca inacceptabilă, iar pe de altă 

parte - bugetul de stat a fost prejudiciat cu aceeaşi sumă stabilită ca diferenţă între valoarea 

ofertei SC „X.” SRL Paşcani - R: 13792786 - declarată în mod ilegal ca şi câştigătoare (de 

1.244.883,49 RON) şi oferta SC „W.” SRL Târgu Frumos - declarată nejustificat şi ilegal ca 

inacceptabilă.  

Probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești 

justifică reținerea acestei situații de fapt cu anumite precizări, fiind dovedit, în afara oricărui 

dubiu rezonabil că inculpații au săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor 

publice, în formă simplă, iar nu în formă calificată .  

Făcând propria analiză a probelor administrate în cauză, Curtea reține că inculpații C. 

și A., funcționari publici în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. a și alin. 2 C.pen. (acționând în 

calitate de primar, reprezentant al Comunei S. și, respectiv, responsabil cu achizițiile publice 

în cadrul Primăriei Comunei S., desemnat prin actul de autoritate al Primarului să 

îndeplinească un serviciu de interes public pentru care a fost învestit de autoritatea publică 

Comuna S., cu trimitere la art. 3 din H.G. nr. 925/2006, art. 71 din același act normativ) 

(Comisia de evaluare se nominalizează, de regula, din cadrul compartimentului intern 

specializat prevăzut la art. 3 alin. 1) și art. 147 alin. 1 C.pen. din 1969, au acționat în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, încălcând grav și repetat dispozițiile OUG nr. 34/2006, cu 

consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 173.883 de lei ca diferență dintre 

valoarea contractului, astfel cum a fost încheiat, de 1.244.883, 49 lei și valoarea din anunţul 

de participare de 1.032.418,6 lei și cu crearea unui avantaj patrimonial în același cuantum 

pentru SC „X.”. SRL. 

Curtea, răspunzând criticilor inculpaților C., A. și susținerilor inculpatului D., reține că 

este lipsit de relevanță, în stabilirea faptelor probatorii ale cauzei, faptul că anunțul de 

participare ar fi fost întocmit cu un an înainte de data încheierii contractului, la fel de lipsite 

de relevanță fiind și susținerile cu privire la imposibilitatea realizării lucrărilor la prețul din 

anunțul de participare.  

Concret, dincolo de falsificarea înscrisurilor ce constituie documente oficiale parte a 

dosarului de achiziție publică, dincolo de modalitatea în care s-au desfășurat lucrările comisiei 

de licitație - în lipsa membrilor desemnați și care nici nu au fost convocați, nici când prezența 

lor era obligatorie (a se vedea declarațiile martorei F. din cursul cercetării judecătorești în 

primă instanță și mai ales, în apel) , cu acțiuni discreționare ale inculpatului C., în baza actelor 

normative aplicabile, a căror încălcare a fost imputată inculpatului prin rechizitoriu, C., 

împreună cu ceilalți membri ai comisiei de licitație nu puteau în nici un caz să declare legal 
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câștigătoare o ofertă cu o valoare mai mare decât cea din anunțul de participare, nu puteau 

legal să considere completă oferta formulată de S.C „X.” SRL (care depășea și valoarea 

calculată de SC „Z.” SRL, cu mențiunea că valoarea din urmă se poate compara doar cu o 

ofertă completă ce includea și cheltuielile de șantier) și nu puteau legal să descalifice fără 

respectarea procedurii pe SC „W.” SRL Târgu Frumos.  

Contrar celor reținute de procuror prin rechizitoriu și de prima instanță prin sentința 

penală atacată, prejudiciul nu se calculează prin considerarea SC „W.” SRL Târgu Frumos ca 

și câștigător îndreptățit, ci, prin raportarea prețului la care a fost atribuit contractul la suma 

stabilită ca valoare a contractului prin anunțul de participare. Odată publicat anunțul de 

participare în care valoarea estimată a contractului era 900.000 de lei fără TVA (adică 

107.100 lei cu TVA), desemnarea ofertei câștigătoare nu putea fi făcută prin alegerea unui 

ofertant al cărei propunere financiară viza un preț superior. Falsificarea documentelor 

dosarului de licitație, prin crearea aparenței că experți independenți au supravegheat 

desfășurarea procedurii de achiziție publică, concomitent cu alegerea în comisiei a numitei F. 

și trasarea de sarcini acestei persoane fără pregătire corespunzătoare, subalterna inculpaților 

A. și D. de mulți ani, falsificarea anunțului de atribuire în așa fel încât să se creeze aparența că 

oferta „X.” SRL s-a încadrat în valoarea estimată a contractului - toate aceste aspecte 

susținute de ansamblul materialului probator al cauzei, dovedesc că inculpatul C. a acționat cu 

intenție în scopul declarării ca și câștigător a SC „X.” SRL, indiferent de încălcarea normelor 

aplicabile procedurii .  

Inculpatul C. a încălcat cu rea-credință dispozițiile de ansamblu ale OUG nr. 34/2006 

și, în special pe cele ale art. 202 din același act normativ, eliminând nelegal deci pe SC „W.” 

SRL, întrucât aceasta ar fi „prezentat o ofertă financiară cu un preț neobișnuit de scăzut pe 

care nu l-a putut justifica” (raport de evaluare și adresă comunicată de autoritatea contractantă 

prin Primarul A. către ofertantul „W.” și primită de acesta la 19.09.2007). SC „W.” SRL nu a 

fost eliminată din procedură întrucât oferta sa încălca interdicția subcontractării, ci pentru 

unicul motiv evidențiat mai sus, fără solicitarea clarificărilor impuse de lege. Existența unui 

alt „raport de evaluare cu același număr și cu aceeași dată atestat conform cu originalul de 

Primăria Comunei S. în care se menționează și faptul că oferta „W.” SRL nu poate fi 

considerată eligibilă, întrucât ofertantul are subcontractant și nu are experiență dovedește că 

inculpații au încercat să-și constituie probe pro causa ulterior demarării cercetărilor. Curtea 

atrage atenția asupra notificării realizate de A. către SC „W.” SRL prin care i se comunică un 

singur motiv pentru care a fost descalificată (oferta are un preț neobișnuit de scăzut).  

Contrar celor susținute prin actul de sesizare, interdicția subcontractării la nivelul 

anului 2007 era considerată permisă de OUG nr. 34/2006 și de HG nr. 925/2006 și nu era 

apreciată ca nejustificată, Curtea primind sub acest aspect declarațiile inculpaților A. și C. 

privind argumentele pentru care au instituit o astfel de interdicție. Potrivit art. 45 din OUG nr. 

34/2006, în vigoare la data derulării procedurii, „Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce 

priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publica, ofertantul are dreptul 

de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul 

respectiv. În cazul în care autoritatea contractantă solicita, ofertantul are obligaţia de a preciza 

partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor propuşi.” 

Fișa de date a achiziției este un formular standard pus la dispoziția ofertanților de 

ANAP (fosta ANRMAP - Autoritatea Națională de reglementare în domeniul achizițiilor 

publice) și care se completează în dosarul achiziției publice. Formularul se publică anual de 

către autoritatea de reglementare și a fost completat și în cazul achiziției de față la rubrica 

„informații privind subcontractarea”. La nivelul anului 2007, fișele de date completate cu 

interdicția subcontractării erau obișnuite și considerate conforme .Sub acest aspect, trebuie 

avută în vedere data achiziției publice, plasate în anul 2007, în care practicile întemeiate pe 

OUG nr. 34/2006 erau în curs de formare.  
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Art. 25 din Directiva 2004/18/EC conține prevederi privind subcontractarea 

contractului de achiziție publică, respectiv: „în caietul de sarcini, autoritatea contractantă 

poate solicita sau poate fi obligată de un stat membru să solicite ofertantului să indice, în 

oferta sa, partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și 

subcontractanții propuși. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilității 

operatorului economic principal”.  

Prevederea din legislația europeană este transpusă în legislația națională prin 

prevederile art. 45 din OUG nr. 34/2006, care menţionează la alin. (1) dreptul ofertantului de 

a subcontracta o parte din contractul respectiv, cu precizarea că subcontractarea nu poate să 

ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

contractului în cauză.  

În acelaşi timp, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, autoritatea contractantă are dreptul 

de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract 

urmează să subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.  

În acest context, la art. 188 alin. (2) lit. c) și lit. h) și alin. (3) lit. b) și lit. g) se 

precizează dreptul autorității contractante de a solicita informații referitoare la 

personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de 

participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului 

calităţii, precum și informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, 

eventual, intenţia să o subcontracteze.  

Totuși, ţinând cont de prevederile legale invocate mai sus, atât legislația europeană, 

prin Directiva 2004/18/EC, cât și legislația națională, respectiv OUG nr. 34/2006, precum și 

actele normative date în aplicarea acesteia nu exclud posibilitatea pentru autoritatea 

contractantă să limiteze subcontractarea pentru executarea anumitor părți esențiale ale 

contractului de achiziție publică.  

Așa cum se precizează și în Hotărârea Curții Europene de Justiție în cazul C-314/01 

Siemens şi ARGE Telekom, această limitare este posibilă în cazurile în care autoritatea 

contractantă nu are posibilitatea în mod obiectiv de a verifica capacitățile tehnice și 

economice ale viitorilor subcontractanți, cu atât mai mult cu cât prevederile art. 11 alin. (7) 

din HG nr. 925/2006 interzic impunerea de către autoritatea contractantă a îndeplinirii unor 

criterii de calificare de către eventualii subcontractanți. Per a contrario, atâta timp cât nu se 

pot impune criterii de calificare pentru subcontractanți, limitarea subcontractării de către 

autoritatea contractantă este posibilă. În consecinţă,în prezent introducerea unei cerinţe prin 

care autoritatea contractantă limitează subcontractarea la un anumit procent din valoarea 

contractului de achiziţie publică nu excede prevederilor legale în domeniu, numai în măsura 

în care această limitare a fost prevăzută ca urmare a faptului că autoritatea contractantă se află 

în imposibilitatea de a verifica criterii de calificare pentru subcontractanți. La nivelul anului 

2007, interdicția subcontractării nu era o practică izolată, ci una obișnuită, astfel cum a 

susținut și E., prin declarațiile date în cursul urmăririi penale. Oricum, în cauza de față, în 

lipsa unei contestații admise, fișa de date a achiziției și carnetul de sarcini erau obligatorii și 

nu puteau fi modificate.  

Esențial în cauză este însă că motivul pentru care SC „W.” SRL a fost eliminată din 

procedură a fost acela că nu a putut justifica oferta neobișnuit de scăzută, astfel cum i-a fost 

comunicat acesteia, în condițiile în care oferta nu era neobișnuit de scăzută față de valoarea 

estimată a contractului publicată și o justificare nu a fost cerută ofertantului sub acest aspect. 

Se impune precizarea că în cazul în care, așa cum au susținut inculpații, proiectul nu 

putea fi obiectiv realizat la valoarea estimată a contractului din anunțul de participare publicat 

pe SEAP, soluția nu putea fi decât anularea procedurii și nu modificarea în fals a anunțului de 

atribuire în așa fel încât desemnarea câștigătorului să pară legală (fiind indicat de către C., 

contrar adevărului, că valoarea estimată din anunțul de participare a fost valoarea ofertată de 

„X.” și nu suma de 900.000 de lei fără TVA.)  
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Este evident și nu trebuie dovedit că valoarea unei oferte de 867.578,68 RON (fără 

TVA sau 1.032.418,63 cu TVA inclus) față de valoarea de 900.000 de lei fără TVA anunțată 

oficial nu putea fi considerată nejustificat de redusă, dată fiind diferența de aproximativ 

33.000 de lei, ci trebuia considerată o ofertă sensibil apropiată de valoarea fondurilor care pot 

fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.  

În concluzie, desemnarea ca și câștigătoare a procedurii de licitație publică a SC „X.” 

SRL în baza unei proceduri nelegale, pe baza unui dosar de achiziție publică conținând 

documente false, cu încălcarea dispozițiilor art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 și a 

dispozițiilor art. 36 alin. 1 lit. a din HG nr. 925/2006 cu trimitere la art. 34 alin. 4 ale aceluiaşi 

act normativ, pe baza unei oferte inacceptabile (incomplete) a fost făcută de C. cu rea-

credință, aspect care rezultă din cele menționate mai sus. Contrar apărării, textele menționate 

mai sus, analizate împreună, dacă ar fi fost avute în vedere și respectate de Comisia de 

evaluare a ofertelor compusă din F., E. și C. conducea la respingerea ca inacceptabile a tuturor 

ofertelor, la anularea procedurii și la reluarea ei cu îndeplinirea condițiilor legale. În aceste 

condiții, în care conform fișei de date a achiziției, anunțului de participare și dispozițiilor 

OUG nr. 34/2006 și HG nr. 925/2007, în lipsa falsificării documentelor dosarului achiziției 

publice, analiza ofertelor trebuia să conducă la reluarea procedurii, există prejudiciu cauzat 

bugetului de stat echivalent cu suma diferență dintre valoarea ofertei câștigătoare și valoarea 

fondurilor care puteau fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

respectiv, egal cu suma de 173, 883 de lei cu TVA - sumă plasată sub pragul de 200.000 de lei 

care atrage reținerea formei agravate a infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 13 ind. 2 

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. în vigoare sau art. 248 C.pen. din 1969.  

În ceea ce îl privește pe inculpatul apelant A., față de acuzația de săvârșire a 

infracțiunii de abuz în serviciu, astfel cum este descrisă în actul de sesizare, în conformitate cu 

dispozițiile art. 371 C.proc.pen. (identic cu art. 317 C.proc.pen. din 1968), Curtea reține că 

există probe care dovedesc în afara oricărei îndoieli rezonabile că faptele inculpatului răspund 

cerințelor de tipicitate obiectivă a infracțiunii de abuz în serviciu (abuz în serviciu contra 

intereselor publice conform legii vechi) și au fost comise cu forma de vinovăție prevăzută de 

lege.  

Inculpatul A. a arătat că în calitate de primar al Comunei S., urmărind realizarea 

interesului public, a accesat Programul de dezvoltare rurală lansat de Guvernul României și 

că, după numirea Comisiei de evaluare a ofertelor în condițiile legii, nu a cunoscut activitatea 

comisiei, nu a intervenit în lucrările comisiei, nu a favorizat pe nimeni, considerând că era 

obligat să încheie contractul de achiziție publică cu SC „X.” SRL, câștigătorul desemnat de 

Comisia de organizare a licitație în urma procedurii în licitație deschisă.  

Contrar celor susținute de inculpatul A., acesta nu a fost străin de lucrările comisiei și 

era reprezentatul Autorității contractante, persoana cu cele mai mari responsabilități legale în 

procedură, alături de C., președintele Comisiei de Licitație, iar rolul său nu era unul formal. 

Principala sa atribuție era verificarea legalității procedurii anterior încheierii contractului de 

lucrări, iar inculpatul nu numai că și-a încălcat atribuția legală de verificare, dar a acționat cu 

rea-credință. 

Inculpatul A., în calitate de reprezentant al Autorității Contractante, nu a avea stabilită 

ca obligație de serviciu „verificarea existenței de contestații”, ci verificarea legalității 

procedurii. Or, însuși inculpatul A. a arătat că s-a limitat să o întrebe pe F. dacă au fost 

formulate contestații în urma declarării ca și câștigătoare a procedurii de licitație a SC „X.” 

SRL A susținut că, odată ce nu erau declarate contestații, era obligat să încheie contractul de 

lucrări, pe care l-a și încheiat fără să fi cunoscut anterior pe D. și fără să favorizeze în vreun 

mod SC „X.” SRL.  

Contrar celor susținute de inculpatul A., în virtutea obligațiilor instituite prin art. 209 

din OUG nr. 34/2006, reprezentatul autorității contractante trebuia să constate că procedura 

nu a fost legală. 
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Inculpatul A. a arătat că s-a considerat obligat să încheie contractul cu ofertantul 

declarat câștigător în virtutea art. 3 lit. a din OUG nr. 34/2006 potrivit căruia „acceptarea 

ofertei câștigătoare este actul juridic prin care autoritatea contractanta își manifesta acordul de 

a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui 

ofertă a fost desemnată câștigătoare”, precum și potrivit art. 204 din OUG nr. 34/2006 potrivit 

căruia „autoritatea contractanta are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu 

ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind câștigătoare, pe baza propunerilor tehnice și 

financiare cuprinse în respectiva oferta. Autoritatea contractanta are obligația de a asigura 

obținerea și păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziții 

publice. „ 

În acord cu cele reținute prin actul de sesizare, reprezentantul Autorității Contractante, 

primarul A. nu avea un rol formal și nu era obligat să încheie contractul cu SC „X.” SRL 

întrucât potrivit art. 209 din același act normativ: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, 

autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publica, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii 

comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data 

încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 

a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv 

numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare 

procedura, de prezenta ordonanța de urgenta; 

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; 

c) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate 

datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 

d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este 

imposibila încheierea contractului. 

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectată 

în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de 

atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 

2 alin. (2) lit. a)-f); 

b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără 

ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. 

a)-f).” 

Posibilitatea acordată autorității contractante de a anula procedura nu este compatibilă 

cu rolul formal susținut de inculpatul apelant A. . Inculpatul A., la fel ca și inculpatul C., avea 

obligațiile legale stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 - act normative cu putere de lege, dispoziții 

pe care le-a încălcat, încheind contractual de lucrări fără efectuarea verificărilor necesare, iar 

atitudinea sa este specifică relei-credințe întrucât, contrar celor susținute de el, desemnarea 

comisiei de evaluare a ofertelor prin includerea unor persoane pe care nu le-a cunoscut și nu 

le-a văzut vreodată, desfășurarea ședințelor la sediul Primăriei Comunei S. în lipsa unora 

dintre persoanele desemnate ca membri în Comisia de evaluare, cu referire la martorii G. și 

H., desemnați fără ca ei să aibă cunoștință de acest fapt în Comisia de evaluare, ignorarea 

dosarului achiziției publice a cărui întocmire și păstrare erau în responsabilitatea sa, sunt 

aspecte care dovedesc atitudinea subiectivă a inculpatului specifică cel puțin intenției 

indirecte . Pentru existența infracțiunii de abuz în serviciu nu interesează mobilul sau scopul 

săvârșirii acțiunilor ilicite.  

Esențial de observat pentru inculpatul A. era că ofertantul câștigător prezentase o 

ofertă inacceptabilă din perspectiva prețului,la fel ca și oferta prezentată de SC „Q.” SRL, 

precum și faptul că această ofertă era incompletă. De asemenea, era lesne de observat la o 

minimă verificare faptul că SC „W.” SRL, nu numai că nu a justificat oferta sa redusă, dar că 

nu i-au fost cerute astfel de verificări . Era lesne de observat la o minimă verificare că ofertele 

financiare ale SC „X.” SRL Paşcani de 1.244.883,49 RON, inclusiv TVA şi SC „Q.” SRL 
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Târgu Frumos, judeţul Iaşi, de 1.374.569 RON depăşeau atât valoarea estimată a contractului, 

astfel cum a fost indicată în anunţul de participare numărul 25475 publicat în S.E.A.P. la data 

de 28.07.2007 – de 1.071.000 RON (900.000 RON- fără TVA), cât şi valoarea devizului 

general stabilit în baza Studiului de Fezabilitate întocmit de reprezentanţii SC „Z.” SRL Iaşi - 

de 1.210.856 RON, fapt ce ar fi impus respingerea ca inacceptabilele a celor două oferte în 

conformitate cu dispoziţiile art. 36 al 1 lit. a din HG nr. 925/2006 cu trimitere la art. 34 alin. 4 

ale aceluiaşi act normativ . Legat de acelaşi aspect se impune precizarea că oferta financiară a 

SC „X.” SRL Paşcani era incompletă întrucât nu avea prevăzute în cuprinsul ei cheltuielile 

pentru organizare de şantier în valoare de 148.093 RON (acestea făcând obiectul unei 

suplimentări a valorii iniţiale a contractului de lucrări prin actul adiţional numărul 

1/12.11.2007- [F: V1/141]) .  

 Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu, în ambele 

reglementări aplicabile, constă în neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori în îndeplinirea lor 

prin încălcarea legii . Intenția inculpatului se raportează la acțiunea sau inacțiunea care 

formează elementul material al infracțiunii și la urmările produse, față de care inculpatul A. 

nu a acționat imprudent sau neglijent, căci știa că trebuie să analizeze dosarul procedurii și nu 

a făcut-o, considerând rolul său formal, în desconsiderarea art. 209 din OUG nr. 34/2006, 

acționând astfel în sensul încheierii contractului de lucrări prin încălcarea legii și cu 

consecința prejudicierii bugetului de stat, realizându-se concomitent un avantaj patrimonial 

pentru SC „X.” SRL care nu putea legal să fie declarată câștigătoare și nici nu putea legal să 

încheie contractul de lucrări în condițiile date.  

Cat privește latura subiectivă a infracțiunii, aceasta a fost criticată de către inculpatul 

C., dar și de către inculpatul A., care au susținut fie că intenția de comitere a abuzului în 

serviciu nu există întrucât nu există scop, fie că forma de vinovăție cu care a fost comisă fapta 

este cea a culpei. 

Pentru existența infracțiunii prevăzute de art. 248 C.pen. din 1969 ori 297 C.pen. în 

vigoare este necesar ca acțiunea prin care s-a cauzat o vătămare intereselor legale ale unei 

persoane juridice să fie săvârșită cu vinovăție, iar forma de vinovăție să fie intenția. Aceasta 

înseamnă ca făptuitorul cu voință a efectuat acțiunea, a prevăzut că prin săvârșirea acelei 

acțiuni se cauzează o pagubă ori o vătămare a intereselor legale ale unei persoane și a urmărit 

acest rezultat, în cazul intenției directe, sau a acceptat producerea lui, în situația intenției 

indirecte. Pentru existența infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor nu 

interesează nici mobilul și nici scopul urmărit de infractor, însă cunoașterea acestora este 

totdeauna utilă pentru individualizarea pedepsei.  

Așa cum corect a analizat judecătorul fondului, analiză pe care Curtea și-o însușește, 

forma de vinovăție cu care inculpații apelanți au acționat este în mod evident cea a intenției. 

Lipsa unui scop precis în cazul inculpaților C. și A. nu înlătură intenția ca formă a vinovăției, 

întrucât, așa cum am arătat anterior, intenția cerută de art. 248 C.pen. din 1969 (art. 297 

C.pen. în vigoare) nu este una calificată prin scop. În mod corect a reținut judecătorul 

fondului că prin calitatea lor de funcționari publici, prin experiența profesională acumulată, 

prin modul repetat în care au înțeles să încalce prevederile legale, inculpații au dat dovadă că 

au acționat cu intenție în încălcarea normelor legale. 

Pentru susţinerea culpei lor, sau a lipsei de vinovăţie, inculpaţii apelanţi au invocat 

faptul că era prima procedură de acest tip în care erau implicați și că au avut dificultăți în a 

aprecia asupra încălcării legii în activitatea desfăşurată. 

În hotărârea din 24 mai 2007, definitivă la 24 august 2007, în Cauza Dragotoniu și 

Militaru-Pidhorni împotriva României, CEDO a reţinut că «noțiunea „drept” („law”) folosită 

la art. 7 corespunde noțiunii „lege” ce apare în alte articole din Convenție; ea înglobează 

dreptul de origine atât legislativă, cât și jurisprudențială și implică condiții calitative, printre 

altele, pe cele ale accesibilității și previzibilității. Ea reamintește că semnificația noțiunii de 

previzibilitate depinde într-o mare măsură de conținutul textului de care este vorba, de 

domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și calitatea destinatarilor săi (Groppera 
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Radio AG și alții împotriva Elveției, 28 martie 1990, seria A nr. 173, p. 26, paragraful 68). 

Previzibilitatea legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la 

îndrumări clare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanțele cauzei, 

consecințele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (vezi, printre altele, Tolstoy Miloslavsky 

împotriva Regatului Unit, 13 iulie 1995, seria A nr. 316-B, p. 71, § 37). La fel se întâmplă și 

cu profesioniștii, obișnuiți să dea dovadă de o mare prudență în exercitarea funcției lor. Astfel, 

ne putem aștepta din partea lor să acorde o atenție specială evaluării riscurilor pe care aceasta 

le prezintă (Cantoni, citată mai sus, § 35). Curtea a constatat deja că, tocmai în considerarea 

principiului generalității legilor, formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. 

Una dintre tehnicile-tip de reglementare constă în recurgerea la unele categorii mai degrabă 

generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi se folosesc prin forța lucrurilor de 

formule mai mult sau mai puțin vagi, pentru a evita o rigiditate excesivă și pentru a se putea 

adapta schimbărilor de situație. Interpretarea și aplicarea acestor texte depind de practică 

(vezi, printre altele, Kokkinakis, citată mai sus, § 40, și Cantoni, citată mai sus, § 31). Funcția 

de decizie încredințată instanțelor servește tocmai înlăturării îndoielilor ce ar putea rămâne în 

ceea ce privește interpretarea normelor, ținându-se cont de evoluția practicii cotidiene, cu 

condiția ca rezultatul să fie coerent cu substanța infracțiunii și rezonabil de previzibil (S.W. 

împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 22 noiembrie 1995, seria A nr. 335-B, p. 41, § 36).» 

Or, aşa cum a analizat şi judecătorul fondului şi cum am arătat anterior, dispoziţiile 

legale aplicabile puteau fi aplicate corect dacă erau interpretate coroborat de inculpaţi, ca 

profesionişti. 

Că inculpații au înțeles cerințele legii referitor la activitatea comisiei de evaluare și la 

rolul primarului ca reprezentant al Autorității contractante rezultă și din aceea că ei au mimat 

tocmai respectarea cadrului legal instituit prin OUG nr. 34/2006 și prin HG nr. 925/2006 prin 

conținutul și forma actelor pe care le-au întocmit și prin motivația pe care le-au dat-o. 

De aceea, solicitarea inculpaţilor de a se reţine în cauză că au acţionat din culpă, cu 

consecinţa schimbării încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina lor ori a înlăturării 

răspunderii penale este nefondată. 

Întreaga activitate derulată de inculpați în calitate de membru al comisiei de evaluare 

și, respectiv, reprezentant al Autorității contractante, denotă de altfel o gravă încălcare a legii, 

un dispreț total pentru actele normative ce reglementau activitatea comisiei și atribuțiile 

Autorității contractante. 

S-a dovedit în cauză că această comisie practic nu a funcționat conform prevederilor 

legale niciodată, că votul consemnat în acte nu a existat, nici dezbaterile, că hotărârile erau 

semnate ulterior, fără a fi citite în detaliu, inculpații încercând să plaseze responsabilitatea 

asupra lui E., decedat în cursul procedurii, în care exprimaseră o mare încredere fără a arăta ce 

justifică această încredere. Potrivit lui A., E. fusese recomandat de un alt primar, a discutat cu 

el la telefon o dată, prilej cu care i-au fost transmise numele lui G. și H., experți desemnați 

fără știrea lor și fără verificarea existenței lor reale, cu atât mai puțin a competenței lor. De 

asemenea, inculpatul C. nu a admis niciodată, în pofida probelor administrate, că a falsificat și 

folosit documentele falsificate evidențiate mai sus și nu a exprimat o poziție clară cu privire la 

atitudinea sa descrisă ca pasivă atunci când, deși știa că prezența experților era necesară, cel 

puțin la ședința de deschidere a ofertelor, nu i-a văzut și a acceptat ca toate documentele 

procedurii să fie semnate de aceștia.  

Aceste susțineri nu pot fi însă considerate apărări, ci motive suplimentare pentru a 

considera că inculpații au acționat cu intenție în încălcarea legii. Inculpații erau profesioniști 

în domeniile în care activau, A. fiind primar din 2004, iar C. fiind viceprimar timp de 12 ani, 

până în 2004, când a devenit responsabil cu achizițiile publice în cadrul Primăriei Comunei S., 

motiv pentru care a și fost desemnat ca Președinte al Comisiei de evaluare. Experiența 

inculpaților ca profesioniști exclude ca aceștia să-și fi asumat prin semnătură acte fără a ști ce 

reprezintă.  
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Instanța nu poate primi apărările inculpaților care au susținut că s-au aflat în culpă, 

întrucât ei invocă necunoașterea unor texte normative care le stabileau competențele și 

atribuțiile ca membru al comisiei de evaluare și reprezentant al autorității contractante, care 

descriau procedura în care achizițiile publice se pot realiza, însăși cunoașterea și aplicarea 

acestor dispoziții fiind de esența atribuțiilor lor de serviciu .  

Într-adevăr însă, după Deciziile Curții constituționale nr. 405/2016 și nr. 392/2017 ale 

Curții Constituționale, nu se poate reține că actele ilicite imputate inculpaților cu referire la 

încălcarea dispozițiilor HG nr. 925/2006, reprezintă încălcarea legii, în accepțiunea acestor 

decizii. Trebuie avut în vedere însă că prin actul de sesizare s-au prezentat pe larg atribuțiile 

fiecăruia dintre inculpați în etapele procedurii de achiziție publică reglementate special prin 

dispozițiile OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice, dispoziții pe care fiecare dintre 

inculpați le-a încălcat în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu.  

În ceea ce privește Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016, se constată că aceasta 

este o decizie interpretativă. Astfel, după cum s-a arătat și în jurisprudența instanței de 

contencios constituțional, atunci când Curtea Constituțională a hotărât în dispozitivul deciziei 

pronunțate, în cadrul competenței prevăzute de art. 146 lit. d) din Constituție, că numai o 

anumită interpretare este conformă cu Constituția, se menține prezumția de constituționalitate 

a textului în această interpretare, dar sunt excluse din cadrul constituțional toate celelalte 

interpretări posibile. Pe cale de consecință, textul care a făcut obiectul controlului de 

constituționalitate nu este eliminat din fondul activ al legislației, ci își va găsi aplicarea în 

interpretarea stabilită de instanța constituțională. 

În motivarea deciziei Curții se reține că „ilicitul penal este cea mai gravă formă de 

încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai 

grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrariului prin reglementarea de către 

legiuitor a unor norme clare și predictibile este obligatorie. Comportamentul interzis trebuie 

impus de către legiuitor chiar prin lege (înțeleasă ca act formal adoptat de Parlament, în 

temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție, precum și ca act material, cu putere de lege, emis de 

Guvern, în temeiul delegării legislative prevăzute de art. 115 din Constituție, respectiv 

ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului) neputând fi dedus, eventual, din 

raționamente ale judecătorului de natură să substituie normele juridice. 

Curtea constată că în cazul în care neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui 

act nu s-ar raporta la atribuții de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege s-ar 

ajunge la situația ca în cazul infracțiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să 

fie configurat atât de legiuitor, Parlament sau Guvern, cât și de alte organe, inclusiv persoane 

juridice de drept privat, în cazul fișei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic 

de drept penal. Curtea reține că, deși legislația primară poate fi detaliată prin intermediul 

adoptării unor acte de reglementare secundară, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actele normative 

date în executarea legilor și a ordonanțelor Guvernului se emit doar în limitele și potrivit 

normelor care le ordonă. 

În concluzie, în materie penală, principiul legalității incriminării, „nullum crimen sine 

lege, nulla poena sine lege”, impune ca numai legiuitorul primar să poată stabili conduita pe 

care destinatarul legii este obligat să o respecte, în caz contrar aceștia supunându-se sancțiunii 

penale. Pentru aceste argumente, Curtea constată că dispozițiile criticate încalcă prevederile 

art. 1 alin. (4) și (5) din Constituție prin faptul că permit configurarea elementului material al 

laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu prin activitatea altor organe, altele decât 

Parlament – prin adoptarea legii, în temeiul art. 73 alin. (1) din Constituție -, sau Guvern - 

prin adoptarea de ordonanțe și ordonanțe de urgență, în temeiul delegării legislative prevăzute 

de art. 115 din Constituție. Astfel, Curtea constată că dispozițiile art. 246 alin. (1) din Codul 

penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care 

prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește 

prin încălcarea legii”. 
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Instanța de apel reține însă în cauză, că prin întreaga lor activitate inculpații apelanți 

A. și C. au încălcat prevederi cu putere de lege, astfel cum acest termen a fost definit prin 

decizia anterior redată respectiv: 

- art. 202 alin. din OUG nr. 34/2006, dar și în ansamblu, dispozițiile acestei ordonanțe 

cu privire la etapele procedurii de evaluare și activitățile membrilor comisiei de evaluare, în 

mare parte simulate prin falsuri în înscrisuri ; 

- art. 209 alin. 1 lit. d și alin. 2 din OUG nr. 34/2006, dar și în ansamblu, dispozițiile 

acestei ordonanțe care stabilesc atribuțiile și rolul fundamental al Autorității contractante prin 

reprezentatul ei, în derularea procedurii de achiziție publică și încheierea contractului care o 

finalizează.  

În plus, deși încălcarea dispozițiilor HG nr. 925/2006, texte normative cu putere 

inferioară legii, nu ar mai putea fi reținute ca reprezentând încălcări ale legii de către 

inculpații apelanți, analiza respectării acestora are relevanță în cauză întrucât dispozițiile din 

Norme sunt emise în aplicarea legii, iar analiza acestora este relevantă pentru reținerea 

intenției cu care inculpații au acționat. 

Deși apărătorii inculpaților au solicitat achitarea inculpaților conform acestei decizii, 

Curtea de apel reține că inculpații au încălcat norme cu putere de lege în sensul acestei decizii, 

respectiv dispozițiile evidențiate mai sus din OUG nr. 34/2006, norme ce corespund 

înțelesului de „lege” menționat în deciziile Curții Constituționale. 

Prin aceeași decizie, a reținut Curtea că „prin infracțiunea prevăzută de dispozițiile art. 

13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul a dorit incriminarea faptei de abuz în serviciu și 

atunci când, pe lângă urmarea imediată prevăzută de dispozițiile Codului penal, subiectul 

activ al infracțiunii obține pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Referitor la 

sintagma „a obținut”, Curtea observă că aceasta are potrivit Dicționarului explicativ al limbii 

române sensul de „a primit”, „a dobândit”, „a realizat”. În ceea ce privește folosul obținut din 

săvârșirea infracțiunii, Curtea apreciază că acesta presupune orice avantaje patrimoniale, 

bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestații de servicii în mod gratuit, angajarea, 

promovarea în serviciu, dar și avantaje nepatrimoniale, cu condiția ca acestea să fie legal 

nedatorate. Expresia „pentru sine sau pentru altul” se referă la destinația foloaselor, prin 

sintagma „pentru altul” legiuitorul înțelegând să incrimineze și o destinație colaterală, deviată 

a foloaselor obținute din săvârșirea acestei infracțiuni de către funcționarul public. Astfel, 

Curtea consideră că nu are relevanță existența unei relații de rudenie/prietenie între 

funcționarul public și persoana care a dobândit avantajul, esențială fiind dobândirea de către o 

persoană (funcționar public sau terț) a unui folos necuvenit.” 

Deși apărarea a susținut că prin prisma celor reținute de Curte în motivarea deciziei nr. 

405/2016 și deciziei nr. 392/2017 se impune achitarea inculpaților, instanța de apel constată 

că motivarea Curții nu înlătură elementele constitutive ale infracțiunii reținute în sarcina 

inculpaților. Dincolo de faptul că prin decizia 405/2016 s-a constatat că dispozițiile art. 13 

ind. 2 din Legea nr. 78/2000 sunt constituționale, prin respectiva decizie Curtea declarându-se 

ca neconstituționale doar dispozițiile art. 246 alin. (1) din Codul penal din 1969 și ale art. 297 

alin. (1) din Codul penal stabilind că acestea „sunt constituționale în măsura în care prin 

sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin 

încălcarea legii”, iar prin decizia nr. 392/2017, s-a decis identic, dar cu referire la art. 248 

C.pen. din 1969 și art. 297 C.pen. în vigoare, din analiza activității infracționale imputate 

inculpaților rezultă că aceștia au creat un avantaj patrimonial pentru SC „X.” SRL care nu 

putea în mod legal să fie declarată câștigătoare a licitației și să încheie contractul de lucrări nr. 

381/2007 în exercitarea obiectului de activitate, unul pur economic, esența existenței unei 

societăți comerciale fiind obținerea profitului din activitatea economică.  

În sensul celor reținute mai sus, Curtea face trimitere și la argumente reținute pe cale 

jurisprudențială, citând din Decizia nr. 4/A/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția 

penală: „Prin decizia menţionată, Curtea Constituţională a constatat că, în textul care 

incriminează infracţiunea de abuz în serviciu, termenul „defectuos” nu este definit de cod, 
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ceea ce atrage imprevizibilitatea acestuia. În consecinţă, Curtea Constituţională a statuat că 

numai comportamentul care constă în „încălcarea legislaţiei primare” - adică a legii emisă de 

Parlament, dar şi a O.G. şi O.U.G. emise de Guvern - poate avea o consecinţă penală. Curtea 

Constituţională a constatat că sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul 

dispoziţiilor art. 246 C.pen. din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) C.pen. nu poate fi interpretată 

decât în sensul că îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează „prin încălcarea legii”. Din 

examinarea deciziei, în acord cu doctrina juridică, Înalta Curte reţine că aceasta nu este una de 

constatare a neconstituţionalităţii textului incriminator, ci una „interpretativă”. De asemenea, 

această decizie nu este una de „dezincriminare” a faptelor de abuz în serviciu, deoarece 

principiul este că numai cel care „incriminează” (adică stabileşte că o faptă este infracţiune) 

poate să „dezincrimineze” (să elimine fapta din categoria infracţiunilor). În consecinţă, 

Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale a României nu este una de dezincriminare a 

faptei prev. de art. 297 C.pen., ci de interpretare pe viitor a textului incriminator pentru fapte 

de abuz în serviciu. De asemenea, această decizie de interpretare nu poate fi considerată o 

lege penală mai favorabilă care să fie aplicată retroactiv. Fiind o decizie interpretativă, textul 

incriminator al faptelor de abuz în serviciu este constituţional dacă sintagma contestată se 

interpretează în sensul menţionat în decizia Curţii Constituţionale. Or, în prezenta cauză, 

faptele de abuz în serviciu pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, şi condamnaţi de 

instanţa de fond, se referă la încălcări ale „legislaţiei primare” (adică legi, ordonanțe ale 

guvernului şi ordonanțe de urgență ale guvernului), acestea fiind, cu precădere, menţionate în 

rechizitoriu şi în sentinţa atacată. Împrejurarea că atât în rechizitoriu, cât şi în sentinţă se fac 

trimiteri şi la „legislaţia secundară” nu este de natură a justifica concluzia incidenţei deciziei 

invocate şi, corespunzător, soluţia achitării în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen. 

(dezincriminarea faptelor/faptele nu sunt prevăzute de lege). În „legislaţia primară” (legi, 

ordonanțe ale guvernului şi ordonanțe de urgență ale guvernului) sunt prevăzute 

obligaţii/îndatoriri fundamentale, de esenţă pentru unele domenii de activitate a autorităţilor şi 

instituţiilor publice, care revin funcţionarilor publici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

acestora şi, respectiv, pentru anumite categorii de funcţionari publici. Ar fi imposibil ca prin 

„legislaţia primară” să se stabilească pentru fiecare funcţionar, pentru fiecare funcţie ori 

pentru fiecare angajat,obligaţiile de serviciu (aceste funcţii fiind de ordinul sutelor ori miilor, 

cu particularităţi multiple). În consecinţă, este firesc ca detalierea/concretizarea obligaţiilor de 

serviciu fundamentale prevăzute de „legislaţia primară” să se realizeze ulterior, în corelaţie şi 

în conformitate cu legile, ordonanțele guvernului şi ordonanțele de urgență ale guvernului 

respective, prin „legislaţie secundară” (hotărâri ale guvernului, ordin al ministrului, norme de 

aplicare, etc.) sau chiar prin alte acte normative interne (ordine, ordine de serviciu, decizii, 

norme interne, fişa postului, etc.). De altfel, este frecvent utilizată în elaborarea legislaţiei 

metoda prevederii în chiar legea, ordonanța guvernului şi/sau ordonanța de urgență a 

guvernului respective, a unui text care prevede expres obligaţia emiterii unui act normativ 

subsecvent (unei legislaţii secundare) prin care să se detalieze, printre altele, obligaţiile 

/îndatoririle de serviciu ori profesionale. Tocmai din aceste motive, „legislaţia primară” 

conţine, printre altele, şi obligaţia/îndatorirea de serviciu pentru cele două categorii de 

funcţionari publici (lucrători vamali şi poliţişti de frontieră) de a cunoaşte şi respecta 

obligaţiile/îndatoririle de serviciu prevăzute de „legislaţia secundară” care, aşa cum s-a 

precizat, detaliază/concretizează/explică obligaţiile/sarcinile de serviciu şi profesionale din 

„legislaţia primară”, mecanism legislativ care contribuie la asigurarea clarităţii şi 

previzibilităţii normei din „legislaţia primară”. În lipsa „legislaţiei secundare”, doar prin 

examinarea normelor din „legislaţia primară”, niciun funcţionar public nu ar fi în măsură să-şi 

îndeplinească, în concret, atribuţiile – sarcinile – obligaţiile – îndatoririle de serviciu specifice 

unei anumite funcţii pe care o îndeplineşte. Aceasta este explicaţia pentru care, pe lângă actele 

normative specifice „legislaţiei primare”, este necesară şi trimiterea la actele normative 

aparţinând „legislaţiei secundare”, astfel cum s-a procedat în rechizitoriu şi în sentinţa 

atacată.” 
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Urmând aceeași logică, Curtea reține că multitudinea şi complexitatea deosebită a 

aspectelor juridice/legislative/normative impuse autorităţilor şi instituţiilor publice de către 

autorităţile legiuitoare, printre altele, legate şi de achizițiile publice și accesarea fondurilor 

publice, fac imposibilă obiectiv integrarea acestora în „legislaţia primară”. 

Reținând vinovăția inculpaților apelanți A. și C. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz 

în serviciu, Curtea va menține condamnarea acestora, urmând a schimba încadrarea juridică 

dată faptei fiecăruia dintre inculpați.  

S-a argumentat mai sus că în cauză se impune înlăturarea agravantei prev. de art. 248 

ind. 1 C.pen. din 1969, întrucât prejudiciul cauzat prin infracțiunile de abuz în serviciu contra 

intereselor publice pentru care apelanții A. și C. au fost trimis în judecată au cauzat un 

prejudiciu cu o valoare mai mică de 200.000 de lei.  

Curtea constată că este fondată critica apărării privind greșita reținere a circumstanței 

agravante prev. de art. 75 lit. a C.pen. din 1969 (echivalent 77 lit. a C.pen. în vigoare) în 

încadrarea juridică a infracțiunii de abuz în serviciu imputate inculpatului A. Spre deosebire 

de C., membru al unui organ colegial - Comisia de evaluare a ofertelor compusă în mod real 

din trei membri cu care inculpatul a conlucrat ca și coautori în încălcarea atribuțiilor de 

serviciu în derularea activității Comisiei -, inculpatul A. a consfințit „legalitatea” activității 

Comisiei, acționând singur în încălcarea atribuțiilor exclusive prev. de art. 209 din OUG nr. 

34/2006 și încheind singur contractul de lucrări. De aceea, în sarcina sa nu poate fi reținută 

circumstanța agravantă reală constând în săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane 

împreună prev. de art. 75 lit. a C.pen. din 1969, circumstanță care va fi înlăturată.  

Curtea de apel face trimitere la dispozițiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii potrivit cărora: 

- art. 213 „(1) Dosarul achiziției publice trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele 

elemente: 

a) nota privind determinarea valorii estimate; 

b) anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul; 

c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după 

caz, invitația de participare; 

d) documentația de atribuire; 

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 

aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă; 

f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

g) raportul procedurii de atribuire; 

h) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate; 

i) anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare. 

- art. 215: (1) Dosarul achiziției publice are caracter de document public. 

 

Instanța de apel reține că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru a 

ascunde faptul neparticipării membrilor Comisiei de evaluare la lucrările Comisiei și pentru a 

da o aparență de legalitate actelor întocmite, inculpatul C. a săvârșit actele de fals intelectual 

enumerate mai sus, folosind înscrisurile falsificate în scopul pe care ele îl aveau în mod 

obișnuit, de componente ale dosarului de licitație, constituit în vederea atribuirii contractului 

de lucrări publice, finalizat cu încheierea contractului de lucrări nr. 381/5.10.2007, săvârșind 

astfel și infracțiunea continuată de uz de fals. Infracțiunea de uz de fals se comite prin 

folosirea înscrisului oficial fals, prin depunerea lui, referirea la el, în scopul în care el a fost 

întocmit. Or, înscrisurile de mai sus au fost întocmite pentru a fi parte a dosarului de licitație, 

fiind strict necesar a fi completate în procedură, iar pe baza dosarului de licitație publică, se 

încheie contractul de achiziție publică. Contrar celor susținute de apărarea inculpatului D., 

dosarul achiziției publice se află în păstrarea Autorității contractante, fiecare act având 
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relevanță și fiind folosit ca parte a dosarului de achiziție publică pe baza căruia se încheie 

contractul și se produc ulterior efecte juridice multiple.  

Răspunzând criticilor inculpatului C., formulate inclusiv prin motivele de apel, Curtea 

face trimitere la dispozițiile citate mai sus, reținând că anunțul de atribuire publicat pe SEAP - 

Platforma de publicitate a achizițiilor publice - este un înscris oficial, parte a dosarului de 

achiziție publică și deci, act public. În plus, față de susținerile inculpatului C. potrivit cărora 

anunțul de atribuire publicat pe SEAP nici nu ar fi un document, un înscris, pentru a putea fi 

falsificat, ci o pagină a unei platforme electronice, Curtea reține că anunțul de atribuire este un 

înscris oficial calificat ca atare în mod expres, atât prin dispozițiile citate, cât și prin 

dispozițiile art. 56 și 57 din OUG nr. 34/2006: art. 56 „(1) Autoritatea contractantă are 

obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: 

 a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog 

competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea 

acordului-cadru;…art. 57: (1) Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial 

al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice.”  

Inculpatul C. a falsificat cu știință acest înscris oficial și l-a folosit în scopul în care el 

a fost reglementat prin OUG nr. 34/2006, acționând în disprețul dispozițiilor normative, 

tocmai pentru că știa că nu era posibilă atribuirea contractului la un preț superior celui din 

anunțul de participare în vederea atribuirii contractului (care era de 900.000 RON fără TVA 

(1.071.000 RON cu TVA), cât și valoarea estimată a contractului în urma studiului de 

fezabilitate (care era de 1.035.162,18 RON fără TVA sau 1.277.978 RON cu TVA inclus), iar 

fapta sa întrunește condițiile de tipicitate obiectivă ale infracțiunii de fals intelectual, fiind 

comisă cu forma de vinovăție prevăzută de lege - intenția directă.  

De asemenea, fapta inculpatului C. de a fi înaintat la SEAP anunțul de atribuire nr. 

12816/09.10.2007 prin care semnala public faptul că valoarea estimată inițial a contractului de 

achiziție publică „Pod și podețe pe drumurile comunale DC 149 și DS 259 în comuna S., jud. 

Iași” ar fi fost de 1.244.883 RON în scopul de a ascunde atribuirea ilegală a acestui contract 

inculpatei SC „X.” SRL Pașcani întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „uz de 

fals” . SEAP este o platformă electronică oficială administrată de Agenția pentru Agenda 

Digitală a României, pe care se publică anumite documente în baza legii. A susține că 

depunerea spre publicare a unui anunț de participare sau a unui anunț de atribuire fals sau 

falsificat pe SEAP în baza dispozițiilor legale care obligă la o astfel de publicitate și care dă 

caracter de obligativitate unei astfel de publicități echivalează cu o susținere de tipul 

irelevanței efectuării formelor de publicitate în baza unui document fals prin Registrul 

Comerțului sau prin Cartea funciară, după caz.  

Curtea nu regăsește argumentele pentru care procurorul, când a dispus trimiterea în 

judecată și prima instanță, când a dispus condamnarea, a scindat unitatea infracțională a 

infracțiunilor continuate de fals intelectual și uz de fals comise de inculpatul D., din 

probatoriul administrat nerezultând existența unor rezoluții infracționale distincte în realizarea 

activităților de falsificarea a documentelor care formează dosarul licitației publice și nici în 

folosirea lor.  

În realitate, acționând cu încălcarea atribuțiilor legale și dispozițiilor OUG nr. 

34/2006, inculpatul C., împreună cu F. și E., în calitate de complici concomitenți, în scopul 

fraudării rezultatelor licitației publice, ascunderii încălcării normelor legale privind 

funcționarea și atribuțiile Comisiei desemnate pentru atribuirea proiectului „Pod şi podeţe pe 

drumurile comunale DC149 şi DS259 în com. S.” a falsificat documentele dosarului achiziției 

publice și le-a folosit, neputându-se decela elemente care să justifice concluzia existenței unei 

multitudini de rezoluții de infracționale, ci a uneia singure.  

Se impune așadar, ca actele materiale de fals intelectual și de uz de fals, reținute a fi 

fost săvârșite de C., conform celor de mai sus, să fie încadrate juridic într-o unică infracţiune 

de „fals intelectual”, prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 289 alin. 1 

C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 75 lit. a C.pen. din 1969, art. 
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18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 C.pen și într-o unică infracţiune de „uz de fals”, prev. 

de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu trimitere la art. 291 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 

41 alin. 2 C.pen. din 1969, art. 75 lit. a C.pen. din 1969, art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 

şi art. 5 C.pen. 

Potrivit art. 35 alin. 1 C.pen., infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte 

la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect 

pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. 

Potrivit noului C.pen., pentru a fi în prezenţa infracţiunii continuate este necesară întrunirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: pluralitate de acţiuni sau inacţiuni săvârşite la diferite 

intervale de timp; omogenitatea juridică a acţiunilor sau inacţiunilor; unitate de subiect activ; 

unitate de rezoluţie infracţională. 

Unitatea de rezoluţie reprezintă una dintre cele mai importante condiţii de existenţă ale 

infracţiunii continuate şi, totodată, principalul element de delimitare a acesteia faţă de 

concursul real omogen de infracţiuni.  

Pentru a determina includerea unor acţiuni comise la diferite intervale de timp în 

structura unei infracţiuni continuate, rezoluţia infracţională, trebuie să îndeplinească anumite 

condiţii:  

- trebuie să fie determinată: aceasta înseamnă că făptuitorul, în momentul luării 

hotărârii, să fi avut imaginea faptului pe care urmează să-l comită în mod fracţionat, ceea ce 

implică o reprezentare de ansamblu a obiectului material, a locului, modului şi timpului de 

săvârşire a diferitelor acţiuni;  

- trebuie să fie anterioară tuturor acestor acţiuni;  

- şi să se menţină pe toată durata comiterii lor, condiţie ce decurge din chiar 

formularea textului art. 35 alin. 1 noul C.pen., potrivit căreia acţiunile sau inacţiunile trebuie 

să fie comise în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.  

Fiind însă un proces esenţialmente psihic, rezoluţia infracţională nu poate fi percepută 

şi evaluată sub aspectul unităţii şi gradului său de determinare în mod nemijlocit, ci numai pe 

baza circumstanţelor care caracterizează acţiunile în care ea s-a concretizat. Pot fi folosite în 

acest scop elemente cum ar fi: existenţa unor intervale de timp relativ scurte între acţiunile 

componente; comiterea acţiunilor asupra unor bunuri de acelaşi fel; folosirea aceloraşi 

metode, procedee, mijloace; comiterea acţiunilor în aceleaşi împrejurări sau condiţii; unitatea 

de mobil sau de scop.  

Or, activităţile infracţionale comise de inculpatul C., singur sau împreună cu F. 

(netrimisă în judecată) și cu E. (nevizat de prezentele apeluri) în legătură cu falsificarea 

fiecăruia dintre documentele de mai sus și cu folosirea lor, au caracter omogen, fiind comise 

prin aproximativ aceleaşi mijloace, unele acţiuni întrepătrunzându-se ca şi dată a comiterii cu 

alte infracţiuni reţinute în sarcina acestuia, context în care rezoluţia sa infracţională unică 

rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă în cauză.  

În ceea ce privește criticile inculpaților C. și A. privind încadrarea juridică greșită dată 

faptelor pentru care au fost trimiși în judecată, s-a arătat că în cazul în care legea veche este 

considerată mai favorabilă, se impune înlăturarea dispozițiilor art. 17 lit c) din Legea nr. 

78/2000 din încadrarea juridică dată faptelor de fals intelectual și uz de fals, întrucât ar fi 

intevrenit dezincriminarea acestei infracțiuni, considerate de sine stătătoare . Art. 17 lit. c din 

Legea nr. 78/2000 se impune a fi înlăturat, arată apărarea și dacă instanța va reține că 

inculpații au comis o infracțiune de abuz în serviciu prevăzută de Codul penal, fără aplicarea 

dispozițiilor art. 13 indice 2 din legea nr. 78/2000. 

Contrar celor susținute de apărare, instanța de apel reține, în acord și cu practica 

I.C.C.J. (cu trimitere la decizia nr. 404/A din 5 noiembrie 2015), citând că „în cazul 

infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, dacă potrivit legii vechi sunt incidente 

dispoziţiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în vigoare la data săvârşirii faptei, 

mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile nu poate conduce la înlăturarea din 

încadrarea juridică a acestor dispoziţii şi la compararea formei simple a infracţiunii de fals în 
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înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în legea veche cu forma simplă a aceleiaşi 

infracţiuni reglementată în legea nouă. În ipoteza în care constată că legea veche constituie 

legea penală mai favorabilă, instanţa nu poate înlătura din încadrarea juridică dispoziţiile art. 

17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, întrucât înlăturarea acestor dispoziţii ar conduce la aplicarea 

unei lex tertia. În motivare, Înalta Curte constată că la data săvârşirii faptei era în vigoare 

agravanta a cărei înlăturare se cere. Dispoziţiile prevăzute în art. 17 lit. c) din Legea nr. 

78/2000 au natura juridică a unei cauze de agravare a pedepsei şi nu aceea a unei incriminări 

distincte. În aplicarea legii penale mai favorabile instanţa compară dispoziţiile legii vechi, 

astfel cum erau în vigoare la data săvârşirii faptei şi dispoziţiile legii noi cu privire la aceeaşi 

acuzaţie. Mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile nu poate conduce la înlăturarea 

aplicării unei agravante în vigoare la data faptelor şi la compararea formei simple a 

infracţiunii din legea veche cu forma simplă reglementată de legea nouă, deoarece s-ar încălca 

principiul legalităţii prin intervenţia instanţei, în sensul modificării voinţei legiuitorului cu 

privire la incriminarea faptei conform formei calificate. Instanţa poate, în compararea 

normelor pentru determinarea legii mai favorabile, să analizeze legea veche cu toate 

consecinţele sale în ceea ce priveşte încadrarea juridică şi legea nouă cu toate consecinţele 

sale asupra încadrării juridice.” 

 

 Sub  aspectul infracțiunii de luare de mită  , analizând probatoriul administrat în cauză 

, Curtea reține că faptele imputate inculpaților nu întrunesc elementele de tipicitate obiectivă 

ale infracțiunii, probele administrate dovedind că microbuzul marca V  cu nr. de înmatriculare 

IS 15 xxx  nu a fost nici oferit și nici dat inculpatului A.G., iar acesta nu l-a primit .  

 Declarațiile inculpaților L N și A .M  se coroborează pe deplin cu declarațiile 

martorilor audiați și cu aspectele consemnate în înscrisurile depuse la dosarul cauzei.  

 Curtea , analizând prezentele apeluri , face trimitere din nou la limitele sesizării și 

subliniază că nu se poate pronunța decât asupra acuzațiilor așa cum au fost formulate prin 

actul de sesizare . De asemenea, instanța învestită cu prezentele apeluri face trimitere la 

considerațiile teoretice privind analiza probelor expuse deja și constată că situația de fapt 

reținută de prima instanță sub aspectul infracțiunilor prev. de art. 254 și 255 Cod penal din 

1969  nu este confirmată de probele administrate . 

 În concret, inculpații au dovedit că în realitate , microbuzul marca VW cu nr. de 

înmatriculare IS 15 XXX a fost obiectul unei înțelegeri reciproc avantajoase între  S.C. 

AS.R.L. ,  prin L. N.  și  S.C. S.AGM S.R.L.,  prin A.M. .  

Curtea constată, ca o chestiune prealabilă, că Legea  nr. 92 din 10 aprilie 2007  

publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 aprilie 2007 , intrată in vigoare la 22 

aprilie 2007- legea serviciilor de transport - introducea pentru prima dată o procedură de 

licitație electronică organizată de Agenția pentru Agenda Digitală a României, unică 

procedură prin care , o dată la 4 ani se atribuiau traseele de transport județene. Legea a produs 

o modificare substanțială a regulilor de atribuire a traseelor , fiecare operator de transport 

primind un punctaj electronic după ce singur introducea în sistem, pe baza unei parole, datele 

privind mijlocul de transport , vechimea , titlul deținerii ( proprietate sau leasing), deținerea 

unei rezerve destinate să deservească traseul în cazul imposibilității de funcționare a 

vehiculului care operează în mod obișnuit traseul. Licențele de transport nu puteau fi obținute 

în afara acestor proceduri de licitație electronică, iar potrivit dispozițiilor Ordonanței nr. 

109/2005 privind transporturile rutiere , transportul de persoane în cadrul întreprinderii nu 

putea fi realizat fără obținerea licenței de transport și cu respectarea altor condiții.( Atribuirea 

efectiva a traseelor avea loc in sistemul electronic naţional, gestionat de către Agenţia pentru 

Serviciile Societăţii Informaţionale (in prezent Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţională, instituţie care are rolul de a gestiona si opera sistemul e-guvernare 

(S.E.N.) disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 

(S.E.A.P.) disponibil la adresa www.e-licitatie.ro , Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronica a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfa si pentru atribuirea 

http://www.e-guvernare.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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electronica a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene 

si interjudetene (S.A.E.T.) disponibil la adresa vvwvv.autorizatiiauto.ro si Sistemul National 

Electronic de Plata online cu cârdul a taxelor si impozitelor (S.N.E.P.) disponibil la adresa 

www.ghiseul.ro).Modalitatea concreta de atribuire a traseelor de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate era prevăzuta de Normele de aplicare a Legii 92/2007 (in 

continuare, „Normele"), aprobate prin Ordinul 353/23.11.2007 al Ministerului Internelor si 

Reformei Administrative.)  

 Date fiind cele două acte normative  , apar ca fiind logice și credibile declarațiile 

inculpaților privind faptul că asocierea în participațiune a  S.C. A S.R.L. și  S.C. S . S.R.L.  , 

numai pe hârtie , formală , concomintent cu transferul formal al dreptului de proprietate 

asupra  microbuzului marca V  cu nr. de înmatriculare IS 15 xxx nu echivalează cu 

promisiunea și darea acestui bun , indirect , inculpatului A.G.  , ci a apărut ca o înțelegere 

reciproc avantajoasă pentru cele două societăți. Întrebările retorice expuse în actul de sesizare  

nu țin loc de probe , cu atât mai mult cu cât  operatorii de transport din orașul Pașcani nu sunt 

de ordinul zecilor , iar prezența conducătorului unui operator de transport în autogară este 

logică și nu reprezintă o surpriză . Inculpatul L.N.  a susținut că reprezentantul S.  nu este 

primul transportator contactat de el pentru a-și asigura o licență de transport care să-l ajute în 

principal să transporte muncitorii la punctele de lucru de pe șantiere . Nu există probe contrare 

care să infirme întâlnirea celor două persoane-  în condițiile declarate de ele. Înțelegerea în 

condițiile aparente în care s-a încheiat , dar , mai ales , în condițiile concrete în care a 

funcționat a fost avantajoasă pentru ambele părți ; microbuzul nu a fost concret dat , prin 

A.M.  și /sau, lui A.G.  , întrucât L.N.  și  S.C. A S.R.L. au păstrat posesia , folosința și 

dispoziția asupra microbuzului , exercitându-le în concret , astfel cum rezultă din probele 

administrate în cauză .  

 Din declarațiile inculpaților A.M. și .L.N  rezultă că S  avea nevoie de o licență de 

transport de călători pentru a transporta muncitorii la șantierele din țară unde avea lucrări , iar 

A.M.  urmărea să câștige trasee de transport rutier , licențiind vehiculele din parcul propriu . 

Un mijloc de transport în proprietate, nou , cu un grad sporit de confort , erau premisele 

obținerii unui punctaj bun la licitația electronică , conform legii amintite. De aceea , asocierea 

formală a celor doi societăți, concomitent cu transferul formal al microbuzului din patrimoniul 

S.C. A S.R.L în patrimoniul S. S.R.L. , așa cum au susținut-o inculpații , apare ca fiind logică 

și reciproc avantajoasă . Că asocierea convenită prin contractul de asociere în participațiune 

nr. 479/27.12.2007  a fost formală și că transferul proprietății prin factura f.n. din 07.05.2008 

cu valoare 0  întocmită de S.C. A S.R.L în patrimoniul societății inculpaților AG și A M  a 

fost formal  , realizate exclusiv pentru a fi folosite între ei , la licitația electronică și la  A.R.R.  

rezultă din faptul că S. , AG și A M  nu au avut în posesie acest vehicul , dar au folosit licența 

obținută pentru el cu alte mijloace de transport , posesia rămânând la  S.C. A S.R.L. . 

Conform declarației numitului C , constantă în toate etapele procesuale , concordantă cu 

amplele declarații date de L.N.  în fața Tribunalului și Curții , microbuzul a fost condus de el 

în 2008 și în 2009 , inclusiv,  până la instituirea sechestrului asigurător de către procuror , a 

fost parcat la sediul  S.C. A S.R.L.  sau la domiciliul lui C, a fost folosit exclusiv la indicațiile 

lui L.N.  , fiind condus  doar de martor  . A fost folosit de două - trei ori de către S.C. S.R.L.  , 

împrejurări în care a fost condus tot de angajatul S.C. a- numitul C  .  

 Martora O.G.  , cadrul didactic la Școala S , a declarat că în anul 2009 a cerut și a 

obținut de la S.C. A S.R.L, printr-o cerere adresată lui L.N.  microbuzul marca V  cu nr. de 

înmatriculare IS 15 XXX pentru efectuarea unei excursii de o zi , plătind doar combustibilul .  

Nu s-a dovedit că martora se află în relații de orice tip cu vreunul dintre inculpați  ori că există 

vreun motiv pentru care această declarație a fost exclusă din materialul probator , cu atât mai 

puțin cu cât ea se coroborează și cu declarațiile similare ale martorilor T.M.I.  ( preot, care a 

închiriat microbuzul pentru efectuarea de excursii în mod repetat , solicitându-l de la L.N.  ) , 

A.V.  (consilier la Primăria Pașcani care a închiriat microbuzul de la L.N.  pentru a asigura 

http://vvwvv.autorizatiiauto.ro/
http://www.ghiseul.ro/
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participarea copiilor la competiții sportive, pentru a asigura transportul unor pensionari  ) , 

B.F.  ( profesor de sport la Colegiul  C.F. Unirea Pașcani care a declarat că în 2008 - 2009 a 

apelat de mai multe ori la L.N.  pentru închirierea microbuzului în vederea asigurării 

transportului către Iași a copiilor care participau la diferite concursuri ;martorul a mai susținut 

că microbuzul era mereu deservit de același șofer , al cărui nume l-a regăsit în agenda 

telefonică în fața instanței ca fiind C) , I.M.  ( organizator de competiții sportive și 

reprezentant al Clubului de fotbal din Pașcani , care a declarat și el că în 2008-2009 

microbuzul IS 15 XXX  a transportat diverși sportivi la competiții , în urma ajutorului dat de 

L.N.  , mijlocul de transport fiind condus de C. ) ,  K.A (cadru didactic , fost profesor al 

inculpatului L.N.  care a declarat că a solicitat și obținut de la inculpat în 2008- 2009 sprijin 

prin punerea la dispoziție a microbuzului de 4-5 ori ; microbuzul era condus de C.  motorina 

era asigurată de martorul K) .  

 Înlăturarea în bloc a acestor declarații este nemotivată de prima instanță și nu se 

justifică întrucât nu există argumente pentru a susține caracterul lor nesincer și , 

dimpotrivă , ele se coroborează între ele, cu declarația inculpatului L.N.  , cu aspectele 

consemnate în Raportul de expertiză judiciară contabilă întocmit la ( filele 415 ș.u. - 

dosar primă instanță Tribunalul Iași ) . Din acest raport , omis din analiza probelor nejustificat 

de către prima instanță,  rezultă că microbuzul a fost folosit în perioada  2008 - aprilie 2010 de 

S.C. A S.R.L, fiind efectuați în beneficiul acesteia în 2008- 2009 - 147098 km conform foilor 

de parcurs existente în contabilitate , fiind efectuate cheltuieli cu piese de schimb , reparații și 

recarosare ,cu  salariul șoferului C , combustibil și alte cheltuieli. 

 Din același raport rezultă un aspect extrem de important care vine să susțină 

declarațiile inculpatei AM și ale lui L N : în baza contractului de asociere în participațiune și a 

transferului cu valoare 0 a microbuzului în patrimoniul S , această societate a licitat și câștigat 

la licitația electronică traseul nr. 109 : Pașcani - GB- C ( ) , conform Hotărârii Comisiei 

Paritare nr… , în baza ședinței electronice de atribuire din 30.05.2008 organizată de  A.S.S.I. 

București . S a obținut licența de trnasport de persoane , din documentele contabile rezultând 

că pe acest traseu , în perioada 2008- 2010 au circulat în fapt mijloacele de transport cu nr. de 

înmatriculare B79 ZZZ și  IS 29 YYY . Astfel , data facturii cu valoare 0 - 07.05.2008 este 

justificată de data licitației electronice : 30.05.2008 . Cu privire la coincidențele evidențiate de 

procuror , în lipsa unor probe certe din care să rezulte că microbuzul a fost dat mită și în 

prezența unor probe contrare din care rezultă că nu a fost dat mită , simplele coincidențe  

dintre înțelegerea consemnată în contractul de asociere în participațiune și  datele actelor 

juridice încheiate de  A G în calitate de reprezentant al Autorității contractante - Cosiliul local 

S în executarea contractului nr. … cu S.C. A  nu au relevanța reținută de procuror și de prima 

instanță.  

 În acord cu cele consemnate în raportul de expertiză contabilă , martorul C a declarat 

că a efectuat maximum 10 curse cu microbuzul în discuție pentru  S  S.R.L.  ,  că microbuzul 

a fost condus și alimentat de el cu cardul S.C. A S.R.L pe care era înscris numărul mașinii , că 

mijlocul de transport a fost continuu folosit pentru S.C. AS.R.L, iar contractul său de muncă 

cu S  a fost încheiat doar pentru că licența de transport era emisă pentru această societate , el 

fiind efectiv plătit în baza contractului de muncă cu S.C. A S.R.L, de către această societate. 

Martorul C  a confirmat declarațiile martorilor menționați mai sus , arătând că din dispoziția 

lui L.N.  efectua și curse ocazionale transportând copii în excursii și alte persoane , precum 

preoți și sportivi.  

 Instanța de apel reține că L N nu a avut intenția de a oferi și da microbuzul marca V  

cu nr. de înmatriculare IS 15 XXX ca mită lui AG întrucât între data încheierii contractului de 

asociere în participațiune ( 27.12.2007 , când procurorul pretinde că l-ar fi oferit ) și data 

facturii cu valoare 0 ( 08.05.2008 ) , când procurorul pretinde că l-ar fi dat , S.C. A S.R.L a 

dispus de acest bun , în sens legal , gajându-l în favoarea Băncii Române pentru Dezvoltare 
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Agenția Pașcani la 18.03.2008 pentru garantarea unui credit contractat pentru 5 ani (contract 

nr…../.03.2008), astfel după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei , cu referire 

la extrasul din evidențele Arhivei Electronice de garanții Mobiliare emis la 13.03.2013, extras 

eliberat la solicitarea Tribunalului Iași din 27.02.2013. (filele 443 și următoarele dosar 

Tribunalul Iași ) .  

 Așadar , S.C. A S.R.L, în perioada 2008-2009 a exercitat asupra microbuzului marca 

VW cu nr. de înmatriculare IS 15 XXX, drepturile de posesie , folosință și dispoziție, în 

concret , atributele dreptului de proprietate . De aceea, înțelegerile existente între S.C. AS.R.L 

, S.C. S  S.R.L. ,prin  L N și AM nu au semnificația penală reținută în rechizitoriu , faptele 

nefiind tipice. Achitarea inculpaților pentru infracțiunile de dare și luare de mită în forma 

autoratului și complicității nu se poate dispune pe temeiul că ˝fapta nu există ˝întrucât  există 

înțelegeri între inculpați care vizează tocmai bunul ce face obiectul acuzațiilor în materie 

penală, ci pentru motivul că fapta nu este prevăzută de legea penală .  

 Cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale consacrat de art. 16 alin. 

(1) lit. b) din Codul de procedură penală, respectiv „fapta nu este prevăzută de legea penală”, 

se reţine atunci când nu există concordanţă (tipicitate) între fapta concretă comisă şi modelul 

legal de incriminare prevăzut de legea penală. 

  Condiția ca fapta să fie prevăzută de legea penală presupune tipicitatea, existența 

elementelor obiective și subiective cuprinse în definiția fiecărei fapte penale. În ceea ce 

privește elementele subiective, acestea presupun doar o evaluare in abstracto, o detectare a 

formei de vinovăție prevăzute de lege.  

 Cum acuzațiile formulate , astfel cum s-a arătat mai sus , se referă la luarea ca mită a 

microbuzului marca VW  cu nr. de înmatriculare IS 15 XXX de către AG  , cu concursul 

numitei AM și a  S.C.  S  S.R.L. și la darea ca mită a aceluiași bun de către LN  cu ajutorul 

S.C. A S.R.L, instanța de apel constatând că faptele inculpaților nu au semnificația prevăzută 

de art. 254 și 255 Cod penal din 1969 și art. 289 , 290 Cod penal în vigoare , întrucât acțiunile 

lor nu corespund elementului material al acestor infracțiuni , atât timp cât s-a dovedit prin 

probele administrate că LN  nu a oferit lui AG  bunul ca mită , nu i-a prezentat folosul pe 

care l-ar fi primit și nu a predat, nu a remis lui AG  prin intermediul soției acestuia , cu 

sprijinul inculpatelor S.C. AS.R.L și a  S.C.  S S.R.L. microbuzul marca V  cu nr. de 

înmatriculare IS 15 XXX, iar inculpatul AG  nu a preluat , nu a luat în posesie acest bun , față 

de limitele sesizării, nu se impune analiza celorlalte condiții prevăzute de textul de 

incriminare.  

 

Drept procesual penal 

 

6. Acțiune civilă. Daune morale 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală. Acțiunea penală și acțiunea 

civilă în procesul penal  

Indice alfabetic: Drept procesual penal - acțiune civilă 

Temei de drept: C.proc.pen., art. 19; C.civ., art. 1391 

 

1. În conformitate cu dispozițiile art. 1391 alin. (2) C. civ., instanța poate acorda 

despăgubiri cu titlu de daune morale persoanelor care nu au calitatea de 

ascendenți, descendenți, frați, surori sau soț în raport cu victima infracțiunii de 

ucidere din culpă, numai în ipoteza în care aceste persoane dovedesc existența 

prejudiciului constând în durerea încercată prin moartea victimei. 

2. În cazul despăgubirilor acordate de instanță cu titlu de daune morale, actualizarea 

sumelor reprezentând despăgubirile operează de la data rămânerii definitive a 
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hotărârii judecătorești, întrucât creanța devine certă, lichidă și exigibilă numai 

în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 15 din data de 20 ianuarie 2017 

 

Curtea de Apel Iași, în baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen., a condamnat inculpatul G. la 

următoarele pedepse: 

l. 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din 

culpă prev. de art. 192 alin. 2 C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și 

art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 2 (doi) ani. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

2. 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul 

fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.proc.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 

374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 

2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

3. 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub 

influența băuturilor alcoolice prev. de art. 336 alin. 1 C.proc.pen., cu aplicarea dispozițiilor 

art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 10 iunie 

2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

4. 1 (un) an și 6(șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui 

vehicul sub influența băuturilor alcoolice prev. de art. 336 alin. 1 C.proc.pen., cu aplicarea 

dispozițiilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data 

de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

5. 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de părăsire a 

locului accidentului prev. de art. 338 alin. l C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 

C.proc.pen. și art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (faptă comisă la data de 17 septembrie 2016). 

În baza art. 67 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa complementară a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen. pentru o durată de 1 (un) an. 

În baza art. 65 C.pen., a aplicat inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 noul C.pen., art. 39 alin. 1 lit. b noul C.pen. a 

contopit pedepsele aplicate inculpatului G. în pedeapsa cea mai grea, respectiv cea de 3 (trei) 

ani și 6 (șase) luni închisoare, pe care o sporește cu o treime din restul pedepselor stabilite, 

respectiv 1 (un) an și 10 (zece) luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 5 

(cinci) ani și 4 (patru) luni închisoare. 

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. a aplicat inculpatului, pe lângă pedeapsa 

rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și 

i C.pen. pentru o durată de 2 (doi) ani. 



212 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 5 C.pen., pe lângă pedeapsa rezultantă, a interzis 

cu titlu de pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i C.pen.. 

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., a menținut măsura arestării preventive a 

inculpatului G. luată prin încheierea nr. 11/DLF pronunțată la data de 18 septembrie 2016 de 

judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel lași, în cauza înregistrată sub nr. 

763/45/2016. 

În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 72 alin. 1 C.pen. s-a dedus din 

pedeapsa rezultantă aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 17 septembrie 2016 la 

zi. 

În baza prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 rap. la art. 3,4,5 și 9 din Legea 

nr. 76/2008, a dispus, după rămânerea definitivă a prezentei cauze, prelevarea de probe 

biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date 

Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În conformitate cu art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și 

funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, s-a adus la cunoștința 

inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în 

Sistemul Național de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, a admis 

acțiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae 

Oblu” Iași, și, în consecință, inculpatul G. a fost obligat la plata către această parte civilă a 

sumei de 50,91 lei, cu titlu de daune materiale, către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență 

„Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, actualizată cu rata inflației la data plății efective a debitului. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, a admis, în 

parte, acțiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul de Ambulanță Județean Iași și, 

în consecință, a obligat inculpatul G. la plata către această parte civilă a sumei de 586, 8 lei, 

cu titlu de daune materiale. 

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. rap. la disp. art. 1349 și 1357 Cod civil, art. 11 alin. 

1 din Ordinul nr. 1/2008 emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în 

aplicare a Normelor privind Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, precum și ale art. 24 din 

Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule (în vigoare la data producerii accidentului), a admis, în 

parte, acțiunile civile formulate de către părțile civile N.D., N.A.-M., B.A. și N.V.-P., și, în 

consecință, a obligat partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii la 

plata următoarelor sume: 

- 80.000lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.D. - soția victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 70.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.A.-M. - fiica victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 40.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.V.-P. – nepotul victimei, 

suma actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 40.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă B.A. - sora victimei, suma 

actualizată cu indicele de inflației și dobânda legală, ce se vor calcula de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

- 1549,07 lei, cu titlu de daune materiale, către partea civilă N.D., suma actualizată cu 

indicele de inflație și dobânda legală, ce se vor calcula de la data de 26.10.2016, și până la 

plata integrală a debitului. 

Au fost respinge restul pretențiilor părților civile, ca neîntemeiate. 

În baza prevederilor art. 276 alin. 1 C.proc.pen. a obligat inculpatul G. la plata către 

fiecare din cele patru părți civile a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 



213 

 

În baza art. 272 alin. 1 și art. 274 alin. 1 C.proc.pen. inculpatul a fost obligat la plata 

către stat a cheltuielilor judiciare, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. 6 C.proc.pen. onorariul parțial cuvenit 

apărătorului desemnat din oficiu în cursul urmăririi penale (delegația nr. 23669/septembrie 

2016 - C.A.) în cuantum de 260 lei, a rămas în sarcina statului, fiind avansat din fondurile 

speciale ale Ministerului Justiției. 

Pentru a hotărî astfel, Curtea de Apel Iași a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de 

pe lângă Curtea de Apel Iași s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a 

inculpatului G. pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul 

fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (două infracțiuni) și părăsirea 

locului accidentului, fapte prev. de art. 192 alin. 2, art. 335 alin. 2, art. 336 alin. 1, art. 338 

alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și alin. 2 C.pen..  

În fapt, prin actul de sesizare s-a reținut că la data de 10 iunie 2016 inculpatul a 

condus pe drumurile publice din municipiul Iași, autovehiculul proprietate personală marca 

Volkswagen Golf, având în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, iar, la data de 

17.09.2016, în timp ce conducea autovehiculul proprietate personală marca Volkswagen Golf, 

pe Șoseaua Nicolina din municipiul Iași, deși avea suspendat dreptul de a conduce 

autovehiculul și o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală, a pierdut controlul direcției, 

a pătruns pe trotuar, unde a surprins și accidentat două persoane, dintre care una a decedat și, 

ulterior a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. 

Prin încheierea din data de 16 noiembrie 2016, judecătorul de cameră preliminară, în 

baza art. 342 C.proc.pen. raportat la art. 38 alin. 1 lit. d C.proc.pen., a constatat competența 

materială și teritorială a Curții de Apel Iași în soluționarea cauzei. A constatat legalitatea 

sesizării instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași numărul 

593/P/2016, emis la 10.10.2016 privind pe inculpatul G. și a dispus începerea judecății cauzei.  

La termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2017, inculpatul G., după ce i-au fost 

aduse la cunoștință drepturile și obligațiile care-i revin potrivit prevederilor art. 83 și 108 

C.proc.pen., a declarat faptul că recunoaște în integralitate faptele pentru care a fost trimis în 

judecată, așa cum au fost acestea descrise în actul de sesizare al instanței, solicitând să fie 

judecat potrivit procedurii simplificate reglementate de prevederile art. 376 C.proc.pen. rap. la 

art. 396 alin. 10 C.proc.pen., cerere care a fost admisă de către instanța de judecată. 

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză în cursul urmăririi 

penale din perspectiva prevederilor art. 374 alin. 4 și art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanța a 

constatat că situația de fapt astfel cum a fost reținută prin actul de sesizare al instanței 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, 

dispunând condamnarea acestuia la pedepse cu închisoarea pentru fiecare infracțiune ținând 

cont de dispozițiile art. 74 C.pen.. 

Constatând întrunite condițiile tragerii la răspundere penală, instanța a admis acțiunea 

civilă și, întrucât autovehiculul care a provocat accidentul nu este asigurat, în raport cu 

dispozițiile Legii nr. 32/2000 a obligat partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a 

Victimelor Străzii la plata daunelor morale către fiecare parte civilă, precum și la plata 

daunelor materiale de 1549,07 lei, constând în cheltuieli ocazionate de înmormântarea 

victimei N.D., praznicul de înmormântare, pomenirile de 3 zile, 9 zile și 40 de zile, restul 

daunelor morale fiind respinse ca nedovedite. 

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de către partea civilă Serviciul de 

Ambulanță Județean lași și obligat inculpatul G. la plata sumei de 586,8 lei, cu titlu de daune 

materiale, constând în cheltuielile efectuate cu transportul medical al victimei N.D. 

Notă:  

Prin Decizia penală nr. 159/A din 4 mai 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Secția Penală, sentința a fost modificată în parte, astfel: 
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Au fost admise apelurile declarate de inculpatul G., partea responsabilă civilmente 

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și părțile civile N.D. și N.A.-M., numai în ceea ce 

privește latura civilă, respectiv cuantumul daunelor morale. 

A fost desființată, în parte, sentința penală apelată și, în rejudecare, a fost obligată 

partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii la plata următoarelor 

sume: 

- 180.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.D. - soția victimei, suma 

ce va fi actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, de la data rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului; 

- 150.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă N.A.-M. - fiica victimei, 

suma ce va fi actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală, de la data rămânerii 

definitive a prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului; 

- 10.000 lei, cu titlu de daune morale, către partea civilă B.A. - sora victimei, suma ce 

va fi actualizată cu indicele de inflației și dobânda legală, de la data rămânerii definitive a 

prezentei hotărâri și până la plata integrală a debitului. 

A fost respinsă ca neîntemeiată, acțiunea civilă promovată de partea civilă N.V.-P. și, 

pe cale de consecință, a fost înlăturată dispoziția privind obligarea inculpatului la plata 

cheltuielilor de judecată de 1.000 lei către această parte civilă. 

 

7. Limitele judecății - art. 371 C.proc.pen.. Înșelăciune .Avocat. Lipsa raporturilor 

patrimoniale dintre persoana vătămată și inculpat 

Cuprins pe materii: drept penal, drept procesual penal   

Indice alfabetic:  limitele judecății , înșelăciune   

Temei de drept:art. 371 Cod procedură penală ,  art. 244 Cod penal  

 

Completarea acuzațiilor de către procuror cu prilejul formulării, în cursul cercetării 

judecătorești, a unei solicitări de schimbare a încadrării juridice contravine 

normelor procesual penale, întrucât conduce la reconfigurarea împrejurărilor 

faptice imputate după epuizarea momentului instituit de lege, ceea ce echivalează 

cu o nesocotire a principiului separării funcțiilor judiciare și, în egală măsură, a 

dreptului la apărare, în condițiile în care limitele și obiectul judecății stabilite 

prin rechizitoriu sunt supuse controlului de legalitate în faza camerei 

preliminare, fiind exclusă extinderea ulterioară a acestora în etapa judecății. 

Pentru a realiza condițiile de tipicitate ale infracțiunii de înșelăciune, acțiunea de 

inducere în eroare trebuie să se producă pe fondul constatării existenței unor 

raporturi patrimoniale între autorul faptei și persoana indusă în eroare, în a 

căror derulare primul acționează cu rea-credință, urmărind să creeze victimei o 

falsă reprezentare a realității pentru a o determina pe aceasta să asigure fie 

autorului, fie unei alte persoane un folos patrimonial injust. Se observă, așadar, 

că de esența infracțiunii de înșelăciune este existența unor raporturi patrimoniale 

între autorul faptei și persoana indusă în eroare. 

Or, raporturile dintre diferitele autorități publice (inclusiv autoritatea judecătorească) 

și cetățeni sunt raporturi de autoritate, guvernate de reglementările incidente în 

domeniile în care acestea își exercită prerogativele specifice. Natura raporturilor 

dintre instanțele judecătorești și părți nu este, însă, influențată de tipul litigiului 

dedus spre soluționare, aceste relații rămânând în sfera raporturilor de 

autoritate indiferent de caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului 

pentru a cărui ocrotire partea s-a adresat justiției. 

Prin urmare, prezentarea mincinoasă a unor aspecte de fapt ori de drept în fața unei 

autorități judecătorești iese din sfera relațiilor protejate prin incriminarea 

infracțiunii de înșelăciune (art. 215 C.pen. anterior, respectiv art. 244 C.pen.), 
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putând, însă, fi circumscrisă altor infracțiuni, precum cele de fals ori contra 

înfăptuirii justiției ș.a. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Sentința penală nr. 30/17.03.2017 

 

Prin rechizitoriul nr. 311/P/2013 din 11.12.2015 emis de Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel Iași, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților C., pentru săvârșirea 

infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. cu 

aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen. cu 

aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen. 

cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., și participație improprie la fals intelectual, 

prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 

38 alin. l C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen., și B., pentru săvârșirea infracțiunilor 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 5 

C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 5 

C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen. cu aplicarea 

art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., și participație improprie la fals intelectual, prevăzută de 

art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l 

C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.. 

În actul de sesizare a instanței s-a arătat că, în anul 1982, numita B.R. (în prezent J.R.) 

a vândut inculpatei B. o casă de locuit situată în comuna T., sat T., județul Iași, pe care o 

construise împreună cu soțul ei, numitul B.C., decedat la 27.02.1973, pe un teren în suprafață 

de 1200 mp moștenit de la părinții acestuia din urmă, numiții B.T. și B.C. J.R. a avut 

împreună cu B.C. cinci copii, respectiv C.E., B.M., B.V., B.D. și B.I., dintre care, în anul 

1982, doar penultimul era major. După anul 1982, numita J.R. și copii săi nu au mai locuit în 

comuna T., județul Iași. 

S-a reținut, în continuare, că, în anul 2009, inculpata B. s-a adresat inculpatului C., 

avocat în cadrul Baroului Iași (recomandat de martorul P.I.), în vederea obținerii terenului de 

1000 mp din jurul casei cumpărate în anul 1982 de la numita J.R. Ca urmare, la data de 

28.08.2009, inculpatul C. a depus la Judecătoria Pașcani o acțiune pe care a formulat-o în 

numele persoanelor vătămate B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., pe care nu le-a văzut niciodată și 

nici nu le cunoștea, luându-le numele de pe autorizația pentru înstrăinare de construcții nr. 7 

din data de 24.04.1982 emisă de Consiliul popular al comunei T., județul Iași, atașând și o 

împuternicire avocațială, fără număr, cu aceeași dată, în care a consemnat în fals că a fost 

împuternicit de respectivele persoane vătămate în baza contractului din 28.08.2009 să le 

redacteze acțiunea și să îi reprezinte în fața Judecătoriei Pașcani.  

S-a mai arătat că inculpatul C. a întocmit în fals și chitanța cu nr. 35 din 25.08.2009 în 

care a consemnat că a încasat un onorariu de 1000 lei de la „B.R. ș.a” - fila 9 din chitanțierul 

seria C 195 170 25, înregistrând chitanța completată în fals în registrul - jurnal de încasări și 

plăți la fila 44. 

Acțiunea a format obiectul dosarului civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, 

în care inculpatul C. a fost prezent la fiecare termen de judecată, persoanele vătămate B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., care în 2009 aveau alte nume decât în anul 1982, fiind citate la adresa 

cabinetului de avocatură al sus-numitului, la solicitarea acestuia. În acest proces, care a avut 

ca obiect „acțiune în constatare” inculpatul C., în numele numiților B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., a chemat-o în judecată pe inculpata B. și a solicitat instanței de judecată să constate că 

aceștia i-au vândut celei din urmă în anul 1982 și terenul, nu numai casa, precum și faptul că a 

obținut terenul prin „uzucapiune scurtă”. Instanța a dispus citarea numiților B.R., B.M., B.V., 

B.I. și B.L. la adresa din comuna T., sat T., județul Iași, cu mențiunea de a indica valoarea 

terenurilor pentru calcularea taxei de timbru. 

A mai arătat procurorul că, la data de 9.09.2009, inculpata B. a semnat dovezile de 

îndeplinire a procedurii de citare în locul destinatarilor B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., 
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susținând că este rudă cu aceștia și că le va înmâna citațiile, în acest sens, folosindu-se de 

faptul că înainte de căsătorie avea numele de familie tot B. și mințind factorii poștali. 

Inculpata B. s-a prezentat la fiecare termen de judecată, a achitat taxa de timbru în 

locul pretinșilor reclamanți și onorariul expertului topograf, semnând, de asemenea, mai multe 

cereri, redactate în numele ei de către inculpatul C., prin care arăta că este de acord cu 

acțiunea formulată de reclamanți. 

S-a mai reținut că inculpatul C. a întocmit în fals, în numele pretinșilor reclamanți, o 

notă de probe, prin care se solicita audierea în calitate de martor a numitului P.I. și efectuarea 

unei expertize topo-cadastrale, notă pe care a depus-o la dosarul nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani la data de 2.02.2010. 

În actul de sesizare, s-a mai arătat că, la data de 28.05.2010, ca urmare a desființării 

completului care judeca cauza și repartizării aleatorii a dosarului menționat, s-a dispus citarea 

reclamanților la adresa din comuna T., județul Iași, ocazie cu care inculpata B. a semnat, la 

02.06.2010, procesele verbale de primire a citațiilor destinate numiților B.M., B.V. și B.I., 

susținând în mod nereal că este soră cu aceștia. De asemenea, și în 01.07.2010, inculpata a 

semnat procesele verbale de primire a citațiilor emise pe numele reclamanților B.R., B.M. 

B.V., B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia. 

În baza actelor întocmite în fals, inculpatul C. a obținut, în dosarul civil nr. 

3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, prin care s-a 

admis acțiunea civilă, s-a decis ca hotărârea să țină loc de act autentic de vânzare - cumpărare 

încheiat între numiții B.R., B.M., B.V., B.I. și B.L., în calitate de vânzători, și inculpata B., în 

calitate de cumpărător, cu privire la casa de locuit și terenul în suprafață de 250 mp, și s-a 

constatat că pentru restul terenului, de 954 mp, aceasta din urmă a dobândit dreptul de 

proprietate prin efectul prescripției achizitive.  

Ulterior, la data de 12.11.2010, inculpata a semnat dovezile de primire a copiilor 

sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, ce erau adresate numiților B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., susținând în mod nereal că este sora cu aceștia.  

La data de 5.04.2011, la solicitarea inculpatei B., Judecătoria Pașcani a pronunțat o 

încheiere de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, 

încheiere care a fost comunicată părților. Ulterior, în 13.04.2011, inculpata a semnat dovezile 

de primire a copiilor încheierii din 5.04.2011, ce erau destinate numiților B.R., B.M., B.V., 

B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este soră cu aceștia.  

Procurorul a mai arătat că, în anul 2013, persoanele vătămate C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. au acționat-o în judecată pe inculpata B. pentru revendicarea terenului de 1000 

mp, aflat lângă casa pe care numita J.R. (fostă B.R.) i-a vândut-o în anul 1982, acțiunea 

formând obiectul dosarului civil nr. 1200/866/2013 al Judecătoriei Pașcani, în care inculpata 

B. a fost asistată de inculpatul C.. Cu acest prilej, persoanele vătămate C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. au aflat că au avut calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani, unde au fost reprezentați de avocatul C.. 

Prin sentința penală nr. 30 din 17 martie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Iași, 

Secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 386 C.pr.pen., au fost admise cererile 

formulate de procuror și de inculpați și s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor 

reținute în sarcina acestora prin rechizitoriu, astfel: 

- pentru inculpatul C. din infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 

C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

prevăzută de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. 

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de uz de fals, 

prevăzută de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea 

de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de 
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participație improprie la fals intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 

C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea de participație 

improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la 

art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu 

aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969); 

- pentru inculpata B. din infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 

C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen., în infracțiunea de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 

prevăzută de art. 322 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 38 alin. l C.pen. într-o 

infracțiune de participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 

31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 

(1969) și art. 5 C.pen. (referitor la semnarea dovezilor de citare și comunicare destinate altor 

persoane la datele de 09.09.2009; 02.06.2010; 01.07.2010; 12.11.2010) și o infracțiune de 

participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 

C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen. (referitor la declinarea falsei calități de soră și semnarea pe comunicarea încheierii de 

îndreptare eroare materială din 13.04.2011 – 5 comunicări); din infracțiunea de uz de fals, 

prevăzută de art. 323 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea 

de uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 

alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.; din infracțiunea de participație improprie la fals 

intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., cu aplicarea cu 

aplicarea art. 38 alin. l C.pen. și art. 5 C.pen., în infracțiunea de participație improprie la fals 

intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. 

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a 

C.pen. (1969). 

A fost condamnat inculpatul C.: 

- pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 

215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 3 ani 

închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969), 

respectiv dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita 

profesia de avocat, cu titlu de pedeapsă complementară, conform art. 65 alin. 1 C.pen. (1969). 

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de 

art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție 

și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 

C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă 

continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii 

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi 

ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) și art. 

5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii 

exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi 

ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969), la 1 

an închisoare. S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, 
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dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în 

condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), au fost contopite 

pedepsele aplicate inculpatului C. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani 

interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a 

alege și de a fi ales, dreptul de a ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), 

cu titlu de pedeapsă complementară. 

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969) (dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a 

ocupa o funcție și dreptul de a exercita profesia de avocat), pe durata și în condițiile prevăzute 

de art. 71 C.pen. (1969). 

În baza art. 86
1
 C.pen. (1969), s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C., pe un termen de încercare de 5 

ani, stabilit în condițiile art. 86
2
 C.pen. (1969), pe durata căruia s-a impus, în baza art. 86

3
 

C.pen. (1969), respectarea de către inculpat a următoarelor măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune Iași, desemnat ca organ de supraveghere, la datele fixate de 

acesta; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice 

deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice locul de muncă; să 

comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), a fost suspendată executarea pedepselor accesorii 

pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.  

A fost condamnată inculpata B.: 

- pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 

215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 3 ani 

închisoare și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969), cu titlu de pedeapsă complementară, conform art. 65 alin. 1 C.pen. (1969). S-a aplicat 

inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, 

b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatei 

B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a aplicat inculpatei 

B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

 - pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 291 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la 1 an închisoare. S-a 

aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 

64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. (1969); 

- pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969), 1 an 

închisoare. S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), au fost contopite 

pedepsele aplicate inculpatei B. în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani 

interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969), cu titlu de 

pedeapsă complementară. 
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S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969) pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 86
1
 C.pen. (1969), s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatei B., pe un termen de încercare de 5 

ani, stabilit în condițiile art. 86
2
 C.pen. (1969), pe durata căruia s-a impus, în baza art. 86

3
 

C.pen. (1969), respectarea de către inculpată a următoarelor măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune Iași, desemnat ca organ de supraveghere, la datele fixate de 

acesta; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice 

deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice locul de muncă; să 

comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), a fost suspendată executarea pedepselor accesorii 

pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.  

În baza art. 25 alin. 3 C.proc.pen., au fost desființate înscrisurile falsificate emise de 

Cabinetul de Avocatură C., respectiv: 

- acțiunea civilă depusă la data de 28.08.2009 la Judecătoria Pașcani aflată în original 

la filele 2-3 în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (filele 37-38 d.u.p. în 

copie) și împuternicirea avocațială aflată în original la fila 4 în dosarul civil nr. 

3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (fila 39 d.u.p. în copie); 

- chitanța nr. 39 din 25.08.2009 în care se consemnează încasarea onorariului în fals – 

fila 9 – în chitanțierul seria S (fila 217 d.u.p. în copie) și înregistrarea din registrul jurnal 

încasări și plăți a cabinetului de avocatură; 

- nota de probe întocmită în fals de către inculpatul C. în numele părților vătămate care 

aveau calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin 

care acestea ar fi solicitat audierea unui martor și efectuarea unei expertize topo-cadastrală 

aflată în original la fila 29 dosar civil (fila 64 d.u.p. în copie); 

- cererea formulată de către inculpata B. și semnată de aceasta și de către inculpatul C. 

pentru vătămați, aflată în original la fila 58 dosar civil (fila 93 d.u.p. în copie); 

- înscrisurile aflate la filele 10-14 din dosarul civil, reprezentând citațiile semnate fără 

drept pentru alte persoane; 

- citațiile din data de 02.06.2010 pentru termenul din 22.06.2010, semnate și predate, 

aflate în original la filele 62-67 din dosarul civil; 

- citațiile pentru termenul din 21.09.2010, aflate în original la filele 70-74 din dosarul 

civil; 

- dovezile de comunicare a sentinței civile din data de 05.10.2010, aflate în original la 

filele 85-89 dosar civil, toate din data de 12.11.2010; 

- dovezile de comunicare a încheierii de îndreptare eroare, aflate în original la filele 

102-106 dosar civil.  

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de părțile civile C.E., J.R., B.V., B.D., 

B.I. și B.M. și, în baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen., raportat la art. 19, art. 25 C.pr.pen. și art. 

1349,1357, 1381 și următoarele C.civ., au fost obligați inculpații C. și B. să achite acestora 

câte 10.000 lei cu titlu de despăgubiri civile constând în daune morale. 

Au fost obligați inculpații C. și B. să achite în solidar părții civile C.E. suma de 2196 

lei cu titlu de despăgubiri civile constând în daune materiale. 

În baza art. 276 alin. 4 C.pr.pen. raportat la art. 274 alin. 2 C.pr.pen., au fost obligați 

inculpații C. și B. să achite fiecare părții civile B.I. suma de câte 1250 lei, cu titlu de cheltuieli 

judiciare constând în onorariu avocat ales. 

În baza art. 276 alin. 4, 6 C.pr.pen., au fost obligați inculpații C. și B. să achite fiecare 

părții civile C.E. câte 762,5 lei cu titlu de cheltuieli de transport. 

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., au fost obligați inculpații C. și B. să plătească 

fiecare suma de câte 1230 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. 
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Pentru a se pronunța în acest sens, instanța de fond a reținut, în esență, că, prin 

încheierea din data de 04.02.2016 (definitivă prin încheierea nr. 375/17.03.2016 a Înaltei Curți 

de Casație și Justiție, Secția penală, pronunțată în dosarul nr. 1215/45/2015/a1), judecătorul 

de cameră preliminară a respins ca nefondată excepția invocată de inculpatul C. privind 

neregularitatea rechizitoriului și incompleta descriere a faptelor pentru care a fost trimis în 

judecată și a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 311/P/2013 din 11 

decembrie 2015 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, a administrării probelor și 

a efectuării actelor de organele de urmărire penală, dispunând începerea judecății în cauză. 

Totodată, a constatat că, prin cererea înregistrată la data de 20 ianuarie 2016, persoana 

vătămată C.E. s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților C. și B. cu sumele de 1.000.000 

lei daune morale, reprezentând suferința pricinuită prin acțiunea falsă introdusă la Judecătoria 

Pașcani, 2500 lei daune materiale, reprezentând onorariu avocat, 80 euro, reprezentând 

transportul din localitatea Albengo, Italia, la Tg. Neamț în 16 ianuarie 2016, și 3000 euro, 

reprezentând valoarea întreruperii activității sale din Italia. 

Ulterior, prin cererea depusă la data de 04 februarie 2016, prin avocat ales, persoanele 

vătămate C.E., B.V., B.D., B.M., B.I. și J.R. au precizat că se constituie părți civile în cauză, 

solicitând instanței obligarea în solidar a inculpaților C. și B. la plata sumei de 1.000.000 lei 

cu titlu de daune morale, motivând că, prin activitatea infracțională desfășurată pe o perioadă 

îndelungată de timp, prin mijloace abile – înscrisuri falsificate, fals în declarații -, au fost 

privați de obținerea proprietății asupra terenului în suprafață de 1000 mp intravilan din 

comuna T. și asupra casei părintești din aceeași localitate care a fost demolată în anul 2014 de 

către inculpata B. în mod ilegal, folosindu-se de o sentință judecătorească obținută prin 

utilizarea ca mijloace de probă a unor înscrisuri falsificate, fapt ce le-a cauzat și o traumă 

psihică considerabilă. Persoanele vătămate au solicitat și daune materiale reprezentând 

cheltuieli efectuate cu deplasările la organele de urmărire penală și salariul neîncasat aferent 

zilelor nelucrate, în dovedirea cărora au depus înscrisuri. Această cerere a fost precizată oral 

la primul termen de judecată (28 aprilie 2014), precum și în scris, la data de 20 mai 2016, 

părțile civile solicitând obligarea inculpaților C. și B. la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu 

de daune morale,1373 lei cheltuieli de transport, 60 lei cheltuieli de traducere a înscrisurilor 

depuse, 2136 lei, reprezentând salariul neîncasat timp de 15 zile nelucrate de partea civilă 

C.E., conform contractului de muncă, și 2500 lei onorariu avocat ales, depunând acte în 

dovedire. 

La primul termen de judecată, s-a dat citire actului de sesizare a instanței și i-au fost 

aduse la cunoștință inculpatului C. drepturile și obligațiile procesuale, precum și faptul că 

poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi 

penale și a înscrisurilor prezentate de părți, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în 

sarcina sa, în conformitate cu prevederile art. 374 alin. 4 C.pr.pen. și art. 396 alin. 10 

C.pr.pen.. 

După consultarea cu avocatul ales, inculpatul C. a precizat că nu recunoaște în 

totalitate faptele reținute în sarcina sa, întrucât are dubii cu privire la infracțiunea de 

înșelăciune și a solicitat ca judecarea cauzei să se desfășoare conform procedurii obișnuite.  

Avocatul ales al inculpatei B., în baza art. 52 C.pr.pen., a invocat o chestiune 

prealabilă constând în stabilirea existenței sau inexistenței dreptului de proprietate al 

inculpatei B. asupra terenului, considerând că aceasta a dobândit dreptul de proprietate asupra 

imobilului prin uzucapiunea scurtă, cel mai târziu în anul 1992, la momentul soluționării 

cauzei împlinindu-se și termenul uzucapiunii lungi de 30 de ani, care a început să curgă în 

anul 1982, învederând că de soluționarea acestei chestiuni depinde existența unora din faptele 

descrise în rechizitoriu. 

Ulterior, după discutarea în contradictoriu a cererilor la termenul din 26 mai 2016, 

instanța a respins ca tardivă cererea inculpatului C. de judecare a cauzei în procedura 

simplificată și a apreciat că, față de situația și probele existente la dosar, chestiunea de drept 
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invocată în temeiul art. 52 C.pr.pen. nu este o veritabilă chestiune prealabilă, ci ține de 

soluționarea pe fond a întregii cauze, motiv pentru care a trecut la cercetarea judecătorească.  

În cursul cercetării judecătorești, s-a procedat la audierea inculpatei B. (la termenul 

din 26.05.2016), inculpatul C. prevalându-se de dreptul la tăcere, a persoanei vătămate C.E. 

(la 23.06.2016) și a martorilor D.F., L.I., A.V. (în ședința publică din 23.06.2016), P.L., P.Gh. 

(la termenul din 22.09.2016) și P.I. (în ședința publică din 20.10.2016) și s-au depus la dosar 

de către Comisia Locală de Fond Funciar T. și Instituția Prefectului Județului Iași înscrisurile 

solicitate de instanță.  

S-a mai arătat de către Curtea de apel că, la termenul de judecată din 20 octombrie 

2016, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina 

inculpaților prin rechizitoriu, cerere ce a fost precizată în scris ulterior, la data de 17 

noiembrie 2016.  

În acest sens, cu referire la inculpatul C., reprezentantul Ministerului Public a apreciat 

că se impune reținerea formei continuate, prevăzută art. 35 alin. l C.pen., în privința 

infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătura privată, reglementată de art. 322 C.pen., având 

ca acte materiale redactarea și depunerea, în 28.08.2009, la Judecătoria Pașcani a acțiunii 

civile în numele pretinșilor reclamanți, redactarea și atașarea la acțiune a împuternicirii 

avocațiale, redactarea, înregistrarea în registrul - jurnal de încasări și plați a cabinetului și 

depunerea în arhiva avocațială a chitanței nr. 35 din 25.08.2009, în care se consemna în fals 

încasarea unui onorariu de la B.R., redactarea și depunerea notei de probe din 02.02.2010 în 

numele pretinșilor reclamanți, deoarece toate au avut la bază aceeași rezoluție infracțională, 

reprezentând demersuri în cadrul aceluiași proces civil, în scopul pronunțării unei hotărâri 

judecătorești care să țină loc de titlu de proprietate asupra construcției și terenului în discuție, 

precizând, totodată, că, atâta timp cât utilizatorul este și autorul falsului, pentru folosirea 

acestor înscrisuri nu se poate reține și infracțiunea prevăzută de art. 323 C.pen.. 

S-a apreciat, însă, că această din urmă infracțiune trebuie reținută cu privire la 

susținerea de către inculpat a acțiunii cu acte în instanță, constând în dovada de plată a 

diferenței de taxă de timbru pe numele reclamantei B.R., deși știa ca aceasta nu inițiase 

procesul, nu îl angajase și nu achitase taxa, ci pârâta B..  

În privința inculpatei B., procurorul a solicitat reținerea formei continuate: 

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 2 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., constând în preluarea și semnarea fără drept 

(prezentându-se fie cu numele destinatarilor, fie cu numele său real, însă ca rudă a acestora, 

determinându-i astfel pe factorii poștali să menționeze, în fals, respectivele informații), la mai 

multe date, a dovezilor de citare și a comunicărilor emise de instanța civilă și destinate 

pretinșilor reclamanți (la 09.09.2009 - câte cinci citații cu copii acte pentru B.R., B.M., B.V., 

B.I., B.L.; la 02.06.2010 - câte cinci citații pentru B.R., B.M., B.V., B.I., B.L.; la 01.07.2010, 

tot pentru cei cinci destinatari, precum și semnarea de primire la 12.11.2010, de cinci ori, pe 

comunicările sentinței civile nr. 2128 din 2010 pentru cinci persoane - B.R., B.M., B.V., B.I., 

B.L.), manoperele repetate având la baza aceeași rezoluție, vizând același proces, în conivență 

cu inculpatul C.;  

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 3 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., referitor la declinarea falsei calități de soră și 

semnarea repetată, la 13.04.2011, a dovezilor de comunicare către cei cinci pretinși reclamanți 

a încheierii de îndreptare a erorii materiale din 05.04.2011, manoperă ulterioară pronunțării 

hotărârii, având, astfel, la bază o nouă rezoluție unică; 

- în privința infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. 323 C.pen., întrucât inculpata a 

uzat de actele false - dovezi de citare și de comunicare - prin predarea lor după semnare către 

factorii poștali, cunoscând că aceste înscrisuri nu exprimă realitatea; 

- în cazul participației improprii la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 

alin. 3 C.pen. raportat la art. 321 C.pen., cu privire la emiterea hotărârii de către instanța 

civilă, având în vedere că inculpata, prezentând o situație nereală (respectiv s-a prezentat la 
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termene și a formulat cereri, a preluat citațiile destinate celor care o dăduseră aparent în 

judecată și a achiesat la pretinsele cereri ale presupușilor reclamanți – activități ce reprezintă 

acte materiale distincte), a determinat instanța să întocmească acte necorespunzătoare 

realității. 

Totodată, pentru ambii inculpați, a solicitat reținerea în încadrarea juridică a faptelor 

de participație improprie la infracțiunea de fals intelectual ce vizează activitatea față de 

instanța civilă a dispozițiilor art. 52 alin. 3 C.pen., în locul celor ale alin. 2 al aceluiași text de 

lege, arătând că instanța a fost determinată prin intermediul documentelor false prezentate, ce 

creau o aparență de drept, să redacteze și să emită încheierile și hotărârea civilă, precum și 

citațiile, fără a acționa cu vinovăție. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța de fond a reținut 

următoarea situație de fapt: 

În anul 2009, inculpata B., la recomandarea martorului P.I., s-a adresat inculpatului C., 

avocat în cadrul Baroului Iași, care avea Cabinetul individual de avocatură în municipiul 

Pașcani, pentru rezolvarea problemei cu privire la casa și terenul pe care le avea în posesie în 

comuna T., jud. Iași, dar pentru care nu deținea acte de proprietate. Astfel, în anul 1982, 

inculpata B. cumpărase cu zdelcă de la numita B.R. (în prezent J.R.) o casă de locuit pe care 

cea din urmă o construise împreună cu soțul ei, numitul B.C., decedat la data de 27.02.1973, 

pe un teren în suprafață de 1200 mp, pe care îl moșteniseră de la părinții soțului, numiții B.T. 

și B.C.. La momentul vânzării casei, J.R. avea cinci copii, dintre care C.E., B.M. (persoană cu 

handicap instituționalizată într-un cămin spital), B.V. și B.I. erau minori, iar B.D. era major, 

copii care nu au mai locuit din anul 1982 în localitatea respectivă și nici J.R..  

La data de 28.08.2009, inculpatul C. a depus la Judecătoria Pașcani o acțiune 

dactilografiată pe care a formulat-o în numele persoanelor vătămate B.R., B.M., B.V., B.I. și 

B.L., pe care le-a indicat cu domiciliul în comuna T., județul Iași, și cu domiciliul procesual 

ales la Cabinetul de avocat C., cu sediul în Paşcani, semnând acțiunea pentru reclamanți, 

persoane pe care nu le-a văzut niciodată și nu le cunoștea. 

La acțiunea astfel formulată, inculpatul C. a atașat o împuternicire avocațială din 

28.08.2009, în care a consemnat în fals că a fost împuternicit de persoanele vătămate B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., în baza contractului din 28.08.2009, să le redacteze acțiunea civilă, 

având ca obiect vânzare-cumpărare și uzucapiune, să o susțină și să-i asiste/reprezinte în fața 

Judecătoriei Pașcani. În plus, inculpatul a depus atașat acțiunii și actele aflate la filele 5-8, 

printre care se află și chitanțele din 24.08.2009 de achitare la Primăria mun. Pașcani – 

Serviciul Finanțe Publice Locale a taxelor judiciare în cuantum de 20 lei și, respectiv, 15 lei 

pe numele B. din comuna T. Ca urmare, la Judecătoria Pașcani s-a înregistrat dosarul civil nr. 

3273/866/2009. 

Inculpatul C. a întocmit în fals și chitanța nr. 35 din 25.08.2009 în care a consemnat că 

a încasat de la „B.R. ș.a” un onorariu de 1.000 lei, fila 9 din chitanțierul seria C 195 170 25, 

înregistrând chitanța completată în fals în registrul - jurnal de încasări și plăți.  

Inculpatul C. a fost prezent în instanță la Judecătoria Pașcani în dosarul astfel 

constituit, la fiecare termen de judecată, iar persoanele reclamante pe care le reprezenta au 

fost citate la cabinetul său de avocatură, la solicitarea sa, deși în anul 2009 acestea purtau alte 

nume decât în anul 1982. Ulterior, aceste persoane au fost citate în comuna T. pentru a preciza 

valoarea terenurilor în vederea calculării taxei de timbru datorate în acțiunea în constatarea 

vânzării casei și a terenului, precum și constatarea uzucapiunii pentru teren. 

La termenul de judecată din data de 2 noiembrie 2009 fixat în dosarul nr. 

3273/866/2009, inculpatul C. s-a prezentat la Judecătoria Pașcani și a reprezentat reclamanții, 

fiind prezentă și inculpata B., avocatul precizând instanței valoarea terenului la 2000 lei, iar, 

pentru al doilea capăt de cerere, valoarea de 1000 lei, context în care instanța a fixat diferență 

de taxă de timbru de achitat de 227 lei și timbru judiciar de 3 lei și le-a pus în vedere 

reclamanților, prin avocat (inculpatul C.), să o achite. La termenul de judecată din 30 

noiembrie 2009, acesta a depus la dosar chitanța din 30.11.2009 și 2 timbre judiciare de 1,5 
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lei și, ca urmare a aspectelor puse în discuție din oficiu, instanța a recalificat primul capăt de 

cerere ca fiind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic.  

S-a mai reținut că dovezile de citare emise inițial pe numele reclamanților din proces 

au fost semnate la data de 09.09.2009 de inculpata B. care, profitând de numele purtat înainte 

de căsătorie, respectiv B., i-a mințit pe factorii poștali, susținând că este rudă cu aceștia și că 

le va înmâna citațiile. 

De asemenea, inculpata B. s-a prezentat la Judecătoria Pașcani la fiecare termen de 

judecată și a achitat în dosarul civil nr. 3273/866/2009 taxa de timbru și onorariul expertului 

topograf în locul pretinșilor reclamanți, semnând mai multe cereri redactate și depuse, la 

dosar, de inculpatul C. în numele ei, prin care arăta că este de acord cu acțiunea reclamanților.  

În plus, inculpatul C. a întocmit în fals în numele pretinșilor reclamanți o notă de 

probe privind audierea ca martor a numitului P.I. și efectuarea unei expertize topo-cadastrale, 

depunând-o la data de 2.02.2010.  

Când reclamanții din procesul civil nr. 3273/866/2009 au fost citați din nou la adresa 

de domiciliu din acțiune, ca urmare a repartizării aleatorii a dosarului civil către un alt 

complet, inculpata B. a semnat, la data de 02.06.2010, procesele verbale de primire a citațiilor 

în locul reclamanților, susținând că este soră cu aceștia. Deopotrivă, și la data de 01.07.2010, 

inculpata a semnat dovezile de îndeplinire a procedurii de citare destinate reclamanților din 

dosarul civil, susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia. 

Ca urmare a falsurilor realizate de inculpații C. și B. în dosarul civil nr. 3273/866/2009 

al Judecătoriei Pașcani, s-a pronunțat sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, prin care s-a 

admis acțiunea reclamanților și s-a dat o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-

cumpărare între părți cu privire la casa de locuit compusă din două camere și un hol, situată 

pe temelie de piatră și acoperită cu eternită, și terenul în suprafață de 250 m.p. situată în 

intravilanul comunei T., Cvartalul 21, Parcela 1330, cu prețul de 15.000 lei, și, totodată, s-a 

constatat că pârâta B. a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 954 

mp situat în intravilanul satului T., jud. Iași, în Cvartalul 21, Parcela 1330 și Parcela 1329, cu 

vecinătățile: la N – A.V., la S – D.V., la V - B.C., la E - drum sătesc, prin efectul prescripției 

achizitive scurte de 10 la 20 de ani, luându-se act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

S-a mai reținut că inculpata B. a semnat, la data de 12.11.2010, și dovezile de primire 

a copiilor sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, care erau adresate reclamanților din proces, 

susținând în mod nereal că este sora acestora. 

La cererea inculpatei B., Judecătoria Pașcani a pronunțat, la data de 5.04.2011, în 

dosarul civil nr. 3273/866/2009, o încheiere de îndreptare a erorii materiale strecurată în 

cuprinsul sentinței civile nr. 2128 din 5.10.2010, încheiere pe care instanța a comunicat-o 

părților din proces, inculpata semnând și de această dată (la 13.04.2011) dovezile de primire a 

copiilor respectivului act, susținând în mod nereal că este sora acestora. 

Persoanele vătămate au aflat despre existența dosarului civil nr. 3273/866/2009 și 

hotărârea pronunțată de Judecătoria Pașcani abia în anul 2013, când au promovat o acțiune în 

revendicarea terenului de 1000 mp de la inculpata B. în dosarul civil nr. 1200/866/2013 al 

Judecătoriei Pașcani. 

Referindu-se, în continuare, la mijloacele de probă administrate în cauză, prima 

instanță a arătat, cu privire la inculpatul C., că acesta a recunoscut în cursul urmăririi penale 

săvârșirea faptelor, precizând, însă, că a crezut că a existat o înțelegere între inculpata B. și 

persoanele vătămate pentru a le obține acestora documente de proprietate pentru casă și teren. 

Cu toate că, în cursul cercetării judecătorești, inculpatul C. s-a prevalat de dreptul la tăcere, 

prin cererile depuse la dosar și-a precizat poziția procesuală, recunoscând doar infracțiunile de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și participație improprie la fals intelectual, 

nu și pe cea de înșelăciune, arătând că nu le-a cauzat persoanelor vătămate niciun prejudiciu, 

întrucât acestea nu au obținut în proprietate terenul în baza legilor fondului funciar. 

Raportat la inculpata B., s-a reținut că, în faza anchetei penale, aceasta a recunoscut 

săvârșirea faptelor la îndrumarea inculpatului C. și a susținut că voia să obțină acte de 
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proprietate pe casă și teren, întrucât a considerat că le cumpărase, în anul 1982, de la mama 

părților vătămate, J.R., fostă B.R., temându-se că cele din urmă îi vor lua terenul, întrucât, în 

anul 1992 o fiică de-a vânzătoarei l-a revendicat și dorea să își ridice o casă pe el. Prin 

declarația dată în fața instanței, inculpata a adoptat aceeași poziție procesuală, recunoscând 

parțial faptele și încercând să plaseze responsabilitatea asupra inculpatului C. care i-a spus că 

„o poate ajuta să obțină acte de proprietate”, semnând citațiile (dovezile) și comunicările 

hotărârii judecătorești adresate persoanelor vătămate întrucât nu vedea ce scrie sau credea că-i 

sunt destinate, având și alt proces în curs de judecată, în aceeași perioadă, cu alte părți, fapt 

contrazis de probele existente la dosar, din care rezultă că dosarul civil privind succesiunea 

soțului ei s-a judecat în altă perioadă de timp. 

La rândul lor, martorii P.L., P.Gh. și L.I. au declarat, în cursul urmăririi penale și al 

cercetării judecătorești, că au predat citațiile inculpatei B. și au crezut-o că este rudă cu 

părțile, întrucât aceasta se prezenta la oficiul poștal și aștepta mașina care aducea 

corespondența, solicitând să-i fie înmânate citațiile și comunicările destinate numiților B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., știind că inculpata, înainte de căsătorie, purta numele de B., că are 

mai mulți copii și rude cu același nume, unii fiind plecați la muncă în străinătate. 

În ce privește cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice a faptelor reținute 

în sarcina inculpaților C. și B.V. prin actul de sesizare a instanței, formulată în scris la data de 

17.11.2016 și precizată la termenul de judecată din 23.02.2017, instanța de fond a apreciat că 

este întemeiată și, în baza art. 386 C.pr.pen., a admis-o, considerând, totodată, prin raportare 

la limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunile deduse judecății în legile penale 

succesive, la regimul sancționator al pluralității de infracțiuni și al formei continuate, precum 

și la condițiile instituite de normele penale pentru dispunerea suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei închisorii, că mai favorabile inculpaților sunt dispozițiile Codului penal 

anterior. 

Ca urmare, s-a apreciat că, în drept, faptele inculpatului C. care, la data de 28.08.2009, 

în calitate de avocat, a formulat la Judecătoria Pașcani o acțiune în numele lui B.R., B.M., 

B.V., B.I. și B.L., persoane pe care nu le cunoștea, nu le-a văzut niciodată și al căror nume 

nici nu l-a scris corect, la care a atașat o împuternicire avocațială, pe care a întocmit-o în fals, 

și a indus în eroare, în acest mod, instanța de judecată, susținând că a fost împuternicit de 

susnumiți să le redacteze acțiunea care a format obiectul dosarului civil nr. 3273/866/2009 al 

Judecătoriei Pașcani și să-i reprezinte în fața instanței, care a susținut această acțiune în 

instanță, iar, la data de 2.02.2010, a întocmit în fals o notă de probe în numele persoanelor 

menționate, și care a obținut în acest fel sentința civilă nr. 2128 din 5.10.2010, pronunțată în 

dosarul mai sus-menționat, prin care inculpata B. a dobândit act de proprietate pe o casă de 

locuit și un teren, situate în comuna T., județul Iași, iar pentru onorariul de avocat primit a 

întocmit în fals chitanța nr. 35 din 25.08.2009 în care a consemnat că a încasat un onorariu de 

1000 lei de la „B.R. ș.a”, chitanță pe care a înregistrat-o în registrul - jurnal de încasări și 

plăți, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, 

prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 

C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., uz de fals, prevăzută 

de art. 291 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., și participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea 

art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969). 

Totodată, în ceea ce privește faptele inculpatei B. care a avut calitatea de pârât în 

dosarul nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, participând la fiecare termen de judecată, 

achitând taxa de timbru în locul reclamanților și onorariul expertului topograf, în condițiile în 

care cunoștea că persoanele trecute ca reclamanți nu au formulat această acțiune, și care la 

datele de 9.09.2009, 2.06.2010, 1.07.2010, 12.11.2010 și 13.04.2011 a semnat dovezile de 

primire a citațiilor și a copiilor actelor emise de instanță, ce erau destinate numiților B.R., 

B.M., B.V., B.I. și B.L., susținând în mod nereal că este rudă cu aceștia, iar prin aceste fapte a 
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indus în eroare instanța de judecată și a obținut în mod fraudulos sentința civilă nr. 2128 din 

5.10.2010 pronunțată în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin care a 

dobândit act de proprietate pe o casă de locuit și un teren, situate în comuna T., județul Iași, s-

a apreciat că acestea întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune în 

formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. 1, 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 

C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., participație improprie la fals intelectual în formă continuată, 

prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 

alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., participație improprie la fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969) cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., uz de fals în formă continuată, 

prevăzută de art. 291 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., 

și participație improprie la fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 

C.pen. raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 

C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. (1969). 

S-a arătat că săvârșirea faptelor de către inculpații C. și B. cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege rezultă mai presus de orice dubiu rezonabil din coroborarea întregului 

material probator administrat în cauză, fiind apreciate ca lipsite de fundament și suport real 

susținerile acestora potrivit cărora, în privința infracțiunii de înșelăciune, nu există, pe de o 

parte, prejudiciu, nefiind cauzată o pagubă persoanelor vătămate care nu aveau, la momentul 

faptelor, casa și terenul în proprietate, iar, pe altă parte, identitate de persoane, respectiv între 

cea indusă în eroare (instanța) și cea căreia i s-a pricinuit o pagubă, condiții care, în opinia 

apărării, trebuiau îndeplinite pentru existența infracțiunii.  

În acest sens, Curtea a arătat că, prin faptele lor, inculpații C. și B. au indus în eroare 

instanța și prin aceasta au obținut o hotărâre care ține loc de act de vânzare cumpărare pentru 

casă și 250 m.p. teren și prin care s-a constatat uzucapiunea pentru o suprafață de teren de 950 

m.p., operând, astfel, transferul definitiv al proprietății acestor imobile către inculpata B., care 

a putut să-și intabuleze dreptul la Cartea funciară, devenind opozabil terților. S-a mai arătat că 

acea vânzare sau promisiune de vânzare a casei, făcută prin zdelcă în anul 1982 de partea 

vătămată J.R., nu întrunea condițiile de validitate prevăzute de lege și tocmai de aceea 

inculpata B. a recurs la comiterea acestor fapte penale cu bună știință, în colaborare deplină cu 

inculpatul C. 

S-a apreciat că cei doi inculpați știau sau ar fi trebuit să știe că, potrivit legii fondului 

funciar, moștenitorii unui teren sunt repuși în drepturi și pot solicita Comisiei locale de fond 

funciar terenul moștenit de la părinți, pe care inculpata B. îl avea în posesie. De altfel, aceasta, 

după cum a declarat, cunoștea că persoanele vătămate J.R. și C.E. revendică terenul intravilan 

din jurul casei pe care a cumpărat-o cu zdelcă și din acest motiv a recurs la comiterea faptelor 

penale, aflând de această împrejurare atât de la cele două persoane, cât și de la Primarul 

comunei T. Mai mult, pe baza actelor dosarului, instanța de fond a constatat că persoanele 

vătămate au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la terenul 

moștenit de la părinți, ce a fost înregistrată sub nr. 4194/06.03.1991, aspect ce atestă 

acceptarea moștenirii de către acestea și, astfel, repunerea lor în drepturi în calitate de 

proprietari ai terenului după apariția legii fondului funciar. 

Deopotrivă, s-a apreciat că, prin faptele comise, inculpații C. și B. au cauzat o pagubă 

persoanelor vătămate, aceasta fiind prezumată de lege, din moment ce terenul aferent casei de 

locuit vândute prin zdelcă revenea în proprietatea persoanelor vătămate potrivit prevederilor 

legale. Așadar, s-a considerat că fapta de înșelăciune în formă continuată, reținută în sarcina 

inculpaților C. și B., există, constituie infracțiune și a fost comisă cu forma de vinovăție 

prevăzută de lege. 

În ceea ce privește prescripția răspunderii penale invocată de inculpatul C. cu referire 

la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, instanța a apreciat că 

aceasta nu poate opera, cursul său fiind întrerupt, conform art. 123 C.pen. (1969), la data de 

27.06.2014, când, ca urmare a ordonanțelor din 12.02.2014, de începere a urmăririi penale, și 
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din 17.06.2014, de extindere a acesteia față de suspecții C. și B., organul de urmărire penală a 

procedat la ridicarea de la inculpatul C. a registrului jurnal de încasări și plăți și a 

chitanțierului.  

Totodată, a fost înlăturată și susținerea inculpatei B. privind incidența erorii de fapt, 

arătându-se că, raportat la modul în care a acționat, a știut că împreună cu inculpatul C. a 

declanșat respectivul proces civil pentru a deveni proprietară cu acte asupra casei și terenului 

aferent, sens în care s-a prezentat la poștă pentru a primi citații, de cele mai multe ori 

anunțând factorii poștali citați ca martori în cauză despre faptul că așteaptă primirea 

respectivelor acte procedurale.  

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanța a dat eficiență dispozițiilor art. 72 

C.pen. (1969) și a ținut seama de gravitatea infracțiunilor săvârșite și periculozitatea 

inculpaților, reținând ca circumstanțe personale lipsa antecedentelor penale, atitudinea 

manifestată în cauză, de recunoaștere parțială a faptelor, vârsta acestora și faptul că s-au 

prezentat în fața instanței de judecată.  

În ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, instanța a apreciat 

că este necesară aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 

64 lit. a, b, c C.pen. (1969), pe o perioadă de 3 ani, în privința inculpatului C., și a celor 

prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. (1969), în același interval de timp, în cazul inculpatei B.. 

De asemenea, a considerat că natura infracțiunilor săvârșite de inculpați îi face 

nedemni să-și exercite dreptul de a alege și de a fi aleși și dreptul a ocupa o funcție implicând 

exercițiul autorității de stat, iar, în cazul inculpatului C., și de a exercita profesia de avocat de 

care s-a folosit la săvârșirea infracțiunii, limitări proporționale cu gravitatea faptelor comise, 

necesare și justificate într-o societate ce urmărește apărarea ordinii publice și în acord cu art. 3 

din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care instanța 

a aplicat acestora și câte o pedeapsă accesorie pe lângă fiecare pedeapsă principală pentru 

toate infracțiunile reținute în sarcina lor, fiindu-le interzisă exercitarea drepturilor prevăzute 

de art. 64 lit. a, b, c C.pen. (1969), în cazul inculpatului C., și a celor prevăzute de art. 64 lit. 

a, b C.pen. (1969), în privința inculpatei B.. 

Întrucât faptele au fost comise de cei doi inculpați înainte de a fi condamnați definitiv 

pentru vreuna dintre ele, instanța a aplicat regulile de la concursul de infracțiuni, prevăzute de 

art. 33 lit. a, art. 34 lit. b și art. 35 alin. 1 C.pen. (1969), și a contopit pedepsele aplicate 

acestora pentru infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea, în pedeapsa cea mai grea de 

câte 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.pen. 

(1969) (în privința inculpatului C.), respectiv a celor prevăzute de art. 64 lit. a, b C.pen. 

(1969) (în cazul inculpatei B.), cu titlu de pedeapsă complementară. 

Cu privire la individualizarea modalității de executare a pedepsei, instanța s-a raportat 

la scopul final al aplicării sancțiunii penale și anume reeducarea infractorului, formarea unei 

atitudini de respectare a valorilor sociale ocrotite de norma penală și a unei conduite corecte 

în societate, reținând că profilul socio-moral al inculpaților este de natură a releva capacitatea 

acestora de a înțelege gravitatea faptelor și de a crea premisele conformării la rigorile legii, 

fiind persoane în vârstă, la primul contact cu legea penală. Ca atare, constatând că sunt 

întrunite cumulativ condițiile legale pentru aplicarea suspendării sub supraveghere a 

executării pedepsei, Curtea a făcut aplicarea art. 86
1
 C.pen. (1969), în privința ambilor 

inculpați, pe un termen de încercare de câte 5 ani, stabilit potrivit dispozițiilor art. 86
1 

C.pen. 

(1969), pe a cărui durată a impus fiecăruia dintre aceștia să se supună măsurilor de 

supraveghere prevăzute de art. 86
3
 punctele a, b, c, d C.pen. (1969), precum și a dispozițiilor 

art. 71 alin. 5 C.pen. (1969). 

Totodată, potrivit art. 25 alin. 3 C.pr.pen. raportat la art. 397 alin. 3 C.pr.pen., instanța 

a apreciat că se impune desființarea înscrisurilor falsificate emise de Cabinetul de Avocatură 

C., respectiv: acțiunea civilă depusă la data de 28.08.2009 la Judecătoria Pașcani aflată în 

original la filele 2-3 în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (filele 37-38 

d.u.p. în copie) și împuternicirea avocațială aflată în original la fila 4 în dosarul civil nr. 
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3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani (fila 39 d.u.p. în copie); chitanța nr. 39 din 25.08.2009 

în care se consemnează încasarea onorariului în fals – fila 9 – în chitanțierul seria S (fila 217 

d.u.p. în copie) și înregistrarea din registrul jurnal încasări și plăți a cabinetului de avocatură; 

nota de probe întocmită în fals de către inculpatul C. în numele părților vătămate care aveau 

calitatea de reclamanți în dosarul civil nr. 3273/866/2009 al Judecătoriei Pașcani, prin care 

acestea ar fi solicitat audierea unui martor și efectuarea unei expertize topo-cadastrală aflată în 

original la fila 29 dosar civil (fila 64 d.u.p. în copie); cererea formulată de către inculpata B. și 

semnată de aceasta și de către inculpatul C. pentru vătămați, aflată în original la fila 58 dosar 

civil (fila 93 d.u.p. în copie); precum și a citațiilor și a dovezilor emise de instanța civilă, 

semnate fără drept alte persoane, respectiv: înscrisurile aflate la filele 10-14 din dosarul civil, 

reprezentând citațiile semnate fără drept pentru alte persoane; citațiile din data de 02.06.2010 

pentru termenul din 22.06.2010, semnate și predate, aflate în original la filele 62-67 din 

dosarul civil; citațiile pentru termenul din 21.09.2010, aflate în original la filele 70-74 din 

dosarul civil; dovezile de comunicare a sentinței civile din data de 05.10.2010, aflate în 

original la filele 85-89 dosar civil, toate din data de 12.11.2010; dovezile de comunicare a 

încheierii de îndreptare eroare, aflate în original la filele 102-106 dosar civil. 

Cu referire la acțiunea civilă, Curtea, având în vedere dispozițiile art. 1349 alin. 1, art. 

1357 și art. 1382 C.civ., a reținut că, în cauză, inculpații C. și B. au acționat pentru ca cea din 

urmă să dobândească acte care să-i ateste proprietatea asupra casei și terenului aferent 

aparținând părților civile C.E., B.V., B.D., B.I. și B.M. și J.R., provocându-le acestora 

suferințe psihice și o stare de stres, în condițiile în care s-au văzut lipsiți de proprietatea lor, 

pentru care aveau o speranță legitimă la momentul declanșării acțiunii de revendicare a 

terenului, când au aflat despre comiterea faptelor ilicite, în anul 2013. Ca atare, judecătorul 

fondului a apreciat că se impune acordarea unei compensații bănești părților civile pentru 

prejudiciul moral suferit, considerând ca fiind echitabilă, sub acest aspect, suma de câte 

10.000 lei pentru fiecare persoană vătămată.  

Deopotrivă, s-a mai arătat că, prin actele depuse la dosar, bilete de transport în original 

și copii xerox, partea civilă C.E. a făcut dovada că a fost nevoită să se deplaseze la procuror și 

la instanță în această cauză, de la locul său de muncă din Italia, la data chemării și la 

termenele de judecată acordate, făcând cheltuieli de transport în cuantum de 1373 lei, 

întrerupându-și, astfel, munca în străinătate, desfășurată în condițiile legale, cu contract de 

muncă depus la dosar, fapt ce i-a cauzat un prejudiciu material în cuantum de 2136 lei, la care 

se adaugă suma de 60 lei dovedită cu acte, respectiv, chitanța de achitare a contravalorii 

traducerii contractului de muncă din Italia, în total suma de 2196 lei. 

Totodată, au fost apreciate ca justificate și cheltuielile de transport solicitate de partea 

civilă C.E., motiv pentru care, potrivit art. 276 alin 4, 6 C.pr.pen., instanța i-a obligat pe 

inculpații C. și B. să achite fiecare acesteia câte 762,5 lei cu acest titlu. 

Întrucât din chitanța depusă la dosar ca probă a rezultat că onorariul avocatului ales de 

părțile civile a fost plătit de către B.I., instanța, în baza art. 276 alin 4 C.pr.pen. raportat la art. 

274 alin. 2 C.pr.pen., a obligat inculpații C. și B. să achite fiecare câte 1250 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare constând în onorariu de avocat ales.  

 

Notă: Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, prin Decizia penală nr. 

244/A/30.06.2018, a admis apelurile declarate de inculpații C. și B. împotriva sentinței penale 

nr. 30 din 17 martie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Iași, Secția penală și pentru cauze cu 

minori.  

A desființat, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând în fond: 

În baza art. 386 C.pr.pen., a schimbat încadrarea juridică pentru inculpatul C. din 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., în 

infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 

290 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.. 
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A condamnat pe inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 

41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

A condamnat pe același inculpat pentru participație improprie la infracțiunea de fals 

intelectual, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu 

aplicarea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. (1969), a contopit pedepsele aplicate 

inculpatului C., urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. (1969). 

În baza art. 81 C.pen. (1969), a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei 

aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 3 ani stabilit în condițiile art. 82 alin. 1 

C.pen. (1969). 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepsei accesorii.  

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. (1969). 

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., a 

achitat pe inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prevăzută de art. 215 

alin. 1 și 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen., și uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. 

(1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. 

În baza art. 386 C.pr.pen., a schimbat încadrarea juridică pentru inculpata B. din 

infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 C.pen., și 

participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 52 alin. 2 C.pen. 

raportat la art. 321 C.pen., în participație improprie la infracțiunea de fals intelectual în formă 

continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 C.pen. (1969), cu 

aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen.. 

A condamnat pe inculpata B. pentru participație improprie la infracțiunea de fals 

intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 31 alin. 2 C.pen. (1969) raportat la art. 289 

C.pen. (1969), cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. (1969) și art. 5 C.pen., la pedeapsa de 1 an 

închisoare. 

A făcut aplicarea art. 71 - art. 64 lit. a teza a II-a și b C.pen. (1969). 

În baza art. 81 C.pen. (1969), a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei 

aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 3 ani stabilit în condițiile art. 82 alin. 1 C.pen. 

(1969). 

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. (1969), pe durata suspendării condiționate a executării 

pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea executarea pedepsei accesorii.  

A atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. (1969). 

În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., a 

achitat pe inculpata B. pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prevăzută de art. 215 

alin. 1 și 2 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C.pen., și uz de fals, prevăzută de art. 291 C.pen. 

(1969), cu aplicarea art. 5 C.pen. 

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate. 

A respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași 

împotriva aceleiași hotărâri. 

 

8. Procedura prevăzută de art. 375 Cod procedură penală 

Admiterea nelegală a cererii de judecată a cauzei în procedura privind recunoașterea 

învinuirii atrage trimiterea cauzei spre rejudecare 

Cuprins pe materii: drept procesual penal  

Indice alfabetic: procedura recunoașterii învinuirii  
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Temei de drept: art. 375 Cod procedură penală , art. 6 CEDO.  

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 111/17.02.2017 

Prin Sentinţa penală nr. 2385/28.07.2016, Judecătoria Iaşi a dispus următoarele: 

„Condamnă pe inculpatul X. pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni concurente 

(respectiv aflate în concurs ideal de infracţiuni): 

a) - pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” prev. şi ped. de art. 86 

alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal (prin schimbarea 

încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 în dosarul penal nr. 

15354/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din infracţiunea prevăzută de art. 

335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform dispoziţiilor art.386 Cod 

procedură penală) şi cu reţinerea dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod procedură penală, la 

pedeapsa de 8(opt) luni închisoare; 

b) – pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool 

pur în sânge” prev. şi ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea 

art.5 Cod penal ( prin schimbarea încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 

10.06.2015 în dosarul penal nr. 15354/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din 

infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform 

dispoziţiilor art.386 Cod procedură penală) şi cu reţinerea dispoziţiilor art.396 alin.10 Cod 

procedură penală, la pedeapsa de 8(opt) luni închisoare; 

În baza disp. 5 Cod penal şi art.12 din Legea nr.187/2012 cu referire la art. 33 lit.b 

Cod penal din 1968 şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1968 contopeşte pedepsele cu 

închisoarea stabilite inculpatului prin prezenta sentinţă penală, anterior menţionate, la lit. a) –

b), şi aplică acestuia pedeapsa închisorii cea mai grea, ca pedeapsă unică rezultantă, respectiv 

pedeapsa de 8(opt) luni închisoare. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art.71 alin 2 Cod penal din 1968 interzice 

inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal din 

1968. 

În baza dispoziţiilor art. 81 Cod penal din 1968 dispune suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală pe o perioadă de 2(doi) 

ani si 8(opt) luni, termen de încercare calculat potrivit dispoziţiilor art. 82 Cod penal din 

1968. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art. 71 alin 5 Cod penal din 1968 pe durata 

suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii anterior menţionată suspendă şi 

executarea pedepselor accesorii. 

Potrivit art. 359 Cod procedură penală din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra 

dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a 

executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală şi art.274 alin. 1 Cod procedură 

penală Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 580 lei cu titlu de cheltuieli 

judiciare avansate de către stat. 

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare (pentru inculpat comunicarea urmând a fi 

efectuată numai la domiciliul procedural ales, mai sus menţionat, conform solicitării exprese a 

acestuia formulată în faza de judecată a procesului penal).  

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.07.2016.” 

 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut: 

Prin rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare 

de libertate, a inculpatului X., pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul 

fără permis de conducere”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 din Codul penal, şi 

„conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, prevăzută şi 
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pedepsită de art. 336 alin. 1, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 

alin. 2 din Codul penal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi. 

Prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, s-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că 

la data de 28.10.2011, ora 19:20, a condus pe DJ 248 în localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, 

autoturismul marca Opel, fără permis de conducere şi cu o alcoolemie de 1,35 g ‰ alcool pur 

în sânge, fiind implicat într-un accident de circulaţie soldat cu pagube materiale. 

Prin încheierea dată în procedura de cameră preliminară la data de 24.11.2015, în baza 

art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, a fost constatată legalitatea rechizitoriului emis la data 

de 10.06.2015 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi, 

legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organul de 

urmărire penală. Totodată s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul X. pentru 

săvârşirea infracţiunilor mai sus menţionate. 

La termenul de judecată din data de 10.05.2016, prezent în faţa instanţei, în prezenţa 

apărătorului său ales, inculpatul a arătat că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa 

în rechizitoriu şi a solicitat ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza 

de urmărire penală, potrivit procedurii simplificate prevăzută de art. 375 Cod procedură 

penală. 

Faţă de poziţia procesuală exprimată de inculpat, instanţa de judecată a dat eficienţă 

dispoziţiilor art.375 cu referire la art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală, potrivit 

cărora judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale 

şi a înscrisurilor prezentate de părţi, atunci când recunoaşte în totalitate faptele reţinute în 

sarcina sa. 

Instanţa de judecată a procedat astfel la judecarea cauzei penale de faţă exclusiv pe 

baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere 

prezentate de către inculpat. 

Analizând în mod coroborat actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine aceeaşi situaţie de 

fapt ca cea reţinută în rechizitoriu, probele administrate în faza urmăririi penale nerelevând o 

situaţie de fapt diferită de aceasta. Astfel: 

În fapt: 

La data de 28.10.2011, orele 16.00, inculpatul X. a mers în localitatea Scînteia, judeţul 

Iaşi la o cunoştinţă, împreună cu prietenul său, Y., acesta din urmă conducând autoturismul 

socrului inculpatului, marca Opel. 

Inculpatul a declarat ulterior că în satul Scînteia a băut trei pahare cu vin şi trei sticle 

cu bere. La un moment dat s-a certat cu Y., astfel că a luat cheile de la autoturismul marca 

Opel, s-a urcat la volan şi a plecat spre mun. Iaşi. 

Ajungând în localitatea Grajduri, pe DJ 248, în jurul orelor 19.20, inculpatul a intrat în 

coliziune cu un vehicul cu tracţiune animală, aparţinând martorului Z. 

Din impact au rezultat doar pagube materiale, respectiv avarierea uşoară a 

autoturismului şi a căruţei. 

La faţa locului a fost solicitată intervenţia organelor de poliţie. 

Inculpatul X. a recunoscut că el condusese autoturismul implicat în accident.  

Întrucât emana halenă alcoolică, susnumitul a fost testat cu aparatul etilotest Drager la 

ora 20.01, rezultând o valoare de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform testului nr. 

00034/28.10.2011. 

Ulterior, inculpatul a fost condus la Spitalul „Sf. Spiridon” UPU din mun. Iaşi, unde i 

s-au recoltat două probe biologice de sânge la orele 20.57 şi 21.57. 

Probele astfel recoltate au fost sigilate cu nr. 00004706 şi înaintate către I.M.L. Iaşi la 

data de 31.10.2011, în trusa standard.  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 2015-6/A din 01.11.2011, 

inculpatul X. avea alcoolemii de 1.35 g ‰, respectiv 1.15 g ‰, corespunzătoare celor două 

probe recoltate. 
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Întrucât a fost depășit termenul de 30 de minute recomandat de Ordinul Ministerului 

Sănătății nr.376/2006 (în prezent abrogat prin Ordinul nr. 1512/2013), din momentul 

producerii evenimentului rutier și până la recoltarea primei probe biologice pentru stabilirea 

alcoolemiei, în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale privind calculul 

retroactiv al alcoolemiei inculpatului X..  

Din concluziile raportului de expertiză medico-legală nr.624/R din 21.12.2012 

întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi privind calculul retroactiv al alcoolemiei, 

rezultă faptul că la data de 28.10.2011, ora 19.20, X. ar fi putut avea o alcoolemie teoretică 

aproximativă cuprinsă în intervalul 1,25 - 1,40 g ‰ alcool pur în sânge.  

Din adresa S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi nr. 109826/28.12.2012 rezultă că inculpatul X. nu 

posedă permis de conducere. 

În faza de judecată a procesului penal, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor 

pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta cauză penală. 

 Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: 

 - procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 28.10.2011; 

 - bonul cu rezultatul alcooltestului efectuat cu aparatul Dräger; 

 - procesul-verbal de prelevare a probelor biologice și buletinul de examinare clinică; 

 - buletin de analiză toxicologică-alcoolemie nr.2015-6/A din data de 01.11.2011;  

 - raport de expertiză medico-legală privind calculul retroactiv al alcoolemiei nr.624/R 

din 21.12.2012 întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi 

 - adresa S.P.C.R.P.C.I.V. Iaşi nr. 109826/28.12.2012; 

- declaraţiile inculpatului X., date în faţa organelor judiciare, în care acesta a 

recunoscut comiterea faptelor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată în prezenta 

cauză penală, faţă de toate acestea instanţa constatând că prezumţia relativă de nevinovăţie 

prevăzută de dispoziţiile art.4 Cod procedură penală în favoarea inculpatului a fost răsturnată, 

fiind dovedită, dincolo de orice îndoială rezonabilă, vinovăţia acestuia. 

În drept: 

Faptele inculpatului X. care, la data de 28.10.2011, a condus pe DJ 248 în localitatea 

Grajduri, judeţul Iaşi, autoturismul marca Opel,în condiţiile în care nu poseda permis de 

conducere şi avea în sânge o alcoolemie peste limita legală (respectiv de 1,35 g ‰ alcool pur 

în sânge), fiind implicat într-un accident de circulaţie soldat cu pagube materiale, întrunesc 

elementele constitutive ale infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” prev. şi ped. de art. 86 

alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal (prin schimbarea 

încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 din infracţiunea 

prevăzută de art. 335 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform dispoziţiilor 

art.386 Cod procedură penală) şi „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de 

către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” 

prev. şi ped. de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicată cu aplicarea art.5 Cod penal 

(prin schimbarea încadrării juridice reţinută în rechizitoriul emis la data de 10.06.2015 din 

infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, conform 

dispoziţiilor art.386 Cod procedură penală). 

Având în vedere modificările legislative intervenite începând cu data de 01.02.2014, 

din perspectiva dispoziţiilor art.5 Cod penal şi într-o interpretare globală a dispoziţiilor legale 

aplicabile – în acest sens fiind Decizia nr.265/2014 a Curţii Constituţionale – instanţa constată 

că legea anterioară este legea mai favorabilă inculpatului întrucât, în condiţiile în care 

dispoziţiile art.335 alin.1 Cod penal şi dispoziţiile art.336 alin.1 Cod penal prevăd aceleaşi 

limite de pedeapsă ca şi dispoziţiile art. art. 86 alin 1 din OUG nr. 195/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 49/2006 şi dispoziţiile art. art. 87 alin 1 din OUG nr. 195/2002, 

modificată şi completată prin Legea nr. 49/2006 (respectiv pedeapsa de 1 an – 5 ani 

închisoare), iar circumstanţele atenuante judiciare ce pot fi reţinute şi modalitatea de 
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executare a pedepsei ce poate fi stabilită inculpatului potrivit legii anterioare, oferă acestuia 

un tratament sancţionator mai uşor. 

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, 

instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina 

sa. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului se va ţine 

seama, conform criteriilor generale de individualizare înscrise la art. 74 Cod penal, atât de 

limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile comise, de dispoziţiile art. 396 

alin.10 Cod procedură penală, potrivit cărora, în cazul recunoaşterii învinuirii, limitele de 

pedeapsă se reduc cu o treime, de starea de pericol creată, de motivul săvârşirii infracţiunii şi 

scopul urmărit, de antecedenţa penală a inculpatului (sub acest aspect, instanţa va avea în 

vedere că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale), de conduita acestuia după 

săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, concretizată în prezentarea sa în faţa 

organelor judiciare şi în recunoaşterea faptelor comise, de nivelul de educaţie, vârsta, starea 

de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Totodată, instanţa apreciază că perioada mare de timp care a trecut de la momentul 

comiterii faptelor (respectiv data de 28.10.2011) şi până la trimiterea în judecată a 

inculpatului în prezenta cauză penală (respectiv data de 10.06.2015), coroborat cu datele care 

rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei şi care conturează o 

evoluţie pozitivă a inculpatului ulterior momentului implicării în activitatea infracţională 

pentru care se va dispune condamnarea sa prin prezenta sentinţă penală, conduc la concluzia 

că faptele penale comise au un caracter accidental în viaţa inculpatului, nefiind necesară o 

sancţionare severă a acestuia. Se va avea în vedere şi că inculpatul se află la primul conflict cu 

legea penală, a manifestat o conduită pozitivă pe parcursul procesului penal, este o persoană 

integrată social, cu posibilităţi reale de conştientizare a gravităţii faptelor comise şi a 

consecinţelor negative ale implicării sale într-o activitate infracţională, aspecte esenţiale 

pentru formarea unei atitudini responsabile pe viitor faţă de valorile sociale protejate de legea 

penală. 

Faţă de considerentele sus expuse, instanţa va aplica inculpatului câte o pedeapsă cu 

închisoarea al cărei cuantum va fi stabilit între limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege 

pentru infracţiunea comisă – limite reduse cu 1/3 ca efect aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 

10 Cod procedură penală - respectiv pedeapsa de 8(opt) luni închisoare pentru fiecare dintre 

infracţiunile săvârşite, apreciind că reţinerea circumstanţelor atenuante nu se impune în cauză. 

Având în vedere că infracţiunile pentru care se va dispune condamnarea inculpatului 

prin prezenta sentinţă penală au fost săvârşite în condiţiile concursului ideal de infracţiuni, în 

baza disp. 5 Cod penal şi art.12 din Legea nr.187/2012 cu referire la art. 33 lit.a Cod penal din 

1968 şi art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1968, instanţa va contopi pedepsele cu închisoarea 

stabilite inculpatului prin prezenta sentinţă penală şi va aplica acestuia pedeapsa închisorii cea 

mai grea, ca pedeapsă unică rezultantă, respectiv pedeapsa de 8(opt) luni închisoare. 

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie ce urmează a fi aplicată inculpatului - având în 

vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.187/2012 - instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, 

gradul concret de pericol social al acestora, precum şi pedeapsa principală ce urmează a fi 

aplicată inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură 

electorală, prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul 

de fi ales în autorităţile publice sau funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie 

implicând exerciţiul autorităţii de stat, întrucât exercitarea acestor drepturi presupune o 

conduită morală ireproşabilă. 

 Luând în considerare şi dispoziţiile art. 53 din Constituţie precum şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că interzicerea exerciţiului acestor 

drepturi este necesară pentru asigurarea unui scop legitim, respectiv desfăşurarea instrucţiei 

penale, măsură care este necesară într-o societate democratică. De asemenea, instanţa, luând 

în considerare natura şi gravitatea pedepsei principale ce urmează a fi aplicată, apreciază că 
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pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit b) Cod 

penal din 1968 este proporţională cu situaţia care a determinat-o. 

 În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei închisorii mai sus menţionate, 

constatând întrunite cumulativ condiţiile stabilite de disp.art. 81 Cod penal din 1968, instanţa 

va dispune suspendarea condiţionată a executării acesteia pe o durată de 2 ani şi 8 luni, 

perioadă stabilită conform disp.art. 82 Cod penal din 1968 şi care va constitui termen de 

încercare pentru inculpat. 

În baza art.12 din Legea nr.187/2012 şi art. 71 alin. 5 Cod penal din 1968, pe durata 

suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, instanţa va dispune suspendarea 

executării pedepselor accesorii. 

Potrivit art. 359 Cod procedură penală din 1968, instanţa va atrage atenţia inculpatului 

asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968 privind revocarea suspendării condiţionate a 

executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală şi art.274 alin. 1 Cod procedură 

penală Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 580 lei cu titlu de 

cheltuieli judiciare avansate de către stat.” 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, a declarat apel, în termenul legal, Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Iaşi, considerând-o ca nelegală şi netemeinică pentru următoarele 

motive: 

În ceea ce priveşte nelegalitatea, se apreciază că instanţa de judecată nu a respectat 

dispoziţiile art. 376 Cod procedură penală în sensul că nu a stabilit momentul în care s-a 

început cercetarea judecătorească în cauză, având în vedere faptul că prin şedinţa din data de 

16.02.2016 a fost admisă audierea martorilor din lucrări, dar şi efectuarea verificărilor în 

vederea judecării în lipsă a inculpatului. Astfel, după începerea cercetării judecătoreşti, la al 

5-lea termen de judecată stabilit la data de 10.05.2016 şi după încuviinţarea probei cu citarea 

martorilor din lucrări, care nu s-au prezentat, a fost admisă cererea inculpatului de judecare pe 

procedura simplificată, acesta putând astfel beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă cu 

1/3, cf. legii. 

În acest context, se consideră că au fost încălcate dispoziţiile art. 376 alin. l Cod 

procedură penală, deoarece instanţa nu putea trece la administrarea probatoriilor decât după ce 

cauza era în stare de judecată, adică după respectarea dispoziţiilor prev. de art. 364 alin.2 Cod 

procedură penală care prevede faptul că „judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă 

acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori si-a schimbat adresa fără a o aduce la 

cunoştinţa organelor judiciare şi, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaşte noua 

adresă". 

În ceea ce priveşte netemeinicia , deşi pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului X. este 

legală, se apreciază că aceasta nu a fost corect individualizată de către instanţa de fond, 

raportat atât la circumstanţele şi consecinţele concrete ale săvârşirii faptelor, dar şi la 

jurisprudenţa instanţei. 

Având în vedere faptul că instanţa a stabilit că dispoziţiile vechiului Cod penal sunt 

mai favorabile inculpatului, în conformitate cu disp. art.72 Cod penal din 1968, la stabilirea şi 

aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a Codului penal, de limitele 

de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de 

persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, 

dar şi de alte aspecte menţionate în mod corect, dar interpretate incorect , aşa cum rezultă din 

considerentele hotărârii. 

În primul rând, se precizează că infracţiunile la regimul rutier sunt de pericol, pentru a 

căror existenţă este suficient ca rezultatul să constea într-o stare de pericol, dar trebuie luat în 

considerare şi aspectul că inculpatul a săvârşit două infracţiuni grave şi a provocat un accident 

de circulaţie soldat cu pagube materiale (a acroşat din spate căruţa care staţiona pe marginea 

drumului DJ 248 în dreptul unui magazin sătesc de pe raza loc. Grajduri, jud. Iaşi, în care se 

afla martorul Z., iar în urma accidentului fiind distrusă căruţa, calul lovit, iar martorul de 
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asemenea lovit la spate, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, infracţiunile săvârşite 

puteau conduce la producerea unor consecinţe mult mai grave, prin încălcarea relaţiilor 

sociale având ca obiect viaţa, sănătatea sau integritatea fizică a sa sau a altor persoane 

nevinovate (statistic s-a constatat faptul că tinerii produc cele mai multe şi mai grave 

accidente de circulaţie), dar şi relaţii patrimoniale prin avarierea autovehiculului şi atelajului 

hipo implicate în accident, aceste aspecte putând fi reţinute în cauză ca şi circumstanţe 

agravante prev. de art. 75 alin. 2 Cod penal din 1968. 

Se consideră că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că nu se impune o sancţionare 

mai severă decât minimul coborât prevăzut de lege (de 8 luni închisoare) raportat la perioada 

mare de timp care a trecut de la momentul comiterii faptelor (28.10.2011) şi până la trimiterea 

în judecată a inculpatului (10.06.2015), întrucât această întârziere s-a datorat exclusiv 

comportamentului inculpatului, care, după ce a fost audiat în calitate de suspect în cauză, nu a 

mai fost de găsit, atât în timpul finalizării actelor de urmărire penală, dar şi în timpul judecăţii, 

care a durat aproximativ un an. 

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate pentru fiecare infracţiune, se emite 

opinia conform căreia instanţa nu a ţinut cont de toate elementele specifice ale fiecărei fapte 

care trebuie luate în considerare la individualizarea cuantumului pedepsei aplicate, cum ar fi 

aspectul că inculpatul nu a avut niciodată permis de conducere şi nici nu a făcut dovada că ar 

fi urmat cursurile vreunei şcoli de şoferi pentru a dobândi abilităţile necesare unui şofer, fiind 

o mare diferenţă între o persoană care conduce cu permisul suspendat sau anulat şi o persoană 

care nu a făcut nici un curs practic sau teoretic de legislaţie în domeniu. 

Se menţionează opinia că instanţa nu a făcut o justă individualizare a fiecărei fapte 

întrucât s-au aplicat două pedepse identice (chiar dacă sunt săvârşite în acelaşi context, fiind 

atras un concurs ideal), însă infracţiunile sunt diferite şi prezintă risc diferenţiat ca şi posibile 

consecinţe, iar o persoană care săvârşeşte două infracţiuni, ar trebui să primească o pedeapsă 

concurentă pentru două fapte în concurs, cu aplicarea măcar a unui mic spor şi nu doar pentru 

una singură, coborâtă nejustificat la minimul legal. 

Judecata în apel 

Inculpatul X. a fost prezent în faţa instanţei de apel, beneficiind de asistenţa juridică a 

unui apărător ales, şi nu a dat noi declaraţii. 

Nu au fost formulate cereri noi în apel, inculpatul depunând la dosar doar înscrisuri în 

circumstanţiere şi date confidenţiale. 

Analizând cu prioritate motivul de legalitate a sentinței penale apelate, invocat de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, în baza efectului devolutiv al apelului și al limitelor 

sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată 

următoarele:  

Prin sentința apelată Judecătoria Iaşi a dispus condamnarea inculpatului X. la 

pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare, cu aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal din 1969, 

pentru săvârşirea a două infracţiuni rutiere, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 86 alin.1 din 

O.U.G. nr.195/2002 republicată, cu aplicarea art.5 Cod penal, şi conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 

0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 republicată, cu 

aplicarea art. 5 Cod penal, şi cu reţinerea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

Curtea constată că instanţa de fond în mod greşit a desfăşurat judecata în prezenta 

cauză potrivit procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 377 Cod 

procedură penală, dând efect dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală în ceea ce 

priveşte limitele speciale de pedeapsă în cadrul cărora a stabilit în concret pedepsele pentru 

cele două infracţiuni rutiere pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată.  

Curtea arată că raţiunile şi scopul principal pentru care legiuitorul a înţeles să edicteze 

o procedură simplificată de judecată în cadrul căreia, în condiţiile stabilite expres, să nu se 

mai procedeze la readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală şi la administrarea 
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de probe noi, cu excepţia înscrisurilor, a fost aceea de a scurta durata proceselor penale, de a 

crea condiţiile pentru desfăşurarea cu celeritate a procesului penal şi nicidecum aceea de a 

crea o facilitate inculpatului/inculpaţilor în a beneficia de reducerea limitelor speciale de 

pedeapsă. 

 Este adevărat că, în subsidiar, urmare a poziţiei procesuale, sincere şi corespunzătoare 

adevărului, a inculpatului care recunoaşte învinuirea adusă, este de acord cu probatoriul 

administrat în faza de urmărire penală, etc., acesta beneficiază de dispoziţiile art. 396 alin.10 

Cod procedură penală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolele precitate, dar 

doar ca un efect secundar al procedurii abreviate. 

De esenţa acestei proceduri de judecată este durata redusă a procesului penal care nu 

mai presupune efectuarea unei cercetări judecătoreşti în sensul art. 376 Cod procedură penală, 

în caz contrar scopul prevăzut de legiuitor este efectiv anulat. 

Pentru a putea purcede la desfăşurarea judecăţii în primă instanţă potrivit procedurii 

simplificate este necesar ca părţile să fie legal citate, iar cauza să se afle în stare de judecată, 

adică să nu existe niciun motiv obiectiv pentru care s-ar impune amânarea cauzei (nelegală 

citare, lipsa apărării, întregirea cadrului procesual, etc.), astfel încât instanţa să poată 

desfăşura activităţile prevăzute de art. 374 alin. 1 – alin. 3 Cod procedură penală.  

Aşa cum rezultă expres din art. 374 alin. 1 Cod procedură penală, aducerea la 

cunoştinţa inculpatului a posibilităţii de a opta pentru desfăşurarea judecăţii în procedura 

simplificată (abreviată) în acord cu dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, are loc 

la primul termen de judecată la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află 

în stare de judecată, aceasta fiind una dintre condiţiile esenţiale pentru admiterea cererii de 

judecată în procedură simplificată, condiţie ce este în acord tocmai cu scopul instituirii 

procedurii, aşa cum a menţionat Curtea mai sus. 

În speţa dedusă judecăţii, Curtea constată că pentru primul termen de judecată din data 

de 19.01.2016 inculpatul X. a fost citat la adresa pe care a declarat-o în faza de urmărire 

penală, aşa cum rezultă din declaraţia sa, cu respectarea dispoziţiilor art. 259 şi art. 260 alin. 2 

lit. f şi g Cod procedură penală. Aceasta a fost singura adresă cunoscută a inculpatului, care 

nu a adus la cunoştinţa organelor judiciare vreo altă adresă, deşi avea această obligaţie în 

ipoteza în care locuia la o altă adresă, cu menţiunea că acesta a avut la dispoziţie un termen 

procedural de 7 zile pentru a se prezenta la Judecătoria Iaşi şi a primi comunicarea citaţiei, 

lucru pe care nu l-a făcut potrivit menţiunii de pe procesul-verbal de predare. 

Pentru al doilea termen de judecată din data de 16.02.2016, inculpatul X. a fost citat şi 

cu mandat de aducere, termen la care nu s-a prezentat, iar instanţa a dispus, la solicitarea 

procurorului de audiere a martorilor din lucrări, citarea martorilor audiaţi în faza de urmărire 

penală (încheierea de şedinţă de la termenul din data de 16.02.2016), ceea ce presupune 

începerea etapei cercetării judecătoreşti în procedura obişnuită de judecată conform art. 376 

Cod procedură penală. 

Din cuprinsul procesului verbal privind mandatul de aducere emis pe numele acestuia 

pentru termenul din data de 16.02.2016, rezultă că inculpatul X. a fost găsit, s-a luat legătura 

telefonic cu acesta de către jandarmul care a executat mandatul de aducere, a luat cunoştinţă 

despre obligaţia de a se prezenta în faţa Judecătoriei Iaşi la termenul din data 16.02.2016 şi a 

declarat că nu se poate prezenta pentru că nu se află în localitate, aflându-se în Bucureşti în 

scopul exercitării atribuţiilor de serviciu. 

Aspectul esenţial în speţă care trebuie subliniat este acela că organele de jandarmi l-au 

căutat pe inculpatul X. la noua adresă cu care figura în baza de date a D.E.P.A.B.D. începând 

cu data de 07.12.2015 ( respectiv, Iaşi, str. S. nr. 13 B, etc., a se vedea şi fişa de evidenţă de la 

dosarul de fond), aşa cum rezultă din procesul verbal privind mandatul de aducere emis pentru 

termenul din data de 16.02.2016. 

Prin urmare, inculpatul X. a cunoscut în mod clar despre desfăşurarea judecăţii în 

cauză, primul termen de judecată la care procedura de citare a fost legal îndeplinită cu 

inculpatul X. şi cauza s-a aflat în stare de judecată, asistenţa juridică nefiind obligatorie pentru 
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acest inculpat care nu se afla în niciuna dintre situaţiile prev. de art. 90 Cod procedură penală, 

fiind termenul din data de 16.02.2016, termen la care inculpatul nu s-a prezentat, aşa cum 

rezultă din încheierea de şedinţă. 

Inculpatul s-a prezentat pentru prima data în faţa instanţei de fond abia la al treilea 

termen de judecată din data de 15.03.2015, aşa cum rezultă din încheierea de şedinţă. 

Curtea mai constată că la al patrulea termen de judecată stabilit în data de 12.04.2016 

inculpatul X. nu s-a prezentat (încheiere de şedinţă), şi abia la al cincilea termen de judecată, 

în data de 10.05.2016, acesta s-a prezentat în faţa instanţei, a formulat solicitarea de judecată 

în procedură simplificată, iar instanţa a admis această cerere (încheierea de şedinţă din data de 

10.05.2016). 

Rezultă aşadar că momentul procesual până la care inculpatul X. ar fi putut solicita ca 

judecata să se desfăşoare potrivit procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 

377 Cod procedură penală, iar instanţa de fond ar fi putut admite această solicitare a fost cu 

mult depăşit, instanţa de fond desfăşurând judecata în primă instanţă cu încălcarea 

dispoziţiilor legale prev. de art. 374 alin. 1 – alin. 4 Cod procedură penală. 

Curtea nu va reţine argumentul prezentat de parchet în susţinerea motivului de 

nelegalitate invocat cu privire la încălcare dispoziţiilor art. 376 alin. 1 Cod procedură penală, 

deoarece acesta nu are legătură cu îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea judecăţii în 

procedura simplificată, momentul temporal la care se raportează judecata în procedură 

simplificată fiind cel prevăzut de art. 374 alin. 1 Cod procedură penală. 

De asemenea, Curtea nu va reţine nici apărările formulate de inculpatul X., prin 

apărătorul ales, cu privire la faptul că a indicat o adresă în anul 2011, însă ulterior şi-a 

schimbat domiciliul, iar la momentul în care i s-a luat declaraţia în faţa agentului de post, 

vrând să indice locul unde locuieşte efectiv, i s-a răspuns că este bună adresa din buletin, 

acesta fiind motivul pentru care, până a fost găsit pe baza unui mandat de aducere în 

16.02.2016 de către instanţa de judecată, nu a cunoscut despre existenţa acestui proces timp 

de patru ani şi jumătate.  

Pe lângă faptul că afirmaţia sa privind dorinţa de a aduce la cunoştinţa organului de 

poliţie noua adresă de domiciliu nu a fost dovedită, Curtea constată că inculpatul nu şi-a 

îndeplinit obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa organului judiciar noua adresă, fiind căutat 

pe parcursul fazei de urmărire penală de nenumărate ori la adresa declarată şi cu care figura în 

evidenţele organelor abilitate, pe de o parte, iar pe de altă parte, a cunoscut despre termenul de 

judecată din data de 16.02.2016 dar nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat vreo 

cerere care, eventual, să justifice acordarea unui nou termen în cauză. 

În aceste condiţii, inculpatul nu mai putea beneficia de judecata în procedura 

simplificată prev. de art. 374 alin. 4 rap. la art. 375 şi art. 377 Cod procedură penală, nefiind 

îndeplinită condiţia privind momentul până la care inculpatul poate formula o astfel de cerere, 

respectiv primul termen de judecată la care procedura de citare a fost legal îndeplinită şi cauza 

s-a aflat în stare de judecată. 

Faţă de motivul de nelegalitate analizat, Curtea arată că nu se mai impune analiza 

motivului de netemeinicie invocat de parchet în susţinerea apelului. 

În consecinţă, constatând că în mod greşit prima instanţă a admis cererea inculpatului 

X. de judecată în procedura simplificată, judecata neputându-se desfăşura în prezenta cauză 

decât în procedura obişnuită de judecată, şi, faţă de această concluzie, constatând lipsa etapei 

cercetării judecătoreşti care echivalează cu nepronunţarea asupra faptelor pentru care 

inculpatul a fost trimis în judecată, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b ipoteza II Cod 

procedură penală, va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 

împotriva sentinţei penale nr. 2385/28.07.2016, pronunţate de Judecătoria Iaşi, pentru acest 

motiv de nelegalitate. 

În temeiul art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, Curtea va desfiinţa în totalitate 

sentinţa apelată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoria 

Iaşi, instanţa de control judiciar neputând efectua cercetarea judecătorească în cauză pentru 
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prima dată deoarece, într-o astfel de ipoteză, ar fi încălcat dreptului inculpatului la dublul grad 

de jurisdicţie. 

În temeiul art. 424 alin. 4 Cod procedură penală, judecata va fi reluată din etapa 

cercetării judecătoreşti în procedura obişnuită, conform art. 376 Cod procedură penală. 

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru 

soluţionarea apelului parchetului vor rămâne în sarcina statului. 

 

9. Trimiterea cauzei spre rejudecare. Nepronunţarea asupra faptei imputate 

inculpatului. Persoană vătămată aflată în imposibilitate de a îşi exercita 

drepturile şi faţă de care nu s-au luat măsuri de ocrotire de drept civil 

Temei de drept: art. 421 pct. 2 lit. b) Cod de procedură penală, art. 6 Convenția 

europeană a drepturilor omului 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală, Decizia penală nr. 518/20.06.2017  

Prin sentinţa penală nr. 31/06.03.2017, pronunţată de Judecătoria Răducăneni, în 

dosarul nr. XX2/286/2016, s-au hotărât următoarele: 

„În baza art. 396 alin.  6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. e) Cod 

procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A. pentru săvârşirea 

infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. 1 Cod penal împotriva 

persoanei vătămate B. 

În baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă 

nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă C”. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul fondului a reţinut, în esenţă, că 

inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din 

culpă prevăzută de art. 196 alin. 1 Cod penal, constând în faptul că, aflându-se sub influența 

băuturilor alcoolice, a condus autoturismul pe drum public şi a provocat un accident din care a 

rezultat rănirea ușoară a persoanei vătămate B., care a suferit leziuni ce au necesitat pentru 

vindecare un număr total de 5-6 zile de îngrijiri medicale, conform raportului de primă 

expertiză medico-legală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 196 alin. 6 Cod penal, în cazul infracţiunii de vătămare 

corporală din culpă prevăzută de art.196 alin. 1 Cod penal acţiunea penală se pune în mişcare 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, lipsa acestei plângeri constituind o cauză care 

împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acțiunii penale, conform art. 16 alin. 1 lit. e) Cod 

procedură penală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 157 alin.4 Cod penal, în cazul infracţiunilor pentru care 

acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul 

poate pune în mişcare acţiunea penală din oficiu dacă cel vătămat este o persoană lipsită de 

capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este 

reprezentată de făptuitor. 

Prin rechizitoriu, procurorul, reţinând că „persoana vătămată este o persoană lipsită de 

capacitate de exerciţiu, aflată în grija şi întreţinerea inculpatului”, a menţionat că acţiunea 

penală se exercită din oficiu, fără a indica modul în care a stabilit faptul că persoana vătămată 

este lipsită de capacitate de exerciţiu. De asemenea, procurorul nu a reţinut ca probe nici 

înscrisurile referitoare la starea persoanei vătămate, respectiv certificatele de încadrare în grad 

de handicap, acordul emis de D.G.A.S.P.C. privind angajarea asistentului personal pe baza 

opţiunii exprimată de persoana cu handicap B., adeverinţa din care rezultă că inculpatul A. 

este angajat la Primăria Y. în funcţia de asistent personal pentru B. şi adresa emisă de medicul 

de familie. 

Având în vedere că procurorul a invocat faptul că persoana vătămată este o persoană 

lipsită de capacitate de exerciţiu, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 43 Cod civil, în 
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afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt persoane lipsite de capacitate de exerciţiu minorii 

care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi interzisul judecătoresc. 

 

În cauza de faţă, persoana vătămată, avea la data producerii accidentului vârsta de 39 

ani şi, potrivit adresei emise de primarul comunei Y., locul naşterii persoanei vătămate, 

aceasta nu figurează în evidenţe ca fiind o persoană pusă sub interdicţie. 

Punerea sub interdicţie a unei persoane se realizează conform dispoziţiilor art. 164 şi 

urm. Cod civil şi art. 936 şi urm. Cod procedură civilă, hotărârea prin care instanţa civilă 

dispune punerea sub interdicţie a persoanei şi numeşte tutorele, adică reprezentantul legal al 

acesteia, fiind comunicată din oficiu autorităţilor locale de la locul naşterii interzisului care 

face menţiuni pe marginea actului de naştere al acestuia, conform dispoziţiilor art. 941alin. 1 

lit. a Cod procedură penală. 

În cauza de faţă, primarul Y., locul de naştere al persoanei vătămate, a comunicat cu 

adresa nr...... că B. nu figurează ca fiind pus sub interdicţie. 

În consecinţă, având în vedere că persoana vătămată este majoră şi nu există nicio 

hotărâre judecătorească definitivă prin care să fi fost declarat incapabil cu consecința pierderii 

capacităţii de exerciţiu, rezultă că acesta are deplină capacitate de exerciţiu. 

Faţă de cele arătate, având în vedere că dispoziţiile art. 157 alin. 4 Cod penal prevăd în 

mod expres că acţiunea penală poate fi exercitată din oficiu doar în cazul persoanelor cu 

capacitate restrânsă de exerciţiu sau a celor lipsite total de capacitate de exerciţiu, coroborat 

cu faptul că persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sunt expres prevăzute de lege, iar 

procedurile strict reglementate, instanţa constată că în cauză nu sunt întrunite condiţiile 

exercitării din oficiu a acţiunii penale şi, faţă de lipsa plângerii prealabile, urmează să dispună 

încetarea procesului penal în condiţiile art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 

alin. 1 lit. e) Cod procedură penală. 

Împotriva sentinţei penale, a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria R., 

arătând că judecătorul fondului a omis a se pronunța asupra excepției privind lipsa plângerii 

prealabile, ridicată din oficiu și pusă în discuție contradictorie la termenul de judecată din ..., 

fiind încălcate, astfel, dispozițiile art. 351 alin. 2 Cod de procedură penală. 

S-a mai susținut că judecătorul fondului a pronunțat o soluție de încetare a procesului 

penal, fără a exista o dezbatere în acest sens, în ședință publică. 

Cu privire la soluția de încetare a procesului penal, se susține că prima instanță a 

ignorat înscrisurile medicale existente la dosarul cauzei, care atestă că persoana vătămată B. 

suferă de un handicap grav permanent. Medicul de familie al persoanei vătămate arată că B. 

este lipsit de capacitate de exercițiu.  

În baza înscrisurilor medicale existente la dosarul de urmărire penală, procurorul, în 

exercitarea prerogativelor sale cu privire la apărarea drepturilor și intereselor persoanelor, a 

exercitat acțiunea penală din oficiu împotriva inculpatului A. . 

S-a mai indicat faptul că instanța civilă realizează punerea sub interdicție a 

persoanelor tot în baza înscrisurilor medicale. În lumina acestei împrejurări, judecătorul 

fondului trebuia să dea eficiență actelor medicale care atestă gradul de handicap grav 

permanent al persoanei vătămate și să îl prezume pe ca o persoană lipsită de capacitate de 

exercițiu, situație ireversibilă, care poate fi oricând confirmată în cadrul procedurii de punere 

sub interdicție. 

Se face referire la hotărârea Curții E.D.O. din 17 iulie 2014 (cauza Valentin Cîmpeanu 

contra României), ale cărei considerente au întărit convingerea procurorului de a exercita 

acțiunea penală din oficiu – ”accesul la justiție al persoanelor cu handicap este foarte 

problematic în România, procedurile de declarare a invalidității sunt inadecvate, iar normele 

care reglementează calitatea procesuală prea restrictive” și ”o abordare restrictivă a normelor 

referitoare la calitatea procesuală în numele persoanelor care prezintă dizabilități intelectuale 

în cauza de față, ar avea efectul nedorit de a nega acestor persoane vulnerabile posibilitatea de 
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a solicita și de a obține reparații pentru încălcarea drepturilor lor fundamentale, ceea ce ar fi 

împotriva scopurilor esențiale ale Convenției”. 

Prin decizia penală nr. 518/20.06.2017, Curtea de Apel Iaşi în baza art. 421 pct. 2 lit. 

b) Cod de procedură penală raportat la art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 

2 din Protocolul 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, admis apelul declarat de 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni împotriva sentinţei penale nr. 31/06.03.2017 

pronunţată de Judecătoria Răducăneni, pe care a desfiinţat-o în integralitate. 

A trimis cauza la Judecătoria Răducăneni în vederea judecării în fond. 

În baza art. 424 alin. 4 Cod de procedură penală, ultimul act de procedură valabil a 

fost stabilit ca fiind Încheierea nr. 65/CC din 14.09.2016, definitivă prin necontestare. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a avut în vedere, printre altele, 

următoarele: 

În primul rând, chiar dacă nu a existat o pronunțare asupra ”excepției” lipsei plângerii 

prealabile de către judecătorul fondului, nu s-a produs nicio vătămare a drepturilor procesuale 

ale procurorului: ”excepția” a fost pusă în discuție contradictorie a părților la termenul de 

judecată din 20.02.2017, iar pronunțarea soluției de încetare a procesului penal față de 

inculpatul A. este rezultatul implicit al ”admiterii excepției”. 

Referitor la motivul principal de apel, s-a apreciat că, din actele dosarului, reiese că 

persoana vătămată B., deși formal are capacitate de exercițiu, în realitate este în imposibilitate 

de a își exercita drepturile, fără ca față de ea să se fi luat măsurile de ocrotire de drept civil.  

Imposibilitatea obiectivă a persoanei vătămate de a formula plângere prealabilă este 

permanentă, preexistentă faptei imputate inculpatului și subzistând la acest moment, astfel 

încât începerea urmăririi penale, continuarea efectuării urmăririi penale față de suspect și 

punerea în mișcare a acțiunii penale se pot dispune din oficiu. 

Curtea a avut în vedere următoarele împrejurări: din scrisoarea medicală eliberată de 

medicul în ale cărei evidențe se află persoana vătămată, reiese că B. figurează cu diagnosticul 

”....................”.  Se arată că handicapul este cu deficiență funcțională gravă, de gradul I, 

permanentă și necesită asistent personal. S-a apreciat că persoana vătămată este lipsită de 

capacitate de exercițiu; din adresa nr. ........................ emisă de D.G.A.S.P.C. Iași  reiese că B. 

este beneficiarul certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ......., gradul de handicap - 

grav cu asistent personal cu valabilitate permanentă, nerevizuibil, certificat emis de Comisia 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iași.  

Se mai arată că se află sub îngrijirea și protecția asistentului personal A. 

Nu poate fi ignorat că organele de urmărire penală și judecătorul fondului nu au audiat 

persoana vătămată. Mai mult decât atât, judecătorul fondului a procedat la desemnarea unui 

apărător din oficiu persoanei vătămate, apreciind, cel mai probabil, că persoana vătămată nu 

și-ar putea face singur apărarea. 

Imposibilitatea persoanei vătămate B. de a își exercita în fapt drepturile este 

permanentă, iar pe de altă parte, B. se află sub controlul inculpatului, care este asistentul său 

personal. 

La unul din termenele de judecată, inculpatul A. a și arătat că persoana vătămată nu 

are tutore sau curator, fiind în grija sa, întrucât este rudă cu soția, respectiv unchiul acesteia.  

Din adresa Primăriei Y. reiese că persoana vătămată B. nu figurează în evidențe ca 

fiind pus sub interdicție. 

Incapacitatea in concreto a persoanei vătămate de formula plângere prealabilă ar 

ridica problema mijloacelor în care se poate asigura accesul său efectiv la justiție, în lipsa 

exercitării acțiunii penale din oficiu de către organele de urmărire penală. Asigurarea unui 

acces la justiție efectiv, și nu doar teoretic, al persoanelor lipsite în fapt de reprezentare și de 

apărare constituie o exigență de nivel constituțional care trebuie satisfăcută chiar dacă, formal, 

legea internă prevede cerința formulării unei plângeri prealabile. 

Decizia din 2014 a Curții E.D.O. în cauza Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin 

Câmpeanu c. României confirmă necesitatea unei abordări de tipul potius ut valeat (legea 
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trebuie interpretată în sensul producerii efectelor ei, iar nu în sensul neaplicării ei) a tuturor 

instrumentelor de protecție a persoanelor aflate în situațiile menționate. 

În cauza X şi Y împotriva Olandei (nr. 8978/80), Hotărârea din 26.03.1985, Curtea 

E.D.O. a analizat situația unei tinere cu handicap mintal, care a fost violată în centrul pentru 

copiii cu dizabilități mintale în care era găzduită, a doua zi după împlinirea vârstei de 16 ani 

(16 de ani fiind vârsta pentru raporturi sexuale consimţite în Olanda), de către o rudă a 

persoanei însărcinată să aibă grijă de ea. Tânăra, traumatizată de experienţă, a fost 

considerată inaptă pentru a semna o plângere oficială, având în vedere vârsta sa mintală 

înapoiată. Tatăl a semnat în locul ei, dar nu a fost declanşată urmărirea penală împotriva 

autorului faptelor, deoarece plângerea trebuia depusă de către victima însăşi. Instanţele au 

recunoscut existenţa unei lacune în lege. 

Curtea E.D.O. a reținut încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private), 

subliniind că era indispensabilă crearea de către sistemul juridic penal olandez a unor 

mecanisme de prevenţie eficiente în cazuri de acest gen. 

 

10. Redeschidere proces penal. Persoană judecată în lipsă în sensul dispoziţiilor 

art.466 alin.2 C.proc.pen.  

Nu se poate accepta susţinerea petentului că este o persoana judecată şi condamnată 

în lipsă, deoarece acesta a fost citat în mod legal la judecata cauzei, a cunoscut 

existenţa dosarului penal. Plecarea sa în străinătate în perioada cât procesul s-a 

aflat pe rolul Judecătoriei Bîrlad pentru judecata în primă instanţă, nu are nicio 

relevanţă, inculpatul nefăcând dovada că a lipsit în mod justificat de la judecată 

şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Astfel, în interpretarea corectă a art. 466 alin. 

2 C.proc.pen., este îndeplinită condiţia existenţei „unei persoane judecate şi 

condamnate în lipsă”, dacă inculpatul a nu a fost citat la proces şi nu a luat la 

cunoştinţă în mod oficial despre acesta, respectiv , deşi nu a avut cunoştinţă de 

proces, a lipsit în mod justificat de la judecata cauzei şi nu a putut înştiinţa 

instanţa, ipoteze care nu se regăsesc în speţă.” 

Cuprins pe materii:Drept procesual penal  

Indice alfabetic: redeschiderea procesului penal, persoană judecată în lipsă  

Temei de drept: art. 466 Cod procedură penală  

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 952/2017/12 decembrie 2017 

Prin sentinţa penală nr. 571/24.10.2017, pronunţată de Judecătoria Bârlad, s-a respins 

cererea de redeschidere a procesului penal formulată de petentul Ş.A.V.  

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Bârlad a avut în vedere următoarele: 

„Potrivit art. 466 alin. 1 C.proc.pen., persoana condamnată definitiv care a fost 

judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în 

care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal 

împotriva sa. 

Legiuitorul arată, în alin. 2 al art. 466, că este considerată judecată în lipsă persoana 

condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial 

despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la 

judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. 

Din analiza dosarului 1152/189/2016, judecătorul reţine că, inculpatul avea cunoştinţă 

de dosarul penal nr. 4127/P/2014, fiind audiat în calitate de suspect şi de inculpat. La data de 

04.02.2016, inculpatul a luat parte la reconstituirea faptelor care fac obiectul dosarului penal 

nr. 4127/P/2014, iar la data de 08.02.2016 a fost întocmit rechizitoriul prin care inculpatul a 

fost trimis în judecată. 
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Dosarul nr. 4127/P/2014 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Bîrlad la data de 

07.03.2016, instanţa dispunând citarea inculpatului şi emiterea unui mandatului de aduce. 

 Pentru termenul din data de 16.06.2016, mandatului de aducere a fost executat, iar 

potrivit procesului verbal de executare din data de 14.06.2016 ( f. 29 dosar), rezultă că, 

inculpatul nu a fost depistat la domiciliu, tatăl inculpatului declarând că, inculpatul se află în 

Anglia. 

 În cauză a fost desemnat apărător din oficiu, care a participat la judecată, iar 

inculpatul a fost citat şi pentru termenul din data de 08.12.2017, la domiciliu, prin afişarea 

înştiinţării, conform art. 259 alin. 5 C.proc. pen.  

A fost emis mandat de aducere pe numele inculpatului. Din procesul verbal de 

executare a mandatului rezultă că, inculpatul se afla în străinătate, tatăl inculpatului declarând 

că, inculpatul se află în străinătate , în Germania din data de 15.09.2016 şi nu ştie când se 

întoarce. 

Instanţa constată că inculpatul a plecat în Germania la o dată ulterioară executării 

primului mandat de aducere. 

Astfel, nu se poate accepta susţinerea petentului că este o persoana judecată şi 

condamnată în lipsă, deoarece acesta a fost citat în mod legal la judecata cauzei, a cunoscut 

existenţa dosarului penal. Plecarea sa în străinătate în perioada cât procesul s-a aflat pe rolul 

Judecătoriei Bîrlad pentru judecata în primă instanţă, nu are nicio relevanţă, inculpatul 

nefăcând dovada că a lipsit în mod justificat de la judecată şi nu a putut încunoştinţa instanţa. 

Astfel, în interpretarea corectă a art. 466 alin. 2 C.proc.pen., este îndeplinită condiţia 

existenţei „unei persoane judecate şi condamnate în lipsă”, dacă inculpatul nu a fost citat la 

proces şi nu a luat la cunoştinţă în mod oficial despre acesta, respectiv , deşi nu a avut 

cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecata cauzei şi nu a putut înştiinţa 

instanţa, ipoteze care nu se regăsesc în speţă.” 

Împotriva sentinţei penale nr. 571/24.10.2017, pronunţată de Judecătoria Bârlad, în 

dosarul nr. XX26/189/2017, a formulat apel inculpatul  

 În motivarea apelului, inculpatul a precizat că nu a avut cunoştinţă de existenţa 

dosarului aflat pe rolul instanţei de judecată, fiind convins de faptul că a fost încetată 

urmărirea penală împotriva lui, deoarece s-a împăcat cu părţile civile şi a achitat prejudiciul, 

iar organele de poliţie i-au comunicat faptul că este liber. 

În situaţia în care ar fi avut cunoştinţă de dosar şi de faptul că avea de executat o 

perioadă de cinci ani închisoare, în nici un caz nu s-ar mai fi întors din Anglia, ţara care nu l-

ar fi extrădat. 

Subliniază faptul că la judecarea cererii de extrădare la Curtea de Apel din Franţa nu a 

făcut nicio opoziţie, fiind de acord să se întoarcă în ţară să clarifice lucrurile. 

S-a considerat că ar fi plecat în Germania la o dată ulterioară executării primului 

mandat de aducere. 

 În primul rând, deşi instanţa face vorbire de faptul că a plecat în Anglia, în motivarea 

hotărârii se arată că a fost plecat în Germania. 

În al doilea rând, instanţa de fond reţine că din procesul verbal de executare de la 

mandatul de aducere din 14.06.2016 pentru primul termen de judecată din data de 16.06.2016 

rezultă că el nu a fost depistat la domiciliu şi că tatăl lui a declarat că se află în Anglia. 

 De asemenea, se reţine că din al doilea proces verbal de executare al mandatului de 

aducere din 08.12.2016 rezultă că tatăl său ar fi comunicat că se află în Germania din data de 

15.09.2016. 

 Instanţa de fond a tras astfel concluzia că a plecat din ţară în cursul procesului penal. 

 Acest lucru nu corespunde adevărului din două motive: nu are tată şi din certificatul 

de naştere rezultă acest lucru şi a plecat în Anglia dinainte de primul termen de judecată, 

conform procesului verbal de executare din 14.06.2016, din Anglia a plecat în Germania, iar 

apoi s-a întors în Anglia. 

Astfel, el în România nu s-a mai întors până în momentul când a fost extrădat. 
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Este evident că nu poate exista nici un motiv pentru care nu s-ar fi prezentat la proces, 

şi-ar fi angajat un avocat care să îi reprezinte interesele. 

Consideră că pe fondul cauzei, trebuiau avute în vedere şi următoarele considerente: 

În primul rând, sentinţa penală nr. 258/25.09.2014 pronunţată de Judecătoria Tecuci a 

rămas definitivă la data de 21.10.2014, aşa cum rezultă şi din sentinţa penală nr. 

477/20.12.2016 pronunţată de Judecătoria Bârlad, iar faptele au fost săvârşite la datele de 

07/08.09.2014, 10/11.09.2014, 21/22.09.2014. 

Rezultă astfel că faptele sunt concurente, nicidecum nu se poate vorbi de o pedeapsă 

nelegală, aceste fapte trebuiau contopite. 

Mai mult decât atât şi instanţa de fond, dar mai ales instanţa de apel trebuiau să se 

sesizeze din oficiu cu privire la acest aspecte, pedepsele nu trebuiau cumulate, ci contopite. 

În aceste condiţii trebuie aplicată pedeapsa pentru fiecare faptă, aplicată pedeapsa cea 

mai grea şi adăugat un spor de pedeapsă de 1/3, în final rezultând o pedeapsă mai mică de 

cinci ani, existând chiar posibilitatea să îi fie aplicată o pedeapsă cu suspendarea pedepsei sub 

supraveghere. 

În mod greşit, atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au aplicat dispoziţiile 

referitoare la recidivă, cumulând pedepsele aplicate. 

 În al doilea rând, în hotărârile atacate nu se face vorbire de faptul că inculpatul a fost 

arestat preventiv o lungă perioadă de timp în primul dosar al Judecătoriei Tecuri nr. 

665/324/2013*, astfel că în mod nelegal s-a dispus deducerea pedepsei executate. 

 Datorită acestui fapt, este încarcerat la Penitenciarul Iaşi în regim închis. 

 În al treilea rând, menţionează că nu a avut cunoştinţă de faptul că a fost trimis în 

judecată şi nici nu s-a gândit că va fi trimis în judecată deoarece la urmărirea penală a 

recunoscut săvârşirea faptelor, a achitat prejudiciul, părţile vătămate comunicându-i că nu vor 

avea alte pretenţii şi că renunţă la plângerea penală (practic, s-au împăcat cu el). 

 Astfel, a aflat în Penitenciarul Rahova şi din verificarea portalului instanţelor de 

judecată faptele pentru care a fost condamnat, fără ca să beneficieze de procedura 

simplificată, având în vedere recunoaşterea faptelor. 

 Cu toate acestea, procesul nu s-a desfăşurat conform procedurii obişnuite în sensul de 

a fi administrate toate probele de la urmărirea penală, inclusiv audierea martorilor. 

În al patrulea rând, tot o măsură nelegală consideră că este şi cea dată de faptul că 

amândoi inculpații au fost reprezentaţi de un singur avocat deşi exista posibilitatea să aibă 

interese contrare. 

 În al cincilea rând, consideră că a fost lipsit de apărare, care era obligatorie în situaţia 

lui, aceasta reprezentând o altă măsură nelegală dispusă faţă de el. 

 În al şaselea rând, în pronunţarea deciziei de către Curtea de Apel Iaşi se arată că s-a 

respins apelul, deşi el nu a declarat apel (pentru că nu a avut cunoştinţă de proces), apel care 

nu trebuia respins ca nefondat, ci trebuia să se ia act că apelul nu a fost declarat de el. 

 În aceste condiţii, i-a fost luat dreptul de a mai declara apel (cu cerere de repunere în 

termenul de declarare) deoarece această cale de atac practic a fost declarată, judecată şi 

respinsă pe fond, rezultând o altă încălcare a unui proces echitabil. 

 Solicită a se avea în vedere şi practica C.E.D.O.  

 Astfel, posibilitatea de a redeschide un proces penal este, în principiu, compatibilă cu 

Convenţia, inclusiv cu garanţiile cuprinse în art. 6, atât timp cât modul concret în care este 

utilizată nu afectează însăşi existenţa unui proces echitabil. 

 Cu alte cuvinte, puterea de a redeschide procesul penal trebuie să fie exercitată de 

către autorităţi astfel încât să se menţină în măsură maximă posibilă un echilibru corect între 

interesele individului şi necesitatea de a asigura eficacitatea sistemului de justiţie penală. 

 Curtea a indicat că deficienţele fundamentale în cadrul procedurii care justifică 

anularea unei hotărâri definitive şi obligatorii pot include erori de judecată, încălcări grave ale 

procedurii, abuzul de putere, erori vădite în aplicarea dreptului material sau orice alte motive 
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puternice care decurg din interesele justiţiei (cauza Bakrina c. Rusiei, Hotărârea din 

17.05.2016) 

 Faţă de cele arătate mai sus, în temeiul art. 412 şi urm. Codul de procedură penală, 

art. 421 pct. 2 lit. a şi urm. Codul de procedură penală, inculpatul solicită admiterea apelului, 

desfiinţarea hotărârii atacate şi pe fondul cauzei să se aprecieze că cererea formulată este 

admisibilă, astfel încât solicită admiterea în principiu a acesteia, să se constate că sunt 

îndeplinite condiţiile prev. de art. 469 Cod procedură penală şi să se dispună desfiinţarea de 

drept a hotărârii atacate şi redeschiderea procesului penal, suspendarea executării hotărârii 

atacate şi, eventual, respectarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. 1 şi 2 Cod 

procedură penală.  

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale apelate, prin prisma motivelor de 

apel invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele:  

Scopul redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate este garantarea dreptului la un proces echitabil, prevăzută de art. 6 din Convenţia 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, a persoanei 

condamnate în lipsă, prin respectarea principiilor contradictorialităţii, nemijlocirii , oralităţii şi 

egalităţii de arme. Legiuitorul a prevăzut condiţii stricte, limitative, care trebuie să fie 

cumulativ îndeplinite, pentru a se asigura accesul la o nouă judecată numai în situaţii 

excepţionale şi nu atunci când condamnatul s-a sustras de la judecată, ori nu a fost interesat de 

propria situaţie juridică. 

Prin sentința penală nr. 477/20.12.2016, pronunţată de Judecătoria Bârlad inculpatul a 

fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare, fiind trimis în judecată la data de 

8.02.2016 prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru săvârşirea 

infracţiunilor de furt calificat şi tentativă de furt calificat în datele de 7/8.09.2014, 

10/11.09.2014 şi 21/22.09.2014. 

Verificând actele dosarului, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, rezultă în mod 

indubitabil că la data de 24.02.2015 şi 11.03.2015 i-a fost adusă la cunoştinţă inculpatului 

calitatea de suspect, fiind audiat în această calitate, la data de 11.03.2015 i-a fost adusă la 

cunoştinţă inculpatului punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi obligaţia de a 

comunica, în scris, în termen de 3 zile orice schimbare a adresei, la data de 4.02.2016 a fost 

audiat în calitate de inculpat, indicând adresa pentru comunicarea actelor de procedură, la data 

de 2.04.2016 inculpatul a participat la reconstituirea efectuată cu privire la fapta din 

22.09.2014(aşa cum rezultă din procesul verbal şi planşele foto anexate la dosar, astfel încât 

este evident că inculpatul a avut cunoştinţă de proces. 

 Faptul că pe parcursul urmăririi penale inculpatul a plecat din ţară fără a comunica în 

scris, în termen de 3 zile, schimbarea adresei îi este imputabil. 

 În contextul în care instanţa de fond a realizat în mod legal procedura de citare la 

adresa sa din sat P., com P., jud. Galaţi, indicată în cursul urmăririi penale pentru comunicarea 

actelor de procedură, judecarea cauzei în lipsă este alegerea proprie a inculpatului care a ales 

să ignore existenţa unui proces penal declanşat împotriva sa, aflat în faza urmăririi penale. 

 Mai mult, instanţa de fond a realizat toate demersurile posibile pentru a asigura 

prezenţa inculpatului la judecată, dispunând emiterea mandatelor de aducere pe numele 

acestuia. 

 Lipsa de comunicare cu familia sau membrii familiei care au luat la cunoştinţă de 

actele de procedură emise în cauză nu poate fi imputată autorităţilor,fiind o împrejurare fără 

relevanţă în contextul în care inculpatul cunoştea existenţa unui proces desfăşurat împotriva 

sa încă din faza de urmărire penală. 

 Faptul că inculpatul a apreciat în mod nejustificat că nu va fi trimis în judecată şi a 

decis să părăsească teritoriul ţării fără a încunoştinţa autorităţile despre schimbarea 

adresei(după cum avea obligaţia) nu este de natură să atragă incidenţa dispoziţiilor art. 466 

alin. 1 C.proc.pen. 
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 Totodată Curtea reţine că inculpatul nu a invocat şi nici nu a probat că, deşi a avut 

cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa 

instanţa, în sensul art. 466 alin. 2 C.proc.pen. 

 În acest context, Curtea , în acord cu instanţa de fond, apreciază că în cauză nu sunt 

incidente dispoziţiile art. 466 alin. 2 C.proc.pen., inculpatul nefiind o persoană judecată în 

lipsă în sensul dispoziţiilor legale anterior menţionate.  

 Pentru aceste considerente, reţinând că restul argumentelor invocate de apărare exced 

prezentului cadru procesul, putând fi invocat doar în cazul redeschiderii procesului penal, în 

baza art. 469 alin. 6 Cod de procedură penală raportat la art. 421 pct. 1 lit. a) Cod de 

procedură penală, Curtea respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Ş.A.V împotriva 

sentinţei penale nr. 571/24.10.2017, pronunţată de Judecătoria Bârlad, în dosarul nr. 

XX26/189/2017, sentinţă pe care o menţine. 

 

Legi penale speciale 

 

11. Infracţiune prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 270 alin. 1 din Legea 

nr. 86/2006. Imposibilitate de a se dispune amânarea aplicării pedepsei 

Temei de drept: art. 270 Legea nr. 86/2006, art. 83 Cod penal, art. 91 Cod penal 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală, Decizia penală nr. 698/03.10.2017  

Prin sentinţa penală nr. 3738/06.12.2016, pronunţată de Judecătoria Iaşi, în dosarul nr. 

5988/245/2016,s-au dispus următoarele: 

„În baza disp. art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, aplică inculpatei F. (f. R.) I. 

pedeapsa de 1-un-an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ”deţinere/transport a 

bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub control vamal şi cunoscând că provin din 

contrabandă”, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu referire la alin. 1 din Legea nr. 86/2006 

privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 şi art. 76 Cod Penal şi cu referire şi la art. 83 

alin. 1 lit. a-c Cod Penal, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi h Cod penal pe o durată de 2 ani, pedeapsă a 

cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. 

În baza disp.art.84 Cod Penal, stabilește termen de supraveghere de 2-doi-ani, termen 

care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea 

aplicării pedepsei. 

În baza disp. art. 85 alin. 1 Cod Penal, stabileşte ca pe perioada termenului de 

supraveghere inculpata F.I. să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; 

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 

care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, 

- să comunice schimbarea locului de muncă, 

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor 

sale de existenţă. 

Atrage atenţia inculpata F.I. asupra disp. art. 88 Cod penal privind revocarea amînării 

aplicării pedepsei. 

 Aplică inculpatei F.I.  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 

66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice fel de alte funcția 

publice), lit. b(dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. h 

(dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) Cod penal, pe durata şi în 

condiţiile prevăzute de art. 65 Cod penal. 

Constată că prejudiciul cauzat prin săvîrşirea infracţiunii părţii civile a fost recuperat 

prin plată. 
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În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. b Cod Penal, dispune confiscarea bunurilor care au 

fost folosite la realizarea infracţiunii, respectiv 3080 ţigarete marca Ashima aflate în Camera 

de Corpuri Delicte a IPJ-Iaşi, ridicate de la inculpata F.I. în baza dovezii seria/Nr  IS/H-

000923. 

În baza disp. art.272 alin. 2 şi art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, obligă inculpata 

F.I. să achite suma de 600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătorul fondului a reţinut că, în data de 

27.02.2015, inculpata F.I. deţinea/transporta în autoturismul marca Audi, care circula pe 

Calea Chişinăului, din direcţia localităţii Tomeşti către cartierul Podu Roş din mun. Iaşi, 

bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal, respectiv 154 pachete de ţigarete marca 

„Ashima”, fără timbre fiscale, cunoscând că acestea provin din contrabandă, fiind realizată 

astfel infracţiunea de ”deţinere/transport a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub 

control vamal şi cunoscând că provin din contrabandă”, prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 cu 

referire la alin. 1 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal.  

La stabilirea pedepsei, s-au avut în vedere dispoziţiile art. 74  Cod Penal  ce stabilesc 

criteriile generale de individualizare a pedepsei, şi anume: împrejurările şi modul de comitere 

a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, 

natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii 

infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvența infracţiunilor care constituie antecedente 

penale ale infractorului, conduita după săvîrşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, 

nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

S-a reţinut în favoarea inculpatei circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 

Cod penal ,respectiv lit. a  ce constă în eforturile depuse de inculpată pentru înlăturarea 

consecinţelor infracţiunii, F.I. achitând integral prejudiciul cauzat părţii civile. 

Pedeapsa aplicată a fost raportată la dispoziţiile art. 83 alin. 1 lit. a –c Cod Penal ce 

reglementează amânarea aplicării pedepsei închisorii, inculpata urmând a se supune măsurilor 

de supraveghere ce vor fi monitorizate de Serviciul de Probaţiune Iaşi. 

 

Împotriva sentinţei penale nr. 3738 din 6.12.2016 pronunțată de Judecătoria Iaşi, în 

dosarul nr. 5988/245/2016, a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, criticând-o 

pentru nelegalitate, respectiv modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei. 

În motivare, s-a arătat că, potrivit art. 83 alin. 2 Cod penal, nu se poate dispune 

amânarea aplicării pedepsei, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită 

este închisoarea de 7 ani sau mai mare. 

 

Prin decizia penală nr. 698/03.10.2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, a fost admis 

apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi împotriva sentinței penale nr. 3738 

din 6.12.2016 pronunțată de Judecătoria Iaşi, în dosarul nr. 5988/245/2016, sentință care a 

fost desființată în parte, în latură penală, cu privire la modalitatea de individualizare judiciară 

a executării pedepsei, în sensul: înlăturării dispoziţiilor art. 83 – art. 86 Cod penal; 

condamnării inculpatei intimate pentru infracțiunea reținută în sarcina acesteia; dispunerii 

suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea; stabilirii momentului de la 

care se vor executa pedepsele complementară şi accesorie. 

Rejudecând cauza, în limitele desființării: 

În baza art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală, a fost condamnată inculpata F.I. la 

pedeapsa de 1 (un) an închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 270 alin. 3 cu 

referire la alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a) Cod penal, art. 396 

alin. 10 Cod de procedură penală şi art. 76 Cod penal. 

În baza art. 91 Cod penal, a fost dispusă suspendarea sub supraveghere a executării 

pedepsei de 1 (un) an pe o durată de 2 (doi) ani, ce constituie termen de supraveghere în 

condiţiile art. 92 alin. 1 Cod penal, care se calculează de la prezentei decizii. 
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În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata 

va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de 

Probațiune Iaşi, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune 

desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare 

care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și 

documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, a fost impus inculpatei să frecventeze un 

program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Iaşi sau organizat în 

colaborare cu instituţii din comunitate.  

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul X. 

sau Y., instituţia din comunitate urmând a fi aleasă de consilierul de probaţiune, afară de cazul 

în care din cauza stării de sănătate, inculpata nu poate presta această muncă. 

 În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, datele prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. c) - e), mai sus 

menţionate, se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. 

Potrivit art. 404 alin. 2 Cod de procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 Cod penal, a 

fost atenționată inculpata asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării 

executării pedepsei sub supraveghere şi executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul 

nerespectării, cu rea-credinţă, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de 

supraveghere sau a obligaţiilor impuse de lege sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe 

parcursul termenului de supraveghere 

Executarea pedepsei complementare a interzicerii pe o perioadă de 2 (doi) ani  a 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi h) Cod penal, va începe de la data prezentei 

decizii, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. 

Executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) 

şi h) Cod penal va avea loc doar în condiţiile în care pedeapsa principală de 1 (un) an 

închisoare va deveni executabilă. 

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin 

prezentei decizii şi au fost înlăturate dispoziţiile contrare. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a avut în vedere următoarele:   „ 

conform art. 83 alin. 2 teza I Cod penal, nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă 

pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare. 

 Este avută în vedere pedeapsa prevăzută de lege, în sensul art. 187 Cod penal, 

respectiv pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în formă 

consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Or, 

legea prevede pentru infracțiunea prev. de art. 270 alin. 3 cu referire la alin. 1 din Legea nr. 

86/2006 pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Având în vedere imposibilitatea de a se dispune amânarea aplicării pedepsei, instanța 

de control judiciar se va orienta, astfel cum a solicitat și procurorul, spre suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei [cuantumul pedepsei, aplicată aproape la minimul special 

prevăzut de lege (redus succesiv cu câte o treime) nefiind obiect al unor critici formulate în 

apel], ca și modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei, asigurându-se atât 

restabilirea ordinii de drept, cât și o reală reinserție socială a inculpatei, reflectând gradul de 

pericol social al faptei săvârșite, dar și circumstanțele de ordin personal.” 

 

12. Trafic de droguri; încadrare juridică; aplicarea deciziei nr. 3/2017 a ÎC.C.J.- 

completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Cuprins pe materii: drept penal  

Indice alfabetic: încadrare juridică  

Temei de drept: art. 2, 3 din Legea nr. 143/2000,  

În mod firesc este reţinută o singură infracţiune şi nu un concurs de infracţiuni sau, 
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după caz, un singur act material şi nu două în structura infracţiunii continuate, 

atunci când activitatea de traficare se referă în acelaşi timp şi la droguri de risc 

şi la droguri de mare risc – de pildă, inculpatul vinde în aceeaşi împrejurare de 

loc, de timp, aceleiaşi persoane sau unor persoane diferite – ambele categorii de 

droguri. 

Nu aceeaşi poate fi, în mod logic, situaţia atunci când inculpatul vinde droguri din 

ambele categorii dar în împrejurări total diferite, aşa cum este cazul în speţa de 

faţă. 

Curtea reţine că, din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi însuşit de 

inculpaţi în totalitate în faţa primei instanţe, nu rezultă că inculpaţii Y. şi X. ar fi 

desfăşurat vreuna dintre activităţile menţionate ca modalităţi alternative de 

săvârşire a infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, atât cu 

privire la droguri de risc, cât şi cu privire la droguri de mare risc în aceeaşi 

împrejurare, ci toate activităţile au fost desfăşurate în împrejurări total diferite şi 

fiecare priveau fie droguri de risc, fie droguri de mare risc, nu ambele categorii 

de droguri în acelaşi timp şi în aceeaşi împrejurare. 

Din acest motiv nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care cei 

doi inculpaţi au fost trimişi în judecată din două infracţiuni distincte de trafic de 

droguri, în formă continuată, săvârşite în concurs real, prev. de art. 2 alin. 1 din 

Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 2 alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de 

trafic de droguri, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea 

nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția penală, Decizia penală nr. 512/19.06.2017 

Prin Sentinţa penală nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-au dispus 

următoarele: 

„Condamnă pe inculpații: 

I. X., zis „J.”,pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

-trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile 

art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la 

pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, la pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal (respectiv: 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o 

funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere 

în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o perioadă de 3 ani și la pedeapsa 

accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k 

Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal ; 

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la 

dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod 

procedură penală, la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare, la pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod 

penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, 

dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 

funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o perioadă de 4 

ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 

alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal. 

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului 

pedeapsa principală cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare la care adaugă un spor de 10 
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(zece) luni închisoare, pedeapsa principală finală aplicată fiind de 4 (patru) ani şi 10 (zece) 

luni închisoare. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, 

respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pentru 

o perioadă de 4 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 

a, b şi lit. k Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca 

executată a pedepsei principale. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului 

preventiv dispusă faţă de inculpatul X.. 

În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii şi a arestării preventive, respectiv de la 30.06.2016 la zi. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

II. Y., zis „L.”, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

-trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea 

nr. 143/2000, republicată cu aplic. art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi 

art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, la 

pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi 

lit. k Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o 

perioadă de 2 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod penal 

; 

- trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din 

Legea nr. 143/2000, republicată cu aplic. art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 396 alin. 10 Cod 

procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 alin. 1 Cod penal şi 

art. 79 alin. 3 Cod procedură penală, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, la 

pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi 

lit. k Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru o 

perioadă de 3 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de art. 65 Cod 

penal. 

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului 

pedeapsa principală cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care adaugă un spor de 6 (şase) 

luni închisoare, pedeapsa principală finală aplicată fiind de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni 

închisoare. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică pedeapsa complementară cea mai grea, 

respectiv, cea a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pentru 

o perioadă de 3 ani. 

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică 

inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 
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a şi lit. b Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca 

executată a pedepsei principale. 

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale aplicate inculpatului Y. pe o durată de 4 (patru) ani, ce constituie pentru inculpat 

termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpatul este obligat 

ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să 

se prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanța impune inculpatului Y. să frecventeze unul 

sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, câte 2 ore 

pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la 

SC Servicii Publice SA (Consiliul Local Iaşi) – Sera „Moara de Vânt” sau la Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi (Consiliul Local Iaşi). 

În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de 

Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a 

asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a 

hotărârii de condamnare. 

Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la 

revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 399 alin. 1 şi alin. 3 lit. „b” Cod procedură penală cu referire la art. 241 

alin. 1 ind. 1 lit. „a” Cod procedură penală, constată încetată de drept - la data pronunţării 

prezentei sentinţe penale - măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpatul Y. şi dispune 

punerea sa în libertate, de îndată, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 

45/UP/30.06.2016 emis de Tribunalul Iaşi, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, 

dispoziţia de punere în libertate fiind executorie, potrivit art. 399 alin. 3 şi 4 Cod procedură 

penală. 

Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, respectiv de la data 

de 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 10.02.2017. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

III. Z., zis „O.”, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, art. 35 

alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 3 (trei) 

luni închisoare. 

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 67 alin. 2 cu referire la art. 66 

alin.3 Cod penal, aplică inculpatului Z. pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului 

drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, „b” şi „k” Cod penal (respectiv: dreptul de a fi 

ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care 
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implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul 

unei persoane juridice de drept public) pe o durată de 3 (trei) ani. 

În baza art. 65 Cod penal aplică inculpatului Z. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de 

art. 65 Cod penal. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului 

preventiv dispusă faţă de inculpatul Z. 

În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate durata 

reținerii şi a arestului la domiciliu respectiv de la 29.06.2016 la 07.12.2016, precum şi a 

arestării preventive, respectiv de la 07.12.2016 la zi. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

IV. W., zis „A.” sau „U.”, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în 

formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu 

aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, 

art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani 

închisoare. 

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 raportat la art. 67 alin. 2 cu referire la art. 

66 alin.3 Cod penal, aplică W. pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor 

prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. „a”, „b” şi „k” Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică 

exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei 

persoane juridice de drept public) pe o durată de 3 (trei) ani. 

În baza 65 Cod penal aplică inculpatului W. pedeapsa accesorie a interzicerii 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. de 

art. 65 Cod penal . 

În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei 

principale aplicate inculpatului W. pe o durată de 3 (trei) ani, ce constituie pentru inculpat 

termenul de supraveghere, prev. de disp. art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal raportat la art. 93 Cod penal, inculpatul este obligat 

ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să 

se prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe,în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanța impune inculpatului W. să frecventeze unul 

sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, câte 2 ore 

pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la 

SC Servicii Publice SA(Consiliul Local Iaşi) –Parcuri şi Grădini Publice sau la Direcţia de 

Asistenţă Comunitară Iaşi (Consiliul Local Iaşi). 

În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a 

presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de 

Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a 
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asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a 

hotărârii de condamnare. 

Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la 

revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 241 alin. 1 ind. 1 lit. a Cod 

procedură penală constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă 

faţă de inculpatul W., dipoziţia fiind executorie, potrivit art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.  

Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în prezenta cauză de la 

29.06.2016 la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 21.09.2016 la zi, respectiv la data 

pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017. 

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la 

inculpat, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare aduce la cunoştinţa inculpatului că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

În baza art. 16 din Legea 143/2000 rap. la art. 112 alin. 1 lit. a şi f Cod penal dispune 

confiscarea drogurilor şi a altor bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2 

şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 republicată, a drogurilor care au făcut obiectul cumpărărilor 

autorizate, a bunurilor folosite la comiterea infracţiunilor, a banilor, valorilor și a bunurilor 

dobândite prin valorificarea drogurilor, sumele confiscate constituind venituri ale bugetului de 

stat, precum şi a mediilor de stocare, respectiv:  

De la inculpatul X.: 

 - cantităţile de 0,45 grame Cannabis (proba nr.1), 10 comprimate care conţin 

substanţă activă MDMA (contraproba nr.2), 12 comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2) şi 1,66 grame pulbere de comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283766 din 

29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,30 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283667 din data de 

24.05.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,65 grame pulbere comprimate MDMA (proba), rămasă după 

efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 

283580 din data de 21.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- suma de 70.300 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 1900 

grame cannabis (1900 x 37 lei/gram);  

- suma de 19.000 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 1900 grame cannabis (1900 x 10 lei/gram); 

- suma de 12.000 reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 300 

comprimate ecstasy (MDMA); 

- suma de 1870 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 187 comprimate ecstasy (MDMA)- (187 x 10 lei/comprimat); 

-suma de 480 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon marca Iphone 6 prevăzut cu SIM Orange; 

- un telefon marca Orange One Rench şi SIM Orange. 

2.de la inculpatul Y.: 

- 5,00 grame plantă de Cannabis (contraproba nr.1) 7,1 grame plantă de Cannabis 

(proba nr.1), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283767 din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 
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 - cantitatea de 0,48 grame Cannabis (proba) rămasă după efectuarea determinărilor 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 283.668 din 

23.05.2016), cantitate de droguri aflată în camera de corpuri delicte droguri a IGPR-DCJSEO 

(dovada H nr. 0226772); 

-un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare gri, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 14.200 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 710 grame cannabis (710 x 20 lei/gram); 

- suma de 1.500 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 150 comprimate ecstasy -MDMA (150 x 10 lei/gram); 

-suma de 200 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca BlackBerry, model Curve, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

3.de la inculpatul Z.: 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922063 din data de 

16.09.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,40 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922084 din data de 

30.09.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,78 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 2922119 din data de 

21.10.2014 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,75 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 1237026 din data de 

15.01.2015 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- suma de 12.275 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 490 grame cannabis (491 x 25 lei/ gram); 

-suma de 400 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc. 

4.de la inculpatul W.: 

- cantitatea de 5,06 grame Cannabis (contraproba nr.3), cantitatea de 5,20 grame 

Cannabis (contraproba nr.4), cantitatea de 1,39 grame Cannabis (proba nr.3), cantitatea de 

2,86 grame Cannabis (proba nr.4), conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 

283765 din 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,53 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283491 din data de 

28.03.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- cantitatea de 1,54 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283501 din data de 

29.03.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico - ştiinţifică 283597 din data de 

26.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 
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- o râşniţă din material plastic de culoare verde, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv) s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

-o râşniţă, pe care se observă urme materie de culoare verde-oliv pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

-suma de 9000 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 200 

grame cannabis (20 x 45 lei/gram); 

-suma de 1890 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 126 grame cannabis (126 x 15 lei/gram); 

-suma de 320 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca Huawei, model Y560-L01, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

5. - cantităţile de 5,1 grame de cannabis (contraproba) şi 1,92 grame de cannabis 

(proba) rămase după efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare 

tehnico - ştiinţifică 283763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al 

Drogurilor Iaşi (flagrant). 

În baza art. 397 rap. la art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, menţine măsura 

sechestrului asiguratoriu instituit asupra sumelor de : 

-63.400 lei şi 2660 Euro, ridicate de la inculpatul X. şi 1900 lei, ridicate de la 

inculpatul Y., sume indisponibilizate la CEC Bank – Piaţa Unirii, conform recipiselor de 

consemnare şi a chitanțelor emise de unitatea bancară, în baza ordonanţei procurorului din 

data de 01.07.2016, dată în dosarul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi. 

În baza art. 17 din Legea 143/2000 raportat la art. 43 alin. 3 din Legea nr. 255/2013, 

dispune distrugerea, în condiţiile art. 574 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, a 

cantităţilor de droguri de risc confiscate de la inculpaţi prin prezenta sentinţă, aflate în prezent 

în custodia organului de urmărire penală.” 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, 

Structura Teritorială Iași, emis la 11.10.2016, înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 

12.10.2016, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, inculpaţii: X. zis „J.”, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de 

art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal și 

trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 

alin. 1 din Noul Cod penal; Y. zis „L.”, pentru săvârşirea infracţiunilor de de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, trafic de droguri de mare risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin.1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, şi în stare 

de arest la domiciliu, inculpaţii: Z. zis „O.”, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, şi W., zis „A.” sau „U.”, pentru 

săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 

alin.1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin.1 din Noul Cod penal. 

Pentru a dispune astfel, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-

D.I.I.C.O.T.-S.T. Iaşi a reţinut, în esenţă următoarele: 

În privinţa inculpatului X., s-a reţinut ca acesta a acționat în mod repetat și în baza 

aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – iunie 2016 la efectuarea de 

operațiuni cu cantitatea totală de 1900 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă 

nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, acţiuni constând în: 
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- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale ), precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.” - nume de cod, 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 

octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei (1 act material: mai 2016)  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 

materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material);  

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod, iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării. 

Tot în sarcina inculpatului X. s-a reţinut că acesta a procurat în cursul lunii ianuarie 

2016, contra sumei totale de cca. 12000 lei cantitatea de 300 (trei sute) comprimate MDMA 

(1 act material), drog de mare risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, 

republicată, pe care în perioada ianuarie –iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea 

comercializării pe piața ilicită, din care: 

- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA ( 24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

(două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din 

Legea nr. 143/2000 ( 1 act material). 

- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 (patru sute douăzeci) lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” 

- nume de cod prin intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod. 
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- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate),iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 comprimate 

ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA - drog de mare risc prev. de Tabelul-anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării pe piața 

ilicită din mun. Iaşi. 

În sarcina inculpatului Y. s-a reţinut că acesta a acționat în mod repetat și în baza 

aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada iunie 2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei (preț mediu de 47 lei/gram); 

- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 

cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis (1 act material: mai 2016), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând 

genului Cannabis, constituite din cantitatea totală de 45,2 grame plante de cannabis (în stare 

naturală); o punguță conținând cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care 

s-a pus în evidență THC – drog de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în 

evidență THC, substanță biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă 

nr.III din Legea nr. 143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării 

tranzacțiilor ilicite cu droguri. 

Tot în sarcina inculpatului Y. s-a mai reţinut şi fapta de a fi acționat în mod repetat și 

în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 

- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul 

colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 lei un număr de 2 

comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000, republicată (1 act material). 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W., s-a reţinut că acesta a acționat în mod repetat și 

în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada octombrie 2015 – iunie 2016 inculpatul, în 

mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a procurat de la coinculpații X. și Y. 

cantitatea totală de cca 200 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul- anexă nr. III din 

Legea nr. 143/2000, republicată, pe care a deținut-o, fără drept, în vederea comercializării, din 

care: 

- a vândut cantitatea de 126 grame de cannabis, contra sumei totale de cca. 7560 lei, 

către martorii „Q.” (24 grame cannabis - 8 acte materiale), „H.” (2 grame - 2 acte materiale), 

„Ș.” (17 grame cannabis - 17 acte materiale), „M.” (15 grame cannabis - 10 acte materiale), 

„T.” (70 grame cannabis- 50 acte materiale); 

- a oferit cu titlu gratuit ţigarete ce conţineau cannabis martorul „Ab.” (începutul 

anului 2016 - 2 acte materiale), 
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- a vândut în perioada martie – aprilie 2016 cantitatea de 4,48 grame cannabis, pusă în 

vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului acoperit „R.”- nume de 

cod, contra sumei totale de cca. 420 lei (3 acte materiale), iar la data de 29.06.2016, orele 15
30

 

inculpatul W. a fost prins în flagrant în timp ce comercializase cantitatea de cca 8,83 grame 

cannabis, contra sumei de 600 ( șase sute) lei investigatorului acoperit „R.” -nume de cod,iar 

cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliaire din data de 29.06.2016 la adresa din mun. Iaşi, 

unde locuia fără forme legale inculpatul W., organele de poliţie au descoperit cantitatea totală 

de 18,97 grame Cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, un cântar 

electronic şi o râşniţă pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus 

biosintetizat de planta Cannabis, un număr de 100 pungute, autosigilante, iar la adresa unde 

domiciliază inculpatul W. din mun. Iaşi fiind descoperite şi ridicate o râşniţă, din metal, de 

formă cilindrică de culoare gri cu negru, și o cutie din metal de culoare galbenă, prevăzută cu 

capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus biosintetizat de planta Cannabis, bunuri 

folosite de către inculpat în activitatea infracțională de trafic de droguri. 

Nu în ultimul rând, în privinţa inculpatului Z. s-a reţinut prin actul de sesizare că 

acesta a acționat în mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada august 

2014 – aprilie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea totală de cca. 490 grame 

cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, 

constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis ( 35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014-aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

 - a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” (100 acte materiale: 100 

grame cannabis în perioada august 2015- aprilie 2016) și inculpatului Y. (10 acte materiale: 

10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.”- nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis). 

Instanţa, analizând în mod echitabil, imparţial, ansamblul materialului probator 

administrat în cauză, din perspectiva gândirii critice (interpretare, analizare, evaluare, 

explicare), reţine următoarele: 

Amplele activităţi de cercetare efectuate în cauză de către organele de anchetă, atât 

prin intermediul interceptărilor telefonice, a supravegherii activităţii membrilor grupării prin 

intermediul mijloacelor audio-video, coroborate cu declaraţiile date în cauză chiar de către 

inculpaţi care au recunoscut în totalitate activitatea imputată şi cu declaraţiile martorilor au 

relevat următoarele:  

În ceea ce privește situația de fapt, instanţa reţine că, în cursul lunii august 2014 

inculpatul X. a procurat iniţial cantitatea de 12 grame cannabis de la numitul „Ri.”, la prețul 

de 37 lei/gram, cantitate ce a fost expediată prin intermediul unei societăți de curierat rapid şi 

pe care inculpatul X. i-a distribuit-o inculpatului Z. la prețul de 50 lei/gram, iar acesta din 

urmă a comercializat-o consumatorilor de astfel de substanțe la prețul de 80 lei/gram. Ulterior, 

inculpatul X. a luat hotărârea să procure o cantitate mai mare de cannabis pentru a o 

comercializa ulterior consumatorilor de astfel de substanțe din mun. Iași, astfel cum rezultă 

din însăşi declaraţia inculpatului X. 

Astfel, în cursul lunii septembrie 2014 inculpatul X. s-a deplasat împreună cu 

inculpatul Z., la domiciliul numitului „Ri.” de unde a procurat cantitatea de 150 grame de 
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cannabis la prețul de 37 lei/gram (preț practicat pe piața ilicită la vânzarea/cumpărarea en-gros 

a unor cantități de peste 100 grame cannabis la o tranzacție) pe care au transportat-o cu 

autoturismul deținut de către inculpatul X. în satul V., jud. Iași, iar după revenirea în mun. 

Iași, în cursul aceiași luni, respectiv septembrie 2014 inculpatul X. a pus în vânzare cantitatea 

respectivă de 150 grame de cannabis, la preţul cuprins între 45-50 lei/gram, prin intermediul 

inculpatului Z., care la rândul său comercializa cannabis pe piața ilicită la prețul de 80 

le/gram, împrejurare recunoscută de către inculpatul X. 

Astfel, existând indicii despre activitatea de trafic de droguri de risc a inculpatului Z., 

în cadrul investigației penale prin ordonanța nr. 285 D/P/2014 din 02.09.2014 emisă de 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în cauză a 

investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a colaboratorului 

„An.” - nume de cod în scopul procurării de la inculpatul Z., precum de la alte persoane din 

anturajul acestuia care erau implicate în activitatea infracţională de trafic de droguri de risc, 

precum şi autorizarea acestora la participarea unor activități, iar în baza acestei ordonanţei, 

într-una din zilele lunii septembrie 2014, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod, s-a 

deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care se ocupa cu distribuirea de 

droguri de risc, respectiv cannabis, către diferite persoane de pe raza mun. Iaşi, oferindu-i spre 

vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, ofertă cu care investigatorul acoperit a fost de 

acord, iar inculpatul Z. i-a înmânat o ţiplă autosigilantă din material plastic ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv în schimbul căreia a primit suma de 80 lei. 

Ca urmare a unei constatări tehnico-ştiinţifice, în urma testării fragmentelor vegetale 

de culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii 

Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 0,84 grame Cannabis în care s-a 

pus în evidență THC, substanță biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte 

din Tabelul – anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 republicată.  

Instanţa mai reţine totodată că existând indicii că inculpatul Z. utiliza posturi 

telefonice mobile pentru a ține legătura cu dealerii și consumatorii de astfel de substanțe aflate 

sub control național, au fost încuviinţate de către Tribunalul Iaşi măsuri de supraveghere 

tehnică împotriva inculpatului şi a persoanelor cu care intra în activitatea sa infracţională 

(mandatele de supraveghere tehnică din data de 24.09.2014, din care a rezultat modul precaut 

în care acționa inculpatul Z., în sensul schimbării periodice a numerele de telefon pe care le 

utiliza în activitatea infracțională pentru a se proteja şi pentru a induce în eroare organele de 

urmărire penală în eventualitatea declanșării urmăririi penale împotriva sa. 

Ulterior, în cursul lunii septembrie 2014, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod, s-

a deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care era însoţit de o persoană 

de sex masculin pe nume „I.” şi care i-au oferit spre vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, 

ofertă ce a fost acceptată de către investigatorul acoperit, care a primit astfel o ţiplă 

autosigilantă din material plastic ce conţinea mai multe fragmente vegetale de culoare verde-

oliv în schimbul căreia investigatorul a plătit suma de 80 lei. 

În urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de 

Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada 

de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 

0,52 grame Cannabis în care s-a pus în evidență THC, substanță biosintetizată de planta 

Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din Legea 143/2000, 

republicată.  

Din investigările efectuate de către organele de urmărire penală a rezultat că persoana 

pe nume „I.” a fost identificată ulterior ca fiind inculpatul X .  

Cercetările ulterioare au stabilit faptul că în perioada următoare inculpatul X. aduna 

cantități de cannabis, pe care ulterior le punea în vânzare prin intermediul inculpatului Z. (ex.: 

respectiv 35 grame la prețul de 50 lei egal 1750 lei din care scade suma remisă de către acesta 
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din urmă de 1000 lei, comunicându-i că mai are de achitat suma de 750 lei), aspecte dovedite 

ca urmare a interceptărilor efectuate de către organele de cercetare penală. 

În continuare, reţine instanţa, în cursul lunii octombrie 2014 inculpatul X. a mai 

procurat cantitatea de 150 grame de cannabis de la numitul „Ri.”, la preţul de cca. 37 

lei/gram, cantitate pe care a ridicat-o din localitatea „I.”, jud. Suceava, a transportat-o în mun. 

Iași și a deţinut-o, fără drept, în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, 

iar din această cantitate de cannabis inculpatul X. a pus în vânzare prin intermediul 

inculpatului Z. cantitatea de cca. 130 grame cannabis în aceiași manieră şi a comercializat în 

mod personal cantitatea de 20 grame cannabis la preţul de 45-50 lei/gram către martorii „G.”, 

astfel cum rezultă din însăşi declaraţia martorului. 

Tot în cursul lunii octombrie 2014, investigatorul acoperit „R.” – nume de cod s-a 

deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu inculpatul Z., care i-a oferit spre vânzare 

cannabis la preţul de 80 lei/gram, ofertă cu care din nou investigatorul acoperit a fost de 

accord, iar inculpatul Z. i-a înmânat o ţiplă autosigilantă din material plastic ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv în schimbul căreia a primit suma de 80 

(optzeci) lei, iar în urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea 

reprezintă cantitatea de 1,05 grame Cannabis, în care s-a pus în evidență THC, substanță 

biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din 

Legea nr. 143/2000 republicată.  

Cercetările efectuate în cauză în continuare ca urmare a studierii notelor de 

interceptare rezultate în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică şi la 

efectuarea unor investigaţii specifice au mai relevat faptul că, inculpatul Z. frecventa zilnic 

internet cafe-ul „D.” din mun. Iaşi, unde era cunoscut de către toţi operatorii cafe-ului precum 

şi de către clienţii obişnuiţi, formându-şi o clientelă în acest sens (consumatorii de cannabis) 

între persoanele cunoscute care veneau la „D.” şi obişnuia să le vândă acestora drogurile în 

baia din locaţia respectivă. În mod repetat clienţi diferiţi îi transmit lui Z. mesaje tip SMS prin 

care îl întreabă “unde este/ unde se pot vedea/ dacă pot veni la „D.”, iar acesta îi chema la 

„D.” şi le indica să meargă în baia respectivului local. 

Ulterior, în cursul lunii decembrie 2014, inculpatul X. a procurat din nou o altă 

cantitate de 180 grame cannabis, tot de la numitul „Ri.”, droguri de risc pe care acesta din 

urmă i le-a furnizat la adresa de domiciliu și pe care inculpatul X. le-a deţinut, fără drept, în 

locuința sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, cantitate din care inculpatul X. a 

comercializat prin intermediul inculpatului Z. cantitatea de cca. 90 grame cannabis, iar restul 

cantităţii de cca. 90 grame de cannabis a comercializat-o prin intermediul numitului „B.”, 

astfel cum rezultă din însăși declaraţia inculpatului X. Astfel, inculpatul Z. a deţinut în 

vederea comercializării cantitatea de cca. 90 grame cannabis, din care a comercializat la preţul 

de cca. 70 lei/gram martorului „G.”, conform declaraţiei martorului, precum și altor 

consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași. 

Tot în cursul lunii decembrie 2014, în cadrul urmăririi penale prin ordonanța din 

05.12.2014 emisă de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în 

cauză a investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a 

colaboratorului „An.” - nume de cod și autorizarea procurării de droguri de risc de la 

inculpatul Z. şi de la alte persoane din anturajul acestuia, precum şi autorizarea acestora la 

participarea unor activități prev. de art. 138 alin. (11) din Cod procedură penală, iar 

investigatorul acoperit „R.” - nume de cod, s-a deplasat în municipiul Iaşi unde s-a întâlnit cu 

inculpatul Z., care i-a oferit spre vânzare cannabis la preţul de 80 lei/gram, şi că va trebui să 

revină în acel loc după o oră deoarece în momentul respectiv nu mai avea asupra sa nicio 

cantitate de droguri, urmând a se reaproviziona. Instanţa mai reţine că din investigații rezultă 

că , în momentul în care investigatorul acoperit „R.” - nume de cod s-a întors în locul unde se 

afla inculpatul Z., acesta era împreună cu inculpatul X. şi i-a spus investigatorului să meargă 
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într-un loc apropiat, mai retras, unde i-a spus că îi poate vinde 2 grame cannabis în schimbul 

sumei de 160 lei, acesta din urmă acceptând şi înmânându-i suma cerută, iar inculpatul Z. i-a 

predat 2 ţiple autosigilante din plastic transparent ce conţineau mai multe fragmente vegetale 

de culoare verde-oliv. În urma testării fragmentelor vegetale de culoare verde-oliv în cadrul 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi a rezultat că acestea 

reprezintă cantitatea de 1,90 grame Cannabis şi conţin substanţa activă THC, substanță 

biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte din Tabelul – anexă nr. III din 

Legea 143/2000, republicată.  

Ulterior, prin ordonanţa nr. 285/D/P/2014 din data de 19.02.2015 emisă de 

D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi s-a dispus autorizarea folosirii în cauză a 

investigatorilor sub acoperire „Le.” – nume de cod, „R.”- nume de cod, şi a colaboratorului 

„An.” - nume de cod şi autorizarea procurării de către aceștia de droguri de risc de la 

inculpații Z., X. și B., precum şi autorizarea acestora la participarea unor activități prev. de 

art. 138 alin. (11) din Cod procedură penal, ordonanţă în baza căreia într-una din zilele lunii 

februarie 2015, investigatorul acoperit „R.”- nume de cod s-a deplasat în municipiul Iaşi unde 

s-a întâlnit cu suspectul B., care se ocupă cu distribuirea de droguri de risc, respectiv 

cannabis, către diferite persoane de pe raza mun. Iaşi, droguri de risc puse în vânzare prin 

intermediul său de către inculpatul X., iar suspectul B. i-a oferit oferi spre vânzare cannabis la 

preţul de 80 lei/gram, preţ cu care investigatorul a fost de acord cu aceasta, i-a înmânat suma 

cerută, iar suspectul B. i-a predat o ţiplă autosigilantă din plastic transparent ce conţinea mai 

multe fragmente vegetale de culoare verde-oliv. În urma testării fragmentelor vegetale de 

culoare verde-oliv în cadrul Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române - Brigada de Combatere a Criminalităţii 

Organizate Iaşi a rezultat că acestea reprezintă cantitatea de 0,68 grame Cannabis şi conţin 

substanţa activă THC, substanță biosintetizată de planta Cannabis – drog de risc ce face parte 

din Tabelul – anexă nr. III din Legea 143/2000, republicată.  

Mai reţine instanţa de judecată că, în cursul lunii martie 2015 inculpatul X. a procurat 

cantitatea de 200 (două sute) grame de cannabis de la numitul „Ri.” la preţul de 37 lei/gram, 

droguri de risc pe care acesta din urmă i le-a adus la adresa de domiciliu și pe care inculpatul 

X. le-a deţinut, fără drept în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, în vederea comercializării, 

cantitate din care inculpatul X.: 

- a comercializat în mod personal cantitatea de 20 grame cannabis la preţul de 45-50 

lei/gram către martorii „G.” şi „Ș.”, astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor şi 

- a pus în vânzare prin intermediul inculpatului „B.” cantitatea de cca. 180 grame 

cannabis, la prețul de 45-50 lei/gram, care la rândul său a comercializat drogurile la un preț 

ridicat cuprins între 70-80 lei/gram consumatorilor de astfel de substanțe din mun. Iași, până 

la începutul lunii aprilie 2015 (declaraţie inculpat X.). 

Activitatea infracţională desfăşurată în continuare, în perioada august 2014 – aprilie 

2015, de către inculpatul X., respectiv de a procura, transporta şi deţine, fără drept, în vederea 

comercializării cantitatea de 690 grame cannabis, drog de risc, respectiv de a pune în vânzare 

cantitatea de 380 grame cannabis prin intermediul inculpatului Z., cantitatea de 270 grame 

cannabis prin intermediul suspectului B., iar cantitatea de 40 grame cannabis inculpatul a 

comercializat-o în mod personal, în mai multe rânduri, martorilor „G.” și „Ș.”, este confirmată 

atât de martori, cât şi de inculpatul X. 

Începând cu luna aprilie 2015 şi până în luna septembrie 2015, inculpatul X. a 

procurat de la o sursă neidentificată de pe raza mun. Iaşi cantitatea de 200 grame cannabis (în 

patru tranşe) în schimbul sumei de 40 lei/gram, droguri de risc pe care le-a deţinut, fără drept, 

în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, în vederea comercializării pe piața ilicită din mun. Iași, 

astfel cum rezultă din declaraţiile sale de recunoaştere, comercializând singur (fără sprijinul 

lui B. sau a inculpatului Z.) în mod personal întreaga cantitate de cannabis martorilor „G.” 

(declarație martor), „Ș.” (declarație martor), „M.” (declarație martor), „H.” (declarație 
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martor), precum și altor consumatori de astfel de substanțe aflate sub control național 

neidentificați în cursul urmăririi penale la prețul de 50-60 lei/gram (declarație inculpat). 

În privinţa inculpatului Z., investigaţiile efectuate în cursul urmăririi penale au 

dezvăluit că acesta se aproviziona cu cannabis şi din alte surse, continuându-și activitatea 

infracțională de trafic de droguri, iar în perioada august 2015 –aprilie 2016 inculpatul Z. a 

deținut în mod permanent diverse cantități de droguri de risc (cannabis) în vederea 

comercializării, din care în perioada de referință a vândut cantitatea de 100 grame cannabis la 

prețul de 65-70 lei/gram martorei „Og.” precum și alte cantități nedeterminate de cannabis 

unor consumatori de astfel de substanțe neidentificați în cursul urmăririi penale, aspecte 

confirmate chiar de către martori.  

Se mai reţine totodată că, în cursul lunii septembrie 2015, inculpatul X. l-a contactat 

pe „Ri.” în scopul procurării unei cantități de cannabis, iar acesta i-a transmis cantitatea de 

300 grame cannabis printr-o altă persoană neidentificată, în schimbul preţului de cca. 37 

lei/gram, cantitate de cannabis care a fost ridicată de către inculpat din localitatea B., jud. Iași 

și transportată la locuința sa din sat „V.”, jud. Iași, droguri de risc pe care inculpatul le-a 

deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită din mun. Iași. Totodată, 

inculpatul X. a fost abordat de către inculpatul Z., care i-a propus reluarea activității 

infracționale de trafic de droguri de risc (cannabis), ofertă pe care a refuzat-o, motiv pentru 

care inculpatul Z., pentru a avea acces la cantitatea de droguri de risc deținută de către 

inculpatul X., l-a introdus în anturajul acestuia pe inculpatul Y. 

Din actele de urmărire rezultă că inculpatul X. s-a întâlnit cu inculpatul Y. și în timpul 

discuțiilor purtate, acesta din urmă și-a exprimat acordul de a comercializa cannabis pentru 

inculpatul X., astfel cei doi stabilind o legătură constantă ce a durat până în luna iunie 2016. 

Conform înțelegerii inculpatul X. urma sa-l aprovizioneze în mod constant pe inculpatul Y. cu 

cantități de ordinul zecilor de grame de cannabis, la prețul de 45 lei/gram, iar după 

comercializarea acestor cantități la un preț superior, cuprins între 60-80 lei gram, inculpatul 

Y. trebuia să-i remită inculpatului X. contravaloarea cantităților de droguri primite de la 

acesta.  

După perfectarea înțelegerii ilicite intre cei doi inculpați, în cursul lunii septembrie 

2015, inculpatul X. a pus în vânzare la prețul de 45 lei/gram prin intermediul inculpatului Y. 

cea mai mare parte din cantitatea de 300 grame cannabis (declaraţie inculpat X.), cantitate de 

cannabis pe care inculpatul Y. a deţinut-o în vederea comercializării, din care a vândut 

cannabis martorului „K.” (declarație martor), precum şi inculpatului W. (declarație suspect).  

În aceeași perioadă inculpatul X. a comercializat în mod personal o mică cantitate de 

cannabis martorilor „Ș.” (declarație martor) și „M.” (declarație martor). 

Astfel, în perioada octombrie 2015 – decembrie 2015, inculpatul X. a procurat, în 

două tranşe, cantitatea totală de 350 grame cannabis (150 grame și 200 grame) de la numitul 

„Ri.” la preţul de 37 lei/gram, droguri de risc pe care acesta din urmă i le-a predat în 

localitatea „I.”, jud. Suceava și pe care inculpatul X. le-a transportat la adresa sa de domiciliu 

din sat „V.”, jud. Iași le-a deţinut, fără drept, în vederea comercializării, cantitate din care 

inculpatul X. a pus în vânzare prin intermediul inculpatului Y. cantitatea de cca. 100 grame de 

cannabis, pe care acesta din urmă a deţinut-o în vederea comercializării şi a vândut în mod 

direct către martorii „K.” (declarație martor) precum şi inculpatului W. , astfel cum rezultă din 

declaraţia dată de către acesta din urmă în calitate de suspect. 

Reţine instanţa că, în prima decadă a lunii decembrie 2015 cunoscând sursa de 

aprovizionare cu droguri de risc a inculpatului Y., inculpatul W. s-a întâlnit cu inculpatul X. la 

internet cafe-ul „D.” unde în urma unei discuții au stabilit realizarea unor tranzacții periodice 

de cca. 1-2 grame cannabis. Astfel, în cursul lunii decembrie 2015, inculpatul W. a procurat 

de mai multe ori câte 1-2 grame cannabis de la inculpatul X., cantități pe care ulterior le 

comercializa martorilor „H.”, „M.” și „T.” care în depozițiile date au confirmat procurarea de 

droguri de la inculpat începând cu luna decembrie 2015.  
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În jurul datei de 18.12.2015, inculpatul X. a plecat în Italia, prilej cu care i-a lăsat 

cantitatea de 220 grame cannabis rămasă unei persoane apropiate, în scopul comercializării 

acesteia. În intervalul 18.12.2015 – 06.01.2016, persoana respectivă a comercializat cantitatea 

de 80 grame de cannabis, iar la întoarcerea în ţară a inculpatului X. i-a predat acestuia restul 

de 140 grame cannabis şi suma de 2000 lei obţinută din comercializarea cantității de droguri 

de risc. 

Astfel, inculpatul X. a pus în vânzare cea mai mare parte din cantitatea de 140 grame 

cannabis rămasă, prin intermediul inculpatului Y. (cca. 140 grame) precum şi în mod direct 

câteva grame de cannabis altor persoane printre care şi inculpatului W. (declaraţie inculpat 

X.). 

Totodată, din declaraţiile date de către inculpaţi, coroborate cu declaraţiile martorilor, 

confirmate şi prin procesele-verbale de redare a interceptărilor, dar şi procesele-verbale ale 

investigatorilor sub acoperire, în luna ianuarie 2016, inculpatul Y. a deţinut în vederea 

comercializării cantitatea de cca. 140 grame cannabis procurată de la inculpatul X. din care a 

comercializat cannabis către martorul „K.”, precum și altor consumatori de astfel de substanțe 

neidentificați în cursul urmăririi penale. 

La întoarcerea sa în ţară, în data de 06.01.2016, inculpatul X. s-a întâlnit în zona vămii 

„Oș.” cu un cetăţean albanez pe nume „Do.” pe care îl cunoştea din Italia. Acesta i-a spus 

inculpatului X. despre faptul că deţinea un număr mai mare de comprimate ecstasy (MDMA) 

pe care dorea să le vândă, ofertă de care inculpatul X. s-a arătat interesat, procurând astfel un 

număr de 300 comprimate ecstasy (MDMA) pe care le-a transportat în mun. Iaşi şi deţinut la 

adresa sa din sat „V.”, jud. Iași în vederea comercializării, cantitate din care în perioada 

ianuarie – iunie 2016, inculpatul X.: a pus în vânzare prin intermediul inculpatului Y. un 

număr de cca. 150 comprimate ecstasy (MDMA),a oferit cu titlu gratuit un număr de cca. 40 

(patruzeci) comprimate inculpatului Y. şi un număr de 5 comprimate ecstasy (MDMA) 

inculpatului W. şi a vândut un număr de cca. 30 comprimate ecstasy (MDMA) martorei „E.”, 

împrejurări confirmate de martoră, dar şi de. inculpatul W. 

Urmărind succesiunea în timp a desfăşurării activităţilor infracţionale, instanţa mai 

reţine că, în cursul lunii februarie 2016, inculpatul X. a procurat cantitatea de 350 grame 

cannabis de la numitul „Bm.” în schimbul preţului de 37 lei/gram, droguri de risc pe care 

acesta din urmă i le-a livrat la adresa sa de domiciliu din sat „V.”, , jud. Iași și pe care 

inculpatul X. le-a deţinut, fără drept, în vederea comercializării. 

Întrucât la finele lunii ianuarie 2016, inculpatul W. a procurat cantități de cannabis de 

ordinul zecilor de grame de la inculpatul X., justificând cantitățile procurate ca fiind pentru 

consumul unor prieteni de-ai săi, inculpatul X. i-a propus acestuia să îi furnizeze periodic 

astfel de cantități la prețul de 45-50 lei/gram, urmând ca după comercializarea drogurilor de 

risc (la un preț superior) inculpatul W. să-i remită suma datorată. 

Astfel, din cantitatea de 350 grame cannabis procurată în cursul lunii februarie 2016, 

inculpatul X.: a pus în vânzare prin intermediul inculpatului W. cantitatea de cca. 140 grame 

cannabis, cantitate pe care acesta din urmă a deţinut-o în vederea comercializării, din care a 

vândut în mod direct martorilor: „Q.”, „H.”, „Ș.”, „T.”, „M.”, şi a pus în vânzare prin 

intermediul inculpatului Y. o cantitate de cca. 200 grame cannabis, cantitate pe care acesta a 

deţinut-o în vederea comercializării şi din care a vândut în mod direct martorilor: „K.”, „Wt.”, 

„F.” și „V.”. 

Cumpărări autorizate de cannabis, efectuate de investigatorii sub acoperire folosiţi în 

activitatea de strângere a probelor în cursul cercetărilor, au avut loc şi în cursul lunilor martie, 

aprilie şi mai 2016 de la inculpaţii W. şi Y., iar de comprimate MDMA în cursul lunilor 

aprilie şi mai 2016 de la inculpatul Y. 

La data de 29.06.2016 inculpatul W. a fost prins în flagrant, după ce comercializase 

investigatorului sub acoperire „R.” – nume de cod contra sumei de 600 (șase sute) lei, bani 

proveniți din fondurile operative ale MAI, cantitatea de 8,83 grame Cannabis, drog de risc 

prev. în Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr. 143/2000, republicată conform Raportului de 
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constatare tehnico - științifică nr. 283.763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză 

şi Profil al Drogurilor Iaşi. 

Ca şi modalitate de operare, a rezultat în urma punerii în executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică cu privire la activitatea infracțională a inculpaților că, inculpatul X. îi 

aproviziona zilnic pe inculpații W. și Y. cu tipurile şi cantităţile de droguri de care aceștia 

aveau nevoie, acesta deplasându-se personal în locurile stabilite cu fiecare în parte, totodată 

inculpatul X. comercializa droguri de risc și droguri de mare risc şi în mod direct, dar către un 

cerc mai restrâns de persoane, în general către cei cu o situaţie financiară foarte bună şi către 

cei cunoscuţi în lumea interlopă şi că obişnuia să lase telefonul pe care îl folosea unui alt 

membru al grupării pentru a se ocupă de comercializarea drogurilor în locul său, astfel cum 

rezultă din procesul-verbal de investigaţii din data de 20.05.2016. 

De precizat că, în perioada martie 2016 – iunie 2016, inculpaţii X., W. și Y. au 

schimbat de mai multe ori posturile telefonice precum şi terminalele GSM pe care le foloseau 

în activitatea infracţională. Cei trei au folosit anumite posturi telefonice numai pentru 

activitatea de trafic de droguri, fără a comunica de pe acestea cu membrii familiei ori 

apropiaţi. 

La data de 29.06.2016, inculpatul W. a fost percheziţionat corporal ca urmare a unei 

acţiuni a BCCO Iaşi, ocazie cu care asupra acestuia s-a găsit suma de 600 lei în bancnote 

având următoarele cupiuri și serii: 4 (patru) bancnote din cupiura de 100 (una sută) lei cu 

seriile „a”, „b”, „c”, „d” şi 4 (patru) bancnote din cupiura de 50 (cinci zeci) lei cu seriile „e”, 

„f”, „g”, „h”, sumă de bani așa cum a fost înseriată în cadrul procesului verbal din 

29.06.2016, iar în baza mandatului de percheziţie domiciliară din 28.06.2016 emis de 

Tribunalul Iaşi la data de 28.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la 

adresa unde inculpatul W. locuia fără forme legale în mun. Iaşi, cu această ocazie fiind 

descoperite şi ridicate următoarele: 

- 2 (două) pungi din plastic transparent în interiorul cărora se află un produs vegetal de 

culoare verde-oliv cu miros înţepător; 

- 11 (unsprezece) plicuri din plastic transparent autosigilante ce conţin fiecare în parte 

un produs vegetal de culoare verde-oliv cu miros înţepător; 

- un cântar electronic de culoare argintie pe care se află urme de produs vegetal; 

- o ţiplă (ambalaj) din plastic transparent în interiorul căreia se află un număr de 4 

comprimate de formă rotundă, culoare galben/crem care pe una din feţe au ştanţate o linie 

mediană şi litera R într-un cerculeţ, iar pe cealaltă parte au ştanţate faţa unei feline; 

- un dispozitiv din plastic de tip râşniţă de culoare verde inscripţionat „I M SO 

FUKING HAPPY”; 

- o cutie din carton de culoare neagră inscripţionată OCB goală; 

- 2 seturi de filtre OCB pentru confecţionat ţigări artizanale; 

- 100 de plicuri din plastic transparente autosigilante goale; 

- un tub cu folie din staniol de culoare argintie, bunuri ambalate într-un plic sigilat cu 

sigiliul BN84607011 (proces verbal de percheziție domiciliară şi planșă fotografică). 

În urma testării efectuate asupra produsului vegetal de culoare verde-oliv cu miros 

înţepător, s-a constat că acesta reprezenta 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face 

parte din Tabelul-anexă nr. I, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind 

combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri şi cannabis face parte din 

Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind combaterea, 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

În ceea ce priveşte locuinţa inculpatului W. din mun. Iaşi, cu ocazia percheziţiei 

domiciliare la această adresa au fost descoperite şi ridicate următoarele: un dispozitiv tip 

râşniţă, din metal, de formă cilindrică de culoare gri cu negru, în interiorul căruia se observă 

urme de produs vegetal, de culoare verde-oliv şi o cutie din metal de culoare galbenă, 

prevăzută cu capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, în interiorul 

căreia se află urme de produs vegetal, de culoare verde-oliv, ambele ambalate într-un plic de 
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culoare albă, sigilat cu sigiliul unic cu seria QP 1698118 (proces verbal de percheziție 

domiciliară). 

Percheziţii domiciliare au fost efectuate şi la ceilalţi inculpaţi. Astfel, la data de 

24.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la adresa din sat „V.”, jud. Iaşi, 

unde domiciliază inculpatul X., cu această ocazie fiind descoperite şi ridicate următoarele:un 

plic transparent ce conţine produs vegetal de culoare verde-oliv şi 32 de comprimate de formă 

rotundă, de culoare galbenă cu logo-ul „Lion face”, ce se aflau într-o pernă a canapelei din 

sufrageria locuinţei şi predate de către suspect, bunuri ambalate într-un plic, sigilat cu sigiliul 

QP 1712211 (proces-verbal de percheziție domiciliară), dar şi alte bunuri şi sume de bani. 

În urma testării efectuate asupra produsului vegetal de culoare verde-oliv cu miros 

înţepător, s-a constat că acesta reprezenta 3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) face 

parte din Tabelul-anexă nr. I, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind 

combaterea, prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri şi Cannabis face parte din 

Tabelul-anexă nr. III, din Legea nr.143/2000, modificată şi completată, privind combaterea, 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Tot la data de 24.06.2016, s-a procedat la efectuarea percheziţiei domiciliare la adresa 

din sat „V.”, jud. Iaşi, unde inculpatul Y., cu această ocazie fiind descoperite şi ridicate 

următoarele:o râşniţă din material plastic cu inscripţia THE BULLDOG AMSTERDAM, care 

prezintă urme de produs vegetal; 6 resturi de ţigarete confecţionate artizanal descoperite într-o 

scrumieră situată pe terasă; urme de produs vegetal ce au fost introduse într-o folie din plastic 

transparent, bunuri ambalate într-un plic sigilat cu sigiliul QP 1712215; un cântar electronic 

fără capac, din metal, ce prezintă urme de produs vegetal, bun ambalat într-un plic sigilat cu 

sigiliul QP 1712216;o plantă de cannabis cu înălţimea de circa 50 cm, într-un pet din plastic 

de culoare maro, planta fiind uscată şi o plantă de cannabis, de circa 70 de cm, verde, 

introdusă într-un pet din plastic cu pământ, ambele ambalate într-o pungă autosigilantă 

sigilată cu sigiliul BN 84607005 (proces verbal de percheziție domiciliară), dar şi alte bunuri 

şi sume de bani. 

În urma testării efectuate asupra produselor vegetale şi plantelor găsite, s-a constat că 

acesta reprezenta Tetrahidrocannabinol (THC), compus biosintetizat de planta Cannabis. 

Situaţia de fapt expusă mai sus este dovedită cu întreg materialul probator administrat 

în cursul urmăririi penale, însușit de către inculpați și menținut de către instanță, la care s-a 

făcut trimitere și pe parcursul prezentei, cu următoarele precizări: 

1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul X., din declaraţia martorului „H.” rezultă că, în 

perioada aprilie 2015 – iunie 2015 a cumpărat de cca 24 ori câte 1 (un) gram de cannabis la 

preţul de 60 lei/gram de la inculpatul X. Acesta a oferit informaţii legate şi de activitatea 

inculpatului W., arătând că în perioada octombrie 2015 – mai 2016 a cumpărat cannabis la 

preţul de 60 lei/gram, în mai multe rânduri, de la inculpatul W.  

De asemenea, martora „E.” a declarat faptul că în perioada februarie 2016 până iunie 

2016 a cumpărat cca 30 comprimate ecstasy la preţul de 50 lei/comprimat (5-6 acte materiale) 

de la inculpatul X. 

Activitatea infracţională reţinută în sarcina inculpatului X. este confirmată şi de 

martorul „Ș.”, care a declarat faptul că în perioada anilor 2014-2015 a cumpărat de cca 30 ori, 

câte un gram de cannabis la preţul de 50 lei/gram de la persoane aflate în legătura 

infracţională cu inculpatul X., precum şi faptul că în perioada anilor 2015-2016, a cumpărat 

cannabis de cca 15-20 ori de la inculpatul W. persoană pe care i-a indicat-o inculpatul X.  

Frecvenţa, durata în timp şi amploarea activităţii desfăşurată de inculpatul X. este 

confirmată şi de alţi martori. Astfel, audiat fiind, martorul „M.” a declarat faptul că a 

cumpărat de la inculpatul X. în perioada august 2015 - octombrie 2015 de cca 5 ori cantitatea 

totală de aproximativ 20 de grame de cannabis. 

2. În privinţa inculpatului Y., instanţa reţine relevanţa următoarelor declaraţii ale 

martorilor „F.”, care a declarat faptul că în perioada februarie 2016 – iunie 2016 a cumpărat 

de la inculpatul Y. cantitatea totală de cca. 500 grame cannabis, la preţul de 55-60 lei/gram, 
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dar şi a martorului „Wt.”, care a declarat faptul că îl cunoaşte pe inculpatul Y. de aproximativ 

trei sau patru luni de zile, când i-a oferit contra sumei de 120 de lei cantitatea de două grame 

de cannabis, oferindu-i în acelaşi timp şi numărul de telefon pentru a-l contacta pe viitor 

pentru alte eventuale tranzacţii cu droguri de risc, respectiv cannabis, iar în perioada aprilie 

2016 – mai 2016, s-au întâlnit de cel puţin alte patru ori pentru a cumpăra cananbis de la 

inculpatul Y., ocazii cu care martorul „Wt.” a cumpărat cantitatea totală de cca. 60 grame de 

cannabis (cantităţi cuprinse între 10-20 grame/întâlnire) la preţul de 60 lei/gram. De 

asemenea, acesta a precizat faptul că uneori inculpatul Y., îi spunea despre canabisul pe care 

îl deţinea la acel moment că este de calitate mai bună decât celelalte ori când s-a întâlnit cu 

acesta. Totodată martorul a declarat că nu cunoaşte dacă inculpatul Y. ar fi vândut alte 

substanţe interzise de lege. De obicei, se întâlnea cu acesta în zone centrale ale mun. Iaşi 

precum şi în zona campusului studenţesc. 

3. Pentru confirmarea activităţii de trafic de droguri exercitată de către inculpatul Z., 

relevantă este declaraţia martorei „Og.”, din 27.06.2016, care a arătat faptul că a cumpărat 

cannabis în perioada august 2015 – aprilie 2016 de la inculpatul Z., cu o frecvență de trei ori 

pe săptămână, contra prețului de 70-65 lei/gram. De asemenea, martora a declarat faptul că 

aceasta s-a mai întâlnit în mun. Iași cu inculpatul Z. de aproximativ 4-5 ori, observând în 

timpul în care erau împreună faptul că sus-inculpatul se stabilea și alte întâlniri scurte cu 

diferiți tineri cărora le vindea cannabis. Totodată, din declarația sus-numitei reiese faptul că în 

perioada august 2015-aprilie 2016, inculpatul Z. i-a vândut acesteia o cantitate aproximativă 

de 100 grame Cannabis precum și faptul că acesta și-a continuat activitatea infracțională de 

trafic de droguri chiar și fără coordonarea inculpatului X.. 

4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W., martorul „T.” a arătat în depoziţia sa că îl 

cunoaşte pe inculpatul W. de la sfârşitul anului 2015, de la sala de pariuri sportive, că este 

consumator ocazional de droguri, respectiv cannabis, şi consumă o dată sau de două ori pe 

săptămână acest tip de drog, confirmând faptul că inculpatul W. se ocupa cu traficul de 

droguri, respectiv cannabis, de mai mult timp, iar prima dată când a cumpărat de la inculpatul 

W. a fost în luna decembrie 2015, cantitatea de 1 gram de cannabis la preţul de 80 de lei/gram 

şi că de obicei îl contacta pe acesta la telefon şi se întâlneau în diferite locuri pe raza 

municipiului Iaşi. În acest sens, martorul a estimat că a cumpărat de aproximativ 50 ori de la 

inculpatul W. cantitatea totală de aproximativ 70 grame de cannabis, la preţuri cuprinse între 

60-80 de lei/gram, cannabisul fiind ambalat în punguţe autosigilante transparente sau în folii 

de staniol. Totodată, martorul „T.” a menţionat că are la cunoştinţă despre faptul că W. îşi 

procura cannabisul de la numitul X. Astfel, l-a transportat de mai multe ori pe inculpatul W. la 

o adresă din zona „V.”, de unde o singură dată a ieşit X.  

Din analiza datelor obținute urmare efectuării perchezițiilor informatice, coroborată cu 

interceptările efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză de către 

judecătorul de drepturi și libertăți, a rezultat faptul că în cadrul activității infracționale 

inculpaţii au folosit telefoanele mobile şi cartelele SIM pentru a comunica între ei în timpul 

săvârşirii infracţiunilor, bunuri descoperite asupra inculpaţilor cu ocazia efectuării 

percheziţiilor . 

Analiza proceselor-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate autorizat 

coroborate cu procesele-verbale de efectuare de investigații specifice, au evidenţiat faptul că 

în perioada în care a făcut obiectul supravegherilor tehnice, inculpații au continuat să 

săvârșească tranzacții cu cannabis, parte din el fiind destinat și consumului propriu pentru o 

parte din inculpați. Tot din analiza acestor procese verbale rezultă și modul clandestin în care 

operau aceștia, având bănuieli că sunt urmăriți, folosind în acest scop un limbaj codificat . 

Deşi, iniţial, unii dintre inculpaţi au dat depoziţii oscilante, audiați fiind în repetate 

rânduri, inclusiv după administrarea probei testimoniale şi chiar la solicitarea lor, inculpații au 

recunoscut și regretat faptele comise.  

Astfel, după aducerea la cunoștință a calității de inculpat și a drepturilor și garanțiilor 

procesuale, inculpatul X., în prezența apărătorului din oficiu, a declarat inițial, faptul că 



265 

 

acuzațiile ce i-au fost aduse la cunoștință nu sunt adevărate (declarație suspect).Ulterior, fiind 

audiat în calitate de inculpat, în prezența apărătorului ales, inculpatul a revenit asupra poziției 

inițiale arătând faptul că în perioada anului 2014 – iunie 2016 a comercializat cantitatea totală 

de 3 (trei) kilograme cannabis, în mod personal (40 lei/gram) precum și prin intermediul altor 

persoane. În acest sens inculpatul i-a indicat pe inculpatul Z., inculpatul W., un anume „R.” 

(adică inculpatul Y.), precum și alte persoane pe care le cunoaște după porecle, toate din mun. 

Iași. Totodată, inculpatul a declarat faptul că în luna ianuarie 2016 a procurat un număr total 

de 300 (trei sute) comprimate ecstasy din care a comercializat un număr de 240 comprimate la 

prețul de 50 lei/comprimat, a consumat personal 28 de comprimate, iar cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare a pus la dispoziţia organelor de poliţie un număr total de 32 

comprimate ecstasy (declarație inculpat). 

La data de 07.09.2016, în urma solicitării sale, inculpatul X. a fost reaudiat, ocazie cu 

care acesta a detaliat întreaga sa activitate infracţională, sub toate aspectele de loc, de timp, 

modul de operare și altele. Astfel, inculpatul a confirmat debutul activităţii infracţionale, 

respectiv luna august 2014, când un apropiat de-al său pe nume „Bm.” i-a propus să îi 

furnizeze o cantitate mai mică de cannabis pe care să o comercializeze ulterior şi că, deşi a 

refuzat iniţial, la îndemnul inculpatului Z., şi-a schimbat decizia şi i-a cerut numitului „Bm.” 

o cantitate mică de cannabis, ca şi probă, moment din care a stabilit o legătură permanentă cu 

numitul „Bm.” în vederea aprovizionării cu cannabis. Acesta a indicat şi celelalte surse de 

aprovizionare, dar şi celelalte persoane prin intermediul cărora îşi desfăşura activitatea, 

respectiv ceilalţi inculpaţi, preţul cu care comercializa cantităţile de droguri, inclusiv 

achiziţionarea celor 300 comprimate de tip MDMA (ecstasy) de la un cetăţean albanez pe 

nume „Do.” pe care l-a întâlnit în timp ce se afla în apropierea vămii „Oș.”, la prețul de 40 

lei/comprimat, dar şi comercializarea acestora în perioada ianuarie – iunie 2016 prin 

intermediul inculpatului Y. (150 comprimate), dar şi în mod direct (25 comprimate) la preţul 

de 45 lei/comprimat. 

Declaraţii detaliate au dat şi ceilalţi inculpaţi. Astfel, deşi iniţial s-a prevalat de dreptul 

la tăcere, la data de 17.08.2016 inculpatul Y., a fost reaudiat în urma solicitării făcute de către 

acesta, ocazie cu care a oferit detalii despre activitatea pe care acesta a desfăşurat-o, susţinând 

faptul că în cursul anului 2015 a cumpărat cannabis de la inculpatul Z. de mai multe ori, 

cantitatea totală fiind de aproximativ 10 grame cannabis la prețul de 60 lei/gram, aflând 

despre activitatea de trafic de droguri desfășurată de către inculpatul X., prin intermediul 

inculpatului Z. pe care l-a și abordat ulterior, în cursul lunii februarie 2016 pentru a cumpăra 

cannabis de la acesta şi că din acel moment a început o colaborare cu inculpatul X. sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc în 

perioada februarie 2016 – iunie 2016. În această perioadă inculpatul arătat că a obținut 

cantități însemnate de cannabis precum și comprimate de tip MDMA de la inculpatul X. 

contra sumelor de 60/gram cannabis și 60 lei/comprimat MDMA, primind uneori droguri de 

risc sau de mare risc și cu titlu gratuit. 

Inculpatul Y. a arătat faptul că la începutul lunii martie 2016, după ce s-a întors din 

străinătate, inculpatul X. a procurat comprimate de tip MDMA de culoare galbenă ce aveau ca 

logo un cap de leu, Din aceste comprimate, inculpatul X. i-a oferit un număr total de 16 

comprimate, cu ocazia a trei tranzacții. 

Totodată inculpatul a mai precizat că au fost situații în care i-a spus inculpatului X. că 

dorește să renunțe în totalitate la activitatea sa infracțională privind traficul de droguri, dar 

inculpatul X. i-a comunicat faptul că se va putea opri atunci când îi va restitui sumele de bani 

datorate față de acesta, respectiv suma totală de 10.000. Această suma reprezintă 

contravaloarea cantităților de cannabis pe care inculpatul X. i le-a furnizat în perioada 

februarie 2016 – iunie 2016 și pe care inculpatul Y. nu i le-a mai plătit. 

Inculpatul a mai declarat faptul că are cunoștință despre faptul că inculpatul X. a 

deținut un număr mai mare decât 300 de comprimate MDMA pe care le depozita în altă 

locație decât în locuința sa din sat „V.”, jud Iași. 
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Relevante sunt şi declaraţiile inculpatului W.,care a arătat că l-a cunoscut în vara 

anului 2015 pe inculpatul Y., care i-a vândut droguri de risc (cannabis sub formă de muguri) 

din vara anului 2015 până la începutul lunii decembrie 2015 („până aproximativ cu o lună 

înainte de Crăciun”), achiziționând cca. 1-2 grame la fiecare tranzacție, la prețul de 70-80 

lei/gram şi că tranzacțiile aveau loc în sala de internet-cafe „Do.” din Iași, cumpărările fiind 

de cca. 3-4 ori pe săptămână, drogurile erau pentru consum propriu, iar banii necesari fiind 

rezultatul unei „chete” între mai mulți studenți. Ulterior, a arătat acesta că prelua drogurile și 

le consuma împreună cu ceilalți contribuitori la achiziționarea acestora. Inculpatul W. a mai 

arătat că l-a cunoscut la sfârșitul anului 2015 pe inculpatul X., de la care a început să 

achiziționeze cannabis mărunțit, în principiu tot cca. 1-2 grame la fiecare tranzacție efectuată 

de 3-4 ori pe săptămână (în medie), la prețul de 60 lei/ gram şi că în trei ocazii „speciale” 

(vacanță, Paște, deplasare la mare) a achiziționat de la inculpatul X. cantități mai mari de 

cannabis, de cca. 10-13 grame cannabis, dar care erau toate pentru consum propriu. 

Declaraţia dată de inculpat cuprinde şi aspecte care demonstrează modul de operare al 

inculpatului X.. Astfel, inculpatul W. a precizat că, având o datorie de cca. 2000 RON la 

inculpatul X. (rezultată tot din achiziționarea de cannabis de la acesta), a acceptat propunerea 

inculpatul X. de a comercializa droguri pentru acest şi, în consecință, a efectuat un număr de 5 

vânzări pentru inculpatul X., susținând că inculpatul X. îl apela, îi comunica să vină să preia 

pliculețul cu droguri de la domiciliul inculpatului X., după care îi era indicată locația unde să 

se deplaseze să se întâlnească cu cumpărătorul și să primească suma de bani. A precizat că era 

vorba despre cantități mici de droguri vândute, gata ambalate la pliculețe de plastic de 

inculpatul X. 

Inculpatul W. a indicat locațiile unde a efectuat tranzacțiile și a precizat că, de fiecare 

dată, a fost vorba despre alți cumpărători, toți indicați de inculpatul X. Totodată, acesta a 

susținut că nu și-a oprit vreun comision din aceste tranzacții, dar inculpatul X. îi mai oferea cu 

titlu gratuit mici cantități de cannabis. 

În privinţa poziţiei procesuale adoptate de către inculpatul Z., instanţa reţine că acesta 

a avut o poziţie oscilantă şi, în general de negare a faptelor reţinute în sarcina sa, pe parcursul 

urmăririi penale. Astfel, iniţial, în calitate de suspect, Z. a declarat faptul că nu are cunoștință 

să fi vândut de patru ori cannabis unui investigator acoperit în perioada septembrie 2014 – 

decembrie 2014 şi că a consumat de mai multe ori cannabis de la inculpatul X., oferit cu titlu 

gratuit precum și contra unor sume de bani.  

Această poziţie a fost menţinută şi cu ocazia audierii în calitate de inculpat la data de 

29.06.2016, când nu a recunoscut comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa, iar la data de 

21.09.2016 fiind audiat, în prezenţa apărătorului din oficiu, inculpatul Z. s-a prevalat de 

dreptul la tăcere. 

Ulterior, după sesizarea instanţei de judecată, inculpatul a recunoscut în totalitate 

faptele reţinute în sarcina sa, astfel cum au fost descrise în actul de sesizare, solicitând 

instanţei să fie judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.  

Analizată în mod distinct, declaraţia fiecăruia dintre inculpaţi se coroborează cu 

declaraţiile celorlalţi inculpaţi, oferind elemente de detaliu, declaraţii pe care instanţa de 

judecată le consideră credibile în contextul în care sunt confirmate de declaraţiile unui număr 

impresionant de martori, de rezultatul consemnat în procesele verbale ale investigatorilor sub 

acoperire, de rezultatul consemnat în procesele verbale de consemnare a activităţii de 

supraveghere operativă, precum şi de înregistrările ambientale.  

Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare, la locuinţele inculpaţilor au fost găsite 

următoarele bunuri : sume de bani, punguţe din material plastic transparent, autosigilante, care 

conţin fragmente vegetale (inflorescenţe) de culoare verde-oliv, cântare electronice, 

dispozitive metalice, tip râşniţă, telefoane mobile. 

Instanţa reţine că inculpații și-au luat măsuri de protecţie pentru a nu fi descoperiţi de 

organele de urmărire penală (foloseau telefoanele mobile şi cartelele SIM pentru a comunica 

între ei în timpul săvârşirii infracţiunilor, pe care le schimbau), activitatea acestora 
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desfăşurându-se sub sfera clandestinităţii. Mai mult, aceştia au fost atenţi la selectarea 

persoanelor cărora le vând droguri, tot în ideea de a nu fi descoperiţi de organele judiciare. 

Din vastul material probator administrat în cauză a rezultat că inculpatul X. îi 

aproviziona pe inculpaţi, respectiv pe inculpatul Z. cu o frecvenţă mai redusă, iar pe inculpații 

W. și Y. aproape zilnic, cu tipurile şi cantităţile de droguri de care aceștia aveau nevoie, 

acesta deplasându-se personal în locurile stabilite cu fiecare în parte, totodată inculpatul X. 

comercializa droguri de risc și droguri de mare risc şi în mod direct, dar către un cerc mai 

restrâns de persoane, în general către cei cu o situaţie financiară foarte bună şi către cei 

cunoscuţi în lumea interlopă şi că obişnuia să lase telefonul pe care îl folosea unui alt membru 

al grupării pentru a se ocupa de comercializarea drogurilor în locul său. La rândul lor, 

inculpaţii Z., W. și Y. aplicau un adaos comercial ilicit (”capac”) la comercializarea 

ulterioară.  

Din coroborarea întregului material probatoriu administrat în cauză a rezultat faptul că 

inculpatul X. cumpăra cantitățile de cannabis de la alţi dealeri din alte localităţi, pe care 

ulterior le transporta în mun. Iași și le deţinea, fără drept, în locuința sa din sat „V.”, jud. Iași. 

Concluzionând, vastul probatoriu administrat în cauză, expus în cele ce preced, oferă 

elemente de detaliu credibile şi coroborabile care formează un ansamblu probator din care 

rezultă atât săvârşirea faptelor în modalitatea descrisă, sub aspectul laturii obiective, cât şi 

forma de vinovăţie cu care au acţionat fiecare dintre inculpați, sub aspectul laturii subiective, 

respectiv intenţia directă, în condiţiile în care au conştientizat că prin faptele lor sunt vătămate 

valorile sociale protejate de lege şi au urmărit producerea acestui rezultat în scopul obținerii 

unui folos material imediat și injust. 

În drept: 

1. În ceea ce îl privește pe inculpatul X.: 

a) Fapta inculpatului X. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada august 2014 – iunie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea 

totală de 1900 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 

143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale), precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.”- nume de cod, 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 

octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei ( 1 act material: mai 2016);  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 
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materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material); 

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod, iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domiciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, 

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 

alin. 1 din Noul Cod penal. 

b) Fapta inculpatului X. de a procura în cursul lunii ianuarie 2016, contra sumei totale 

de cca. 12000 lei cantitatea de 300 comprimate MDMA (1 act material), drog de mare risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, pe care în perioada 

ianuarie –iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită, din 

care: 

- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA (24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000 (1 act material); 

- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” - nume de cod prin 

intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod; 

- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 comprimate 

ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA - drog de mare risc prev. de Tabelul-anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării pe piața 

ilicită din mun. Iaşi, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de 

mare risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, 

cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Activitatea infracțională a inculpatului se caracterizează printr-o pluralitate de 

infracțiuni în forma concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal. 

2). În ceea ce îl privește pe inculpatul Y. 

a) Fapta inculpatului Y. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada iunie 2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei (preț mediu de 47 lei/gram); 

- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65 lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 
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cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.” - nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis (1 act material: mai 2016), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând 

genului Cannabis, constituite din cantitatea totală de 45,2 grame plante de Cannabis (în stare 

naturală); o punguță conținând cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care 

s-a pus în evidență THC – drog de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în 

evidență THC, substanță biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă 

nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării 

tranzacțiilor ilicite cu droguri, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de 

droguri de risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal. 

b) Fapta inculpatului Y. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 

- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin 

intermediul colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 lei un număr de 

2 comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din Legea 

nr. 143/2000, republicată (1 act material),întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de 

trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 

143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Activitatea infracțională a inculpatului se caracterizează printr-o pluralitate de 

infracțiuni în forma concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal. 

3).În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Z.  

Fapta inculpatului Z. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, în perioada august 2014 – aprilie 2016 la efectuarea de operațiuni cu cantitatea 

totală de cca. 490 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 

143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis (35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014 - aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” (100 acte materiale: 100 

grame cannabis în perioada august 2015 - aprilie 2016 ) și inculpatului Y. (10 acte materiale: 

10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.” - nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis), întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă 

prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul 

Cod penal.  

4) În ceea ce îl priveşte pe inculpatul W.  
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Fapta inculpatului W. de a acționa în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții 

infracționale, În perioada octombrie 2015 – iunie 2016 inculpatul, în mod repetat și în baza 

aceleiași rezoluții infracționale, a procurat de la coinculpații X. și Y. cantitatea totală de cca 

200 grame cannabis, drog de risc prevăzut de Tabelul-anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, 

republicată, pe care a deținut-o, fără drept, în vederea comercializării, din care: 

- a vândut cantitatea de 126 grame de cannabis, contra sumei totale de cca. 7560 lei, 

către martorii „Q.” (24 grame cannabis - 8 acte materiale), „H.” (2 grame - 2 acte materiale), 

„Ș.” (17 grame cannabis - 17 acte materiale), „M.” (15 grame cannabis - 10 acte materiale), 

„T.” (70 grame cannabis- 50 acte materiale); 

- a oferit cu titlu gratuit ţigarete ce conţineau cannabis martorul „Ab.” (începutul 

anului 2016 - 2 acte materiale), 

- a vândut în perioada martie – aprilie 2016 cantitatea de 4,48 grame cannabis, pusă în 

vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului acoperit „R.”- nume de 

cod, contra sumei totale de cca. 420 lei (3 acte materiale), iar la data de 29.06.2016, orele 15
30

 

inculpatul W. a fost prins în flagrant în timp ce comercializase cantitatea de cca 8,83 grame 

cannabis, contra sumei de 600 lei investigatorului acoperit „R.” - nume de cod, iar cu ocazia 

efectuării perchezițiilor domiciliare din data de 29.06.2016 la adresa din mun. Iaşi, unde 

locuia fără forme legale inculpatul W., organele de poliţie au descoperit cantitatea totală de 

18,97 grame cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării, un cântar 

electronic şi o râşniţă pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus 

biosintetizat de planta Cannabis, un număr de 100 punguțe autosigilante, iar la adresa unde 

domiciliază inculpatul W. din mun. Iaşi fiind descoperite şi ridicate o râşniţă, din metal, de 

formă cilindrică de culoare gri cu negru, și o cutie din metal de culoare galbenă, prevăzută cu 

capac pe suprafaţa căruia se află o imagine cu o frunză de cannabis, pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC) compus biosintetizat de planta Cannabis, bunuri 

folosite de către inculpat în activitatea infracțională de trafic de droguri, întrunește elementele 

constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, faptă prev. de art. 

2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal.  

Circumstanțele reale ale săvârşirii faptelor de către inculpaţi, gradul de participaţie a 

acestora conturează fără echivoc elementele constitutive ale infracțiunilor menționate.  

Fiind pe deplin dovedită vinovăţia inculpaţilor, instanţa va antrena răspunderea penală 

a acestora, dispunând condamnarea acestora. 

La individualizarea judiciară a pedepselor ce vor fi stabilite şi aplicate şi a modului de 

executare, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv, 

dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în legea specială pentru 

infracţiunile reţinute în sarcina inculpaților, gravitatea infracţiunilor săvârşite, periculozitatea 

infractorilor, evaluată după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, după 

mijloacele folosite, după starea de pericol creată pentru valorile ocrotite, după natura şi 

consecinţele infracţiunilor, după amploarea ariilor ilicite, după motivul săvârşirii 

infracţiunilor, după conduita după săvârşirea infracţiunilor şi pe parcursul procesului penal, 

după nivelul de educaţie, vârstă, stare de sănătate, situaţia familială şi socială. 

Gradul de pericol social concret al faptelor comise de către inculpaţi este unul foarte 

ridicat, având în vedere atingerea importantă adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală, 

modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, aşa cum au fost descrise mai sus, împrejurările în 

care faptele au fost comise şi, nu în ultimul rând, urmările produse.  

Pe de altă parte, sub aspectul materialităţii faptelor pretinse, nu se poate reduce un 

element esenţial al ordinii publice la sfera intereselor private ale particularilor care ar fi tentaţi 

sa consume sau să încerce să consume astfel de substanţe calificate ca droguri ilegale, doar pe 

temeiul ca fiecare are dreptul de a dispune de propriul corp sau pe temeiul ca legiuitorul a 

îngăduit consumul altor plante sau substanţe cu efect asemănător cannabisului. 

De la momentul incriminării traficului de canabis, ca drog de risc, respectiv a 

comprimatelor MDMA, ca droguri de mare risc, legiuitorul a apreciat că existenţa 
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tetrahidrocannabinolului (THC), ca substanţă psihotropă sintetizată de planta Cannabis, 

respectiv existenţa methylenedioxymetamfetamine (MDMA) sunt periculoase prin ele însele 

într-o asemenea manieră încât se impune interzicerea ,,cultivării, producerii, fabricării, 

experimentării, extragerii, preparării, transformării, oferirii, punerii în vânzare, vânzării, 

distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului, procurării, cumpărării, deţinerii ori 

altor operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, respectiv de mare risc, fără drept, pentru 

existenta infracţiunii fiind suficientă verificarea uneia din modalităţile normative alternative şi 

respectiv stabilirea dacă probele ridicate conţin substanţe stupefiante sau psihotrope supuse 

controlului conform Legii nr. 143/2000. Or, din rapoartele de constatare tehnico – ştiinţifică 

întocmite în cauză, rezultă că aceste substanţe depistate sunt cannabis şi MDMA. 

Starea de pericol pusă în evidență de inculpaţi rezultă fără dubii din datele existente în 

cauză astfel cum au fost prezentate, privitoare la împrejurările şi modul de desfăşurare a 

activităţii infracţionale.  

Traficul ilicit de droguri reprezintă o infracţiune internaţională de o deosebită 

gravitate, având în vedere în special pericolul deosebit de mare pe care îl prezintă consumul 

de droguri asupra sănătăţii oamenilor.  

Pentru a se da eficienţă activităţilor de combatere a traficului de droguri, este necesară 

coordonarea eforturilor organelor specializate. Această cooperare şi coordonare presupune nu 

numai arestarea persoanelor în cazul în care sunt descoperite cu droguri, ci şi supravegherea 

lor pe traseul parcurs, controlul traficului până la destinaţie şi la distribuirea lor către 

consumatori, situaţie care va conduce la descoperirea întregii reţele care este implicată în 

traficul de stupefiante.  

O sarcină foarte importantă în combaterea acestui flagel o au organele specializate ale 

statului ale căror acţiuni trebuie îndreptate către finalitatea firească, scăderea consumului de 

droguri, prin suprimarea fenomenului-flagel al traficului de droguri. 

La rândul lor, inculpații prezintă un nivel de periculozitate diferit, iar această 

periculozitate este într-o măsură atenuată de atitudinea lor de după comiterea faptei, de 

recunoaștere a faptelor și de regret. 

Nicio împrejurare extrasă din probele cauzei nu este de natură să antameze reţinerea 

vreunei circumstanţe atenuante raportat la componenta de temeritate a faptelor inculpaţilor. 

Astfel, susţinerea apărătorului ales al inculpatului X., în sensul reţinerii ca şi 

circumstanţă atenuantă, împrejurarea că inculpatul a oferit detalii organelor de urmărire 

despre numitul „Bm.”, una din sursele sale de aprovizionare, în condiţiile în care procurorul a 

apreciat că nu sunt aplicabile raportat la acest aspect disp. art. 15 din Legea nr. 143/2000, este 

nefondată, instanţa neputând face aplicarea disp. art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, având în 

vedere că aceste dispoziţii se aplică doar în cazul în care se identifică împrejurări legate de 

fapta comisă, care ar diminua gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului . 

Or, împrejurarea alegată de inculpat nu se circumscrie unei împrejurări legate de 

faptele pentru care este trimis în judecată, ci reprezintă o împrejurare ce poate fi circumscrisă 

unei atitudini de cooperare cu organele de urmărire penală, de conduita sa generală, respectiv 

un criteriu general de individualizare a pedepsei, prevăzut, de altfel, şi de disp. art. 74 alin. 1 

lit. f Cod penal. 

Astfel cum a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în jurisprudenţa sa, 

recunoaşterea unor date si împrejurări ale realităţii, ca circumstanţe atenuante, nu este posibilă 

decât dacă circumstanţele avute in vedere de instanţă reduc în asemenea măsură gravitatea 

faptei în ansamblu, sau îl caracterizează de o asemenea manieră pe inculpat, încât numai 

aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită în 

concret satisface imperativul justei individualizări a pedepsei. 

Aceste condiţii sunt apreciate de instanţă ca nefiind îndeplinite în cauză faţă de 

inculpaţi.  

De menționat că niciunul dintre inculpați nu este cunoscut cu antecedente penale. 
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În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpaţilor, instanţa are în vedere că 

sunt persoane foarte tinere, cu vârste cu prinse între 19 ani şi 29 de ani, la momentul începerii 

activităţilor infracţionale, fără ocupaţii şi că provin din familii bine structurate, astfel cum 

rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei.  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Y., instanţa reţine în favoarea acestuia beneficiul 

disp. art. 15 din Legea nr. 143/2000, respectiv cauza specială de reducere a limitelor de 

pedeapsă la jumătate, cu privire la infracţiunile de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi trafic de droguri de mare 

risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, având în 

vedere că inculpatul a denunţat şi au facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a 

altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri, astfel cum rezultă din datele 

comunicate de Ministerul Public. 

În cazul inculpaților X. şi Z., valorificând toate elementele decurgând din limitele de 

pedeapsă prevăzute de textele de incriminare, dispoziţiile părţii generale a Codului penal şi 

regimul de sancţionare a infracţiunilor săvârşite, gradul de pericol social concret ridicat pe 

care-l reprezintă infracţiunile comise, ţinând cont şi de întreaga situaţie de fapt reţinută în 

sarcina fiecărui inculpat, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, 

privind reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, instanţa le va stabili și, ulterior, aplica o 

pedeapsă principală cu închisoarea dozată corespunzător, cu executare efectivă în regim de 

detenție, la nivelul care sa justifice aprecierea ca aceasta este o măsură de constrângere, dar şi 

un mijloc de reeducare eficient.  

În dozarea pedepsei principale ce urmează a fi stabilită şi aplicată acestor inculpaţi, 

instanţa va avea în vedere şi contribuţia calitativă şi cantitativă în activitatea infracţională 

reţinută în sarcina lor (respectiv în funcţie de cantitatea de droguri traficată, de numărul 

actelor materiale realizate, de perioada în timp a desfăşurării activităţii infracţionale, de 

circumstanţele personale ale fiecăruia). Astfel, instanța va avea în vedere că inculpatul X. a 

traficat cea mai mare cantitate de droguri, respectiv 1900 gr cannabis, dar şi o cantitate relativ 

mare de droguri de mare risc, în speţă 300 de comprimate MDMA, el fiind cel care îi 

aproviziona aproape zilnic pe inculpaţii W. şi Y. cu cantităţile de droguri ce urmau a fi 

comercializate de către aceştia din urmă, iar pe inculpatul Z. îl aproviziona cu o frecvenţă 

constantă. În ceea ce priveşte perioada de timp, instanţa reţine că aceasta a debutat în luna 

august 2014 şi a încetat în iunie 2016, aproximativ doi ani de zile, o perioadă destul de 

îndelungată. Nu în ultimul rând instanţa va avea în vedere la individualizarea pedepsei, dar şi 

a modalităţii de executare a acesteia în privinţa inculpatului X. şi împrejurarea că a atras în 

această activitate ilicită persoane foarte tinere (inculpatul Y. în vârstă de 19 ani la momentul 

începerii activităţii de trafic, respectiv iunie 2015, inculpatul W., în vârstă de 25 de ani 

momentul începerii activităţii de trafic, respectiv octombrie 2015), folosindu-se uneori 

inclusiv de faptul că aceştia erau consumatori ocazionali de droguri, conturându-le astfel 

oportunitatea procurării drogurilor din surse materiale proprii, obţinute ca urmare a acestor 

activităţi ilicite . 

Mai reţine instanţa că inculpatul X. a comis infracţiuni de o gravitate deosebită, iar 

modalitatea de comitere a faptelor denotă o gravitate sporită a acestora şi în contextul în care 

la acest moment, cel puţin în ceea ce priveşte localitatea Iaşi, acest fenomen se întâlneşte din 

ce în ce mai des în rândul adolescenţilor şi sunt racolaţi tineri care sunt determinaţi să 

consume astfel de droguri.  

În privinţa inculpatului Z., instanţa va avea în vedere la stabilirea pedepsei şi a 

modalităţii de individualizare a executării ei şi împrejurarea că acesta pe lângă faptul că a 

întărit hotărârea inculpatului X. de a desfăşura aceasta activitate (a se reţine că iniţial 

inculpatul X. a refuzat propunerea făcută de „Bm.” de a comercializa droguri pe care acesta 

din urmă le aducea din jud. Maramureş) a fost singurul care a întreţinut în mod constant 

activitatea de comercializare desfăşurată de inculpatul X., fiind principalul său intermediar (cu 

excepţia unei perioade în care s-a aprovizionat şi din alte surse), dar atrăgând în această 
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activitate şi pe ceilalţi doi inculpaţi, pe care i-a propus inculpatului X. ca şi posibili 

intermediari în activitatea sa de comercializare. 

Nu în ultimul rând, instanţa va avea în vedere că inculpatul Z. nu a avut de la bun 

început o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei reţinută în sarcina sa, iniţial acesta 

negând acuzaţiile aduse, ulterior prevalându-se de dreptul la tăcere, că abia în faţa instanţei de 

judecată să recunoască faptele ce i se impută. Astfel, atitudinea sa a fost oscilantă, aspect care 

nu îl poate favoriza în mod benefic sub aspectul modului de individualizare a executării 

pedepsei. Tot sub acest aspect, al individualizării executării pedepsei, instanţa va avea în 

vedere şi comportamentul inculpatului pe perioada cât s-a aflat sub imperiul măsurii 

preventive a arestului la domiciliu, acesta nesocotind cu uşurinţă beneficiul acordat de către 

instanţa de judecată prin faptul că i s-a permis să muncească în vederea asigurării mijloacelor 

sale de existenţă, însă acesta din urmă nu s-a prezentat în mod constant la locul de muncă, 

ajungând să i se desfacă contractul de muncă şi nici nu a înţeles să îşi respecte obligaţiile 

impuse în cadrul acestei măsuri preventive, nereuşind să justifice absenţele sale constante de 

la domiciliu, absenţe consemnate de organele de supraveghere, ceea ce, de altfel, a condus la 

înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestului preventiv. 

În consecinţă, raportat la toate aceste considerente, ţinând seama că în condiţiile noilor 

reglementări penale sub imperiul cărora inculpaţii au comis faptele, sancţionarea pluralităţii 

de infracţiuni (concursul de infracţiuni) prevede aplicarea sporului obligatoriu, instanţa 

privind activitatea infracţională a inculpaţilor în ansamblul său, va stabili pentru fiecare dintre 

infracţiunile comise pedepse cu închisoarea orientate spre cuantumul mediu prevăzut de lege. 

De asemenea, alături de fiecare pedeapsă principală stabilită se va stabili și pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k 

Cod penal (respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 

publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiului autorităţii de stat şi dreptul de a 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public), pentru 

perioade corespunzătoare precum și pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării 

drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k Cod penal, pe durata și în condițiile prev. 

de art. 65 Cod penal. 

Având în vedere regimul sancţionator aplicabil pentru pluralitatea de infracţiuni sub 

forma concursului de infracţiuni ( pentru inculpaţii X. şi Y.), în baza art. 38 alin. 1 Cod penal, 

art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va aplica fiecăruia dintre cei doi inculpați pedeapsa principală 

cea mai grea la care se va adăuga un spor legal. 

În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal va aplica pedeapsa complementară cea mai grea, 

iar, în baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, va aplica 

fiecăruia dintre cei doi inculpați pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. 

de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k Cod penal, pedeapsă ce se va executa până la executarea 

sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, va menţine măsura arestării preventive a 

inculpaţilor, constatând că temeiurile ce au stat la baza luării, şi ulterior menţinerii măsurii 

preventive nu s-au modificat, ci, din contră, s-au consolidat, mai ales că se va dispune 

condamnarea inculpaților. 

Pentru inculpatul X., instanţa, în baza art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din 

pedeapsa închisorii aplicate durata reținerii şi a arestării preventive, respectiv de la 30.06.2016 

la zi. 

Pentru inculpatul Z., în baza art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa 

închisorii aplicate durata reținerii şi a arestului la domiciliu respectiv de la 29.06.2016 la 

07.12.2016, precum şi a arestării preventive, respectiv de la 07.12.2016 la zi. 

În ceea ce privește modalitatea de executare a fiecăreia dintre pedepsele aplicate 

inculpaţilor Y. şi W., instanţa se va orienta către suspendarea sub supraveghere a executării 

acestora pentru următoarele considerente: sunt îndeplinite condiţiile obiective referitoare la 

infracţiunile săvârşite pentru care instanţa va aplica o pedeapsă cu închisoare în limitele prev. 
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de disp. art. 91 alin. 1 lit. a Cod penal; sunt îndeplinite condiţiile referitoare la persoana 

inculpaţilor (nici unul dintre ei nu este cunoscut cu antecedente penale, şi-au manifestat 

acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, inculpații nu s-a sustras de 

la urmărirea penală sau de la judecată şi nici nu au încercat zădărnicirea aflării adevărului; în 

plus, în raport de persoana fiecărui inculpat, de conduita bună, corectă, cu respect faţă de 

normele sociale şi morale, avută anterior săvârşirii infracţiunilor, de posibilităţile lor de 

îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea 

acesteia, că Y. şi W., nu vor mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea 

conduitei lor pentru o anumită perioadă). 

La crearea unei astfel de aprecieri, instanţa are în vedere persoana fiecărui inculpat 

(neimplicați în alte conflicte penale, cu respect pentru normele sociale, familiale, inculpatul 

W. fiind înscris la Facultatea de Agronomie – Secţia Peisagistică, a fost integrat într-un 

program de asistenţă în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog unde a beneficiat de un program 

psihologic, a încheiat şi un contract de muncă pe perioada desfăşurării procesului penal, 

încercând să îşi obţină în mod legal mijloacele de existenţă, iar în privinţa inculpatului Y. 

existând indicii asupra unor probleme legate de starea sa de sănătate), conduita bună avută 

înaintea săvârşirii infracţiunilor (dovadă fiind înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosar 

de către inculpatul Y., înscrisuri provenind atât de la membri ai familiei sale, cât şi de la 

profesorii care s-au ocupat de educaţia şi instrucţia sa, din care rezultă preocupările culturale 

ale acestui inculpat, îndeosebi fiind recunoscut ca un bun pianist, dar şi cu preocupări în 

domeniul protecţiei mediului în care s-a implicat ca şi voluntar, iar în cazul inculpatului W. 

înscrisurile în circumstanţiere provenind de la unităţile de învăţământ), posibilităţile fiecăruia 

de îndreptare, reliefate de atitudinea avută în faţa instanţei (în cazul inculpatului W. inclusiv 

prin respectarea cu rigurozitate a obligaţiilor impuse de către instanţă pe perioada arestului la 

domiciliu spre deosebire de inculpatul Z.). 

În consecinţă, instanţa apreciază că pentru aceşti doi inculpaţi, executarea pedepsei 

principale sub supraveghere este suficientă pentru a asigura îndeplinirea rolului pedepsei 

constând în principal în reeducarea inculpatului, conștientizarea acestuia cu privire la efectele 

faptelor penale comise care au fost sancţionate de stat şi care, în eventualitatea reiterării 

acesteia, va fi una care va exclude manifestarea oricărui tip de clemenţă, atât sub aspectul 

pedepsei aplicabile, dar şi a modalității de executare a acesteia. Se apreciază astfel că simpla 

aplicare a pedepselor constituie un avertisment suficient pentru inculpat şi că, chiar fără 

executarea efectivă a pedepsei rezultante cu închisoarea, acesta nu va mai comite alte 

infracţiuni. 

Faţă de cele menţionate, instanţa, în baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere în cazul inculpaților Y. şi W., şi stabilește un termen de 

supraveghere, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal, art. 93 alin. 1 Cod penal obligă fiecare inculpat ca, pe 

durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se 

prezinte la Serviciul de probațiune de la locul de domiciliu la datele fixate de acesta; să 

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe,în 

prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice 

schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite 

controlul mijloacelor sale de existență. 

În baza art. 92 alin. 3 Cod penal, art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal va impune fiecărui 

inculpat să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare 

socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din 

comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal va stabili în sarcina fiecărui inculpat obligaţia ca, pe 

parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii pe o perioadă determinată, câte 2 ore pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a 
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zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, la diferite instituții, ce urmează a fi indicate în 

mod precis. 

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor 

art. 96 Cod penal, respectiv, asupra conduitei lor viitoare şi a consecinţelor la care se expun 

dacă vor mai comite infracţiuni sau nu vor respecta măsurile de supraveghere ori nu vor 

executa obligaţiile ce le revin pe durata termenului de supraveghere. Astfel, potrivit art. 96 

Cod penal, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă 

fiecare inculpat, pe parcursul termenului, cu rea credinţă nu va respecta măsurile de 

supraveghere mai sus individualizate sau nu va executa obligaţiile impuse sau stabilite de 

lege, şi se va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. 

În privinţa inculpatului Y., în baza art. 399 alin. 1 şi alin. 3 lit. „b” Cod procedură 

penală cu referire la art. 241 alin. 1 ind. 1 lit. „a” Cod procedură penală, instanţa va constata 

încetată de drept - la data pronunţării prezentei sentinţe penale - măsura arestării preventive 

dispusă faţă de inculpatul Y. şi dispune punerea sa în libertate, de îndată, de sub puterea 

mandatului de arestare preventivă nr. X/UP/30.06.2016 emis de Tribunalul Iaşi, dacă nu este 

reţinut sau arestat în altă cauză, dispoziţia de punere în libertate fiind executorie, potrivit art. 

399 alin. 3 şi 4 Cod procedură penală. 

Totodată instanţa va constata că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, 

respectiv de la data de 29.06.2016 la zi, respectiv la data pronunţării prezentei hotărâri, 

respectiv 10.02.2017. 

În privinţa inculpatului W., în baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 

241 alin. 1 ind. 1 lit. a Cod procedură penală, instanţa va constata încetată de drept măsura 

preventivă a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul W., dispoziția fiind executorie, 

potrivit art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.  

Totodată instanţa va constata că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în prezenta 

cauză de la 29.06.2016, la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 21.09.2016 la zi, respectiv 

la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017. 

Prin raportare la natura infracțiunilor pentru care inculpații sunt condamnați, la 

recrudescența acestui fenomen infracțional, la consecințele nefaste pentru sănătatea unui 

număr indefinibil de persoane, în baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, va dispune prelevarea de 

probe biologice de la fiecare din cei patru inculpați, în condiţiile art. 7 alin. 2 din acelaşi act 

normativ. 

Conform art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare va aduce la cunoştinţa fiecăruia că probele 

biologice care vor fi recoltate, vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a 

profilului genetic. 

În baza art. 16 din Legea 143/2000 rap. la art. 112 alin. 1 lit. a şi f Cod penal, instanţa 

va dispune confiscarea drogurilor şi a altor bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor 

prevăzute la art. 2 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000 republicată, a drogurilor care au făcut 

obiectul cumpărărilor autorizate, a bunurilor folosite la comiterea infracţiunilor, a banilor, 

valorilor și a bunurilor dobândite prin valorificarea drogurilor, sumele confiscate constituind 

venituri ale bugetului de stat, precum şi a mediilor de stocare, respectiv:  

1. De la inculpatul X.: 

 - cantităţile de 0,45 grame Cannabis (proba nr.1), 10 comprimate care conţin 

substanţă activă MDMA (contraproba nr.2), 12 comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2) şi 1,66 grame pulbere de comprimate care conţin substanţă activă 

MDMA (proba nr.2), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,30 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 24.05.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 
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- cantitatea de 0,65 grame pulbere comprimate MDMA (proba), rămasă după 

efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică 

din 21.04.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- suma de 70.300 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 1900 

grame cannabis (1900 x 37 lei/gram);  

- suma de 19.000 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 1900 grame cannabis (1900 x 10 lei/gram). 

- suma de 12.000 reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 300 

comprimate ecstasy (MDMA), 

- suma de 1870 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 187 comprimate ecstasy (MDMA)- (187 x 10 lei/comprimat), 

- suma de 480 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon marca Iphone 6 prevăzut cu SIM Orange; 

- un telefon marca Orange One Rench, cu SIM Orange. 

2. De la inculpatul Y.: 

- 5,00 grame plantă de Cannabis (contraproba nr.1) 7,1 grame plantă de Cannabis 

(proba nr.1), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.06.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,48 grame Cannabis (proba) rămasă după efectuarea determinărilor 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 23.05.2016, cantitate 

de droguri aflată în camera de corpuri delicte droguri a IGPR-DCJSEO; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare gri, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 14.200 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 710 grame cannabis (710 x 20 lei/gram); 

- suma de 1.500 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea unui 

număr de 150 comprimate ecstasy -MDMA (150 x 10 lei/gram); 

- suma de 200 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca BlackBerry, model Curve, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

3. De la inculpatul Z.: 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 16.09.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,40 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 30.09.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,78 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 21.10.2014 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,75 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 15.01.2015 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi.  

- suma de 12.275 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 490 grame cannabis (491 x 25 lei/ gram). 
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- suma de 400 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc. 

4. de la inculpatul W.: 

- cantitatea de 5,06 grame Cannabis (contraproba nr.3), cantitatea de 5,20 grame 

Cannabis (contraproba nr.4), cantitatea de 1,39 grame Cannabis (proba nr.3), cantitatea de 

2,86 grame Cannabis (proba nr.4), conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 

29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 1,53 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 28.03.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi;  

- cantitatea de 1,54 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 29.03.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- cantitatea de 0,55 grame cannabis (proba), rămasă după efectuarea determinării 

fizico-chimice, conform Raportului de constatare tehnico-ştiinţifică din 26.04.2016 al 

Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor Iaşi; 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- un cântar din material plastic de culoare argintie, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv pe care s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă din material plastic de culoare verde, pe care se observă urme materie de 

culoare verde-oliv) s-a pus în evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- o râşniţă, pe care se observă urme materie de culoare verde-oliv pe care s-a pus în 

evidenţă Tetrahidrocannabinol (THC); 

- suma de 9000 lei reprezentând banii utilizați pentru procurarea cantității de 200 

grame cannabis (20 x 45 lei/gram); 

- suma de 1890 lei reprezentând profitul realizat de inculpat din comercializarea 

cantității de 126 grame cannabis (126 x 15 lei/gram); 

- suma de 320 lei, reprezentând sume de bani provenind din fondurile speciale ale 

Ministerului Afacerilor Interne și DIICOT destinate procurării autorizate de droguri de risc și 

droguri de mare risc; 

- un telefon mobil marca Huawei, model Y560-L01, prevăzut cu cartelă SIM Orange. 

5. - cantităţile de 5,1 grame de cannabis (contraproba) şi 1,92 grame de cannabis 

(proba) rămase după efectuarea determinării fizico-chimice, conform Raportului de constatare 

tehnico - ştiinţifică 283763 din data de 29.06.2016 al Laboratorului de Analiză şi Profil al 

Drogurilor Iaşi (flagrant). 

În ceea ce priveşte confiscarea sume de 2660 Euro de la inculpatul X., instanța reţine 

următoarele: 

La data de 29.06.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa situată 

în sat „V.” jud. Iaşi, aparţinând inculpatului X., organele de cercetare au găsit următoarele 

sume de bani: 63.400 lei şi 2660 Euro, sume asupra cărora inculpatul nu a formulat nicio 

obiecţie la momentul efectuării percheziţiei şi nici ulterior nu a exercitat calea de atac a 

contestaţiei măsurii sechestrului asigurător luat de către organul de urmărire penală. 

Pe de altă parte, instanţa reţine că inculpatul X. a susţinut, prin apărătorul său ales, că 

aceste sume de bani ar aparţine mamei inculpatului, care intenţiona să cumpere un teren 

pentru a ridica o construcţie, susţineri care însă nu au fost probate de către inculpat, rămânând 

simple alegaţii, fără nici un suport juridic de natură a atrage consecinţa restituirii lor. 

Totodată, modul clandestin în care au fost găsite aceste sume de bani la locuinţa 

inculpatului X., în speţă, într-o cutie de carton cu inscripţia „CC”, aflată în vitrina din 

sufragerie, denotă faptul că aceste sume de bani nu proveneau din activităţi licite, astfel cum 
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susţine inculpata, ci dimpotrivă toate aceste date indică faptul că banii reprezentau produsul 

activităţilor ilicite de trafic de droguri în care era implicat inculpatul X. 

În baza art. 397 rap. la art. 330 şi art. 249 Cod procedură penală, instanţa va menţine 

măsura sechestrului asiguratoriu instituit asupra sumelor de: 63.400 lei şi 2660 Euro, ridicate 

de la inculpatul X. şi 1900 lei, ridicate de la inculpatul Y., sume indisponibilizate la bancă, 

conform recipiselor de consemnare şi a chitanțelor emise de unitatea bancară, în baza 

ordonanţei procurorului din data de 01.07.2016. 

În baza art. 17 din Legea 143/2000 raportat la art. 43 alin. 3 din Legea nr. 255/2013, 

instanţa va dispune distrugerea, în condiţiile art. 574 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură 

penală, a cantităţilor de droguri de risc confiscate de la inculpaţi prin prezenta sentinţă, aflate 

în prezent în custodia organului de urmărire penală. 

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 Cod procedură 

penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va dispune plata 

onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Z. în cuantum de 720 lei 

(delegaţie nr. 21905/29.06.2016), în cursul urmăririi penale şi în cuantum de 520 lei (delegaţie 

nr. 24351/13.10.2016), în procedura de cameră preliminară, precum şi în cursul judecăţii, din 

fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina 

statului.  

În baza dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 272 Cod procedură 

penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va dispune plata 

onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul X. în cuantum de 720 lei 

(delegaţie nr. 21901/29.06.2016), în cursul urmăririi penale din fondurile speciale ale 

Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului.  

În ceea ce privește cheltuielile judiciare avansate de stat, având în vedere soluția 

asupra cauzei şi principiul potrivit căruia plata cheltuielilor judiciare avansate de stat revine 

celui în sarcina căruia a fost reţinută culpa infracţională sau culpa procesuală, instanţa, în 

temeiul dispoziţiilor art. 398 Cod procedură penală rap. la art.272 Cod procedură penală cu 

referire la art. 274 alin. 2 Cod procedură penală fiecare inculpat la plata către stat a sumei de 

8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în 

cursul judecăţii.” 

Prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 20.02.2017, Tribunalul Iaşi 

a dispus: 

„Admite sesizarea din oficiu de îndreptare a erorilor materiale strecurate în minuta şi 

considerentele sentinţei penale nr. 221/10.02.2017. 

În baza dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea 

erorilor materiale evidente strecurată în minuta şi considerentele sentinţei penale nr. 

221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi. 

Pe cale de consecinţă, îndreaptă erorile materiale evidente strecurate în minuta şi 

considerentele sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, după cum 

urmează: 

- la dispoziţiile de condamnare faţă de toţi inculpaţii, se va menţiona corect „art. 79 

alin. 3 Cod penal” în loc de „art. 79 alin. 3 Cod procedură penală”, cum din eroare s-a 

consemnat; 

- în privinţa inculpatului Y. se va menţiona corect „Constată că inculpatul a fost reținut 

şi arestat preventiv în cauză, respectiv de la data de 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 

10.02.2017” în loc de „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat preventiv în cauză, 

respectiv de la data de 29.06.2016 la zi”, cum din eroare s-a consemnat; 

- în privinţa inculpatului W. se va menţiona corect "Constată că inculpatul a fost 

reținut şi arestat la domiciliu în prezenta cauză de la 29.06.2016 la data pronunţării, respectiv 

10.02.2017” în loc de "Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat la domiciliu în prezenta 

cauză de la 29.06.2016 la zi ”, cum din eroare s-a consemnat . 

Pronunțată în ședință publică azi, 20.02.2017.” 
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 Prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 09.03.2017, Tribunalul Iaşi 

a dispus: 

„Admite sesizarea din oficiu de îndreptare a erorilor materiale strecurate în minuta 

sentinţei penale nr. 221/10.02.2017. 

În baza dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea erorii 

materiale evidente strecurată în minuta sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 6145/99/2016. 

Pe cale de consecinţă, îndreaptă eroarea materială evidentă strecurată în minuta 

sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în sensul că, în privinţa 

inculpatului W. se va menţiona corect: „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat 

preventiv în prezenta cauză de la 29.06.2016 la 21.09.2016 şi arestat la domiciliu de la 

21.09.2016 la zi, respectiv la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 10.02.2017”, în loc 

de: „Constată că inculpatul a fost reținut şi arestat la domiciliu în prezenta cauză de la 

29.06.2016 la zi.”, cum din eroare s-a consemnat. 

Pronunțată în ședință publică azi, 09.03.2017.” 

Împotriva sentinţei penale redate mai sus, au declarat apel, cu respectarea termenului 

prev. de art. 410 alin. 1 Cod procedură penală, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi şi 

inculpaţii Z., W. şi X. 

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi a formulat apel în cauză, motivat de faptul că 

sentinţa penală supusă căii de atac este considerată a fi netemeinică în condiţiile în care 

instanţa de fond a aplicat pedepse principale individualizate injust, din perspectiva 

cuantumului, inculpaţilor X. şi Y., şi din perspectiva modalităţii de executare, în ceea ee îl 

priveşte pe inculpatul Y.. 

În motivarea hotărârii instanţa de fond a făcut aprecieri corecte cu privire la conţinutul 

concret al faptelor comise de fiecare dintre cei doi inculpaţi şi la gradul foarte ridicat de 

pericol social al acestor fapte, pericol evaluat din prisma modului şi mijloacelor de săvârşire, 

a împrejurării comiterii acestora, a urmărilor produse dar şi a atingerii importante aduse 

valorilor sociale protejate. 

Au fost relevate totodată, într-un mod amplu, pericolul pe care drogurile de risc şi 

mare risc îl au pentru sănătatea persoanelor şi pentru societate în general, faptul amplificării, 

în ultima perioada atât a fenomenului consumului de droguri cât şi a fenomenului de trafic de 

droguri, precum şi necesitatea adoptării, din partea tuturor autorităţilor implicate, a unor 

reacţii ferme şi prompte, apte să eficientizeze scopul final, al eradicării fenomenului. 

Cu toate acestea, s-au aplicat inculpaţilor X. şi Y. pedepse principale extrem de 

blânde, ce nu sunt apte, prin cuantumul lor, să realizeze pe deplin funcţiile de represiune, 

prevenţie şi exemplaritate. 

Deși în conţinutul hotărârii s-a precizat că la individualizarea judiciară a pedepselor 

pentru aceşti inculpaţi s-au avut în vedere gradul de participare şi contribuţia calitativă şi 

cantitativă în activitatea infracţională reţinută în sarcina lor, cuantumul concret al pedepselor 

stabilite contravine tocmai criteriilor enunţate de instanţă. 

Inculpatul X., prin raportare la ceilalţi inculpaţi trimişi în judecată în cauză, a traficat 

cea mai mare cantitate de droguri, respectiv 1900 gr cannabis şi 300 de comprimate MDMA. 

Activitatea sa infracţională a durat aproximativ doi ani de zile. 

Inculpatul era un obişnuit al locaţiilor frecventate de persoane tinere - elevi şi studenţi 

- şi în acest context a identificat potenţialii clienţi cărora le-a comercializat cantităţi necesare 

consumului dar a şi racolat persoane în vederea folosirii ca intermediari în activitatea de 

comercializare către consumatorii finali (asigurandu-şi astfel o expunere redusă la riscul de a 

fi identificat şi un venit ilicit constant şi sigur). 

Inculpatul X. a fost cel care a atras în această activitate ilicită pe inculpaţii Y., în 

vârsta de 19 ani la momentul începerii activităţii de trafic şi W., în vârstă de 25 de ani 

momentul începerii activităţii de trafic, exploatând faptul că aceştia erau consumatori 

ocazionali de droguri şi oferindu-le perspectiva obţinerii unor foloase materiale facile şi 
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rapide. Acest inculpat a încredinţat, în acest context, inculpaţilor W. şi Y., cu titlu gratuit, 

cantităţi importante de droguri de risc şi mare risc, pentru ca ulterior, pretinzând acoperirea 

contravalorii acestor cantităţi, să îi determine să îşi amplifice propria activitate infracţională. 

El a fost cel care îi aproviziona aproape zilnic pe inculpaţii W. şi Y. cu cantităţile de 

droguri ce urmau a fi comercializate de către aceştia din urmă, iar pe inculpatul Z. îl 

aproviziona cu o frecvenţă constantă. 

Deşi inculpatul Y. şi-a început activitatea de traficant de droguri la o vârstă fragedă, a 

dat dovada de curaj şi de implicare activă, exploatând atât oportunitatea procurării de droguri 

pentru propriul consum cât şi oportunitatea obţinerii de câştiguri financiare. Probatoriul 

administrat în cauză a relevat faptul că într-o perioadă de aproximativ un an acesta a efectuat 

operaţiuni de trafic vizând cantitatea de 750 grame canabis şi într-o perioadă de aproximativ 

şase luni a efectuat operaţiuni cu 190 comprimate MDMA. Totodată, cu prilejul percheziţiei 

domiciliare efectuate s-a dovedit şi implicarea sa în activităţi de cultivare a plantelor de 

cannabis, context ce denotă deschidere spre dezvoltarea activităţii infracţionale şi potenţial 

criminogen ridicat. Din aceeaşi perspectivă este relevantă şi uşurinţa cu care inculpatul a 

abordat activitatea de trafic de droguri de mare risc, ofertând consumatorilor de cannabis 

comprimate MDMA. 

Clientela inculpatului Y. s-a dovedit a fi formată din persoane extrem de tinere, 

racolate în special din locaţii frecventate de acesta, cafenele, petreceri private, etc. iar acesta a 

dovedit flexibilitate în activitatea de comercializare, fiind disponibil în a se deplasa în diverse 

locaţii din oraş, inclusiv în zona unităţilor de învăţământ, pentru livrarea drogurilor. 

Toate aceste elemente, alături de numărul considerabil de acte materiale de trafic de 

droguri de risc şi mare risc dovedite ca fiind comise de inculpaţii X. şi Y., precum şi faptul că 

activitatea lor infracţională a fost stopată doar prin intervenţia organelor de anchetă, 

caracterizează activitatea infracţională în concret comisă de aceşti inculpaţi ca fiind una de o 

gravitate extrem de sporită şi totodată justifică necesitatea aplicării unor pedepse net 

superioare celor stabilite de instanţa de fond. 

Nu contestă elementele de circumstanţiere personală favorabile inculpaţilor, reţinute 

de Tribunalul Iași, însă apreciază că, prin raportare la conţinutul concret al faptelor comise, la 

numărul persoanelor a căror sănătate a fost pusă în pericol prin furnizarea de către inculpaţi a 

drogurilor de risc şi mai ales de mare risc, lipsa antecedentelor penale şi faptul că ambii 

provin din familii organizate nu pot justifica un tratament sancţionator atât de blând precum 

cel adoptat de instanţa de fond. 

Cât priveşte poziţia procesuală adoptată şi contribuţia la aflarea adevărului, acestea au 

fost eficientizate prin reducerea limitelor de pedeapsă în condiţiile art. 396 din C.proc.pen., 

pentru ambii inculpaţi, respectiv art. 15 din Legea 143/2000, pentru inculpatul Y., astfel încât, 

apreciază că aceste elemente nu pot constitui şi temei de evaluare a cuantumului pedepsei în 

cadrul limitelor deja reduse. 

Deşi instanţa de fond a precizat că individualizarea pedepselor va fi realizată în zona 

mediană a limitelor de pedeapsă, nu a dat eficienţă (în stabilirea limitei maxime) pentru 

infracţiunile de trafic de droguri şi tratamentului sancţionator al infracţiunii continuate, prev. 

de art. 36 alin. 1 din C.pen. 

Cât priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei pentru inculpatul Y., 

consideră că instanţa de fond a realizat o apreciere greşită a îndeplinirii condiţiei impuse de 

disp. art. 91 alin. 1 din C.pen.. 

Astfel cum a arătat deja, inculpatul a dovedit potenţial criminogen ridicat, reliefat de 

caracterul repetitiv al activităţii infracţionale, de perioada importantă de timp în care a 

acţionat, de uşurinţa cu care s-a implicat în activitatea de trafic de droguri de risc pe care a 

dezvoltat-o la un alt palier, al traficului de droguri de mare risc, de faptul că a încercat 

cultivarea cannabis-ului, de uşurinţa de abordare a potenţialilor clienţi şi disponibilitatea de 

furnizare de droguri în special persoanelor tinere, de mobilitatea dovedită pentru realizarea 

activităţilor de livrare. 
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Toate aceste elemente nu pot conduce decât la concluzia că inculpatul prezintă un risc 

major de reiterare a comportamentului infracţional şi că este necesar ca acesta să execute 

efectiv pedeapsa principală rezultantă. 

Faptul că în cursul urmăririi penale a înţeles să adopte o poziţie procesuală ce a putut 

fi evaluată în favoarea sa din perspectiva art. 15 din Legea 143/2000 dovedeşte interes pentru 

obţinerea reducerii limitelor de pedeapsă, în contextul în care a avut acces la informaţii ce au 

putut fi apreciate ca atare, dar nu dovedeşte şi realizarea vreunor eforturi pentru diminuarea 

consecinţelor faptelor sale, precum nu justifică nici eliminarea riscului de implicare ulterioară 

în activităţi infracţionale. 

Consideră totodată că în contextul social actual, în condiţiile înregistrării unor creşteri 

semnificative ale fenomenului de trafic şi consum de droguri de mare risc, în condiţiile în care 

inculpatul Y. a traficat 190 de comprimate MDMA în mai puţin de şase luni, suspendarea sub 

supraveghere a executării pedepsei, ar lipsi sancţiunea penala aplicată de funcţiile de 

prevenţie generală şi exemplaritate scontate. 

Faţă de toate aceste aspecte, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din C.proc.pen., solicită 

admiterea apelului, desfiinţarea parţială a sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 a Tribunalului 

Iaşi sub aspectele contestate, reindividualizarea cuantumului pedepselor principale în raport 

de disp. art. 36 alin. 1 din C.pen. şi criteriile prev. de art. 74 din C.pen., majorarea pedepselor 

principale aplicate inculpaţilor X. şi Y. şi reindividualizarea modalităţii de executare a 

pedepsei principale, pentru inculpatul Y. în sensul executării efective a acesteia. 

Inculpatul X. a formulat apel, considerând sentinţa netemeinică şi nelegală sub 

aspectul individualizării pedepsei. 

Prin hotărârea instanţei de fond a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 4 ani si 

10 luni in regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de risc,, în 

formă continuată, precum si de „ trafic de droguri de mare risc,, în formă continuată, ambele 

în concurs real, fapte prevăzute de disp. art. 2 alin. „ si respectiv alin. 2 din Legea nr. 

143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 CP şi art. 79 al. 3 C.P., precum şi dispoziţiile art. 38 alin. 1 

şi art. 39 alin. 1 lit. b. C.pen. 

De asemenea, instanţa de fond a dispus şi pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. l lit. a, b, k C.pen. pe o perioadă de 4 ani precum şi 

pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b, k C.pen. până la 

considerarea ca executată a pedepsei principale. 

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 

74 C.pen., precum și dispoziţiilor speciale de reducere a pedepselor conform art. 396 alin. 10 

C.proc.pen. în referire la art. 375 C.proc.pen., a înlăturat susţinerea sa privind reţinerea 

circumstanţelor atenuante şi a aplicat dispoziţiile privind reţinerea circumstanţelor agravante 

conform art. 79 alin. 3 C.pen. 

Analizând motivarea hotărârii instanţei de fond se observă că în ce priveşte criteriile 

generale de individualizare, instanţa face o enumerare generală a acestora ţinând cont de 

prevederile textului de lege, cantonându-se asupra câtorva aspecte. 

Astfel, instanţa reţine la individualizarea concretă a pedepsei, contribuţia calitativă şi 

cantitativă în activitatea infracţională (cantitatea de droguri traficată, numărul actelor 

materiale, perioada de timp în care a acţionat şi faptul că a atras în această activitate şi pe 

ceilalţi inculpaţi, precum şi faptul că există un context local privind creşterea numărului de 

tineri care sunt atraşi spre consumul de droguri). 

Totodată reţine instanţa în acelaşi context al criteriilor generale de individualizare, 

atitudinea de recunoaştere şi cooperare cu organele de anchetă. 

Instanţa de fond, în opinia sa, face o apreciere subiectivă a acestor criterii, pe unele 

exagerându-le, pe altele minimalizându-le, iar pe unele excluzându-le chiar, ajungând la 

aplicarea unei pedepse mai mari decât s-ar fi impus în cazul său. 

Critică considerând că instanţa a exagerat criteriul care se referă la contribuţia 

cantitativă şi calitativă, precum şi perioada de timp a activităţii infracţionale, considerate 
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îndelungate. Canabisul, ca şi drog de risc, din punct de vedere calitativ nu este atât de grav 

(canabisul are şi efecte curative, după cum se arată în ultimele cercetări ştiinţifice, dovada că 

sunt ţări care au liberalizat consumul de canabis), iar în ce priveşte MDMA, ca şi drog de 

mare risc, trebuia reţinut că traficarea acestuia a fost pe o scurtă durată de timp şi într-o 

cantitate mai mică. De asemenea, în ce priveşte perioada de timp reţinută de instanţă ca fiind 

destul de îndelungată, era de apreciat că organele de cercetare penală, deşi ştiau încă din 2014 

despre săvârşirea faptelor de către toți cei patru inculpaţi, nu au luat măsura stopării activităţii 

lor infracţionale şi trimiterea în judecată deşi aveau probe suficiente în acuzarea lor, ci au 

continuat să-i supravegheze inutil, căci nu au descoperit nici o altă persoană implicată în 

trafic, sau sursa de procurare a drogurilor ba mai mult practic i-a încurajat să continue 

activitatea trimiţându-le în continuare cumpărători sub identitate protejată, diverşi 

colaboratori ai organelor de anchetă. Or, această modalitate de obţinere a probelor, vecină cu 

încălcarea „principiului loialităţii administrării probelor... prevăzut de art. 101 C.proc.pen., nu 

a dus nici la obţinerea de noi rezultate cercetării şi nici la descoperirea de noi infractori, ci 

dimpotrivă, la încurajarea activităţii desfăşurate de inculpaţi şi la creşterea consumului de 

droguri de diverse persoane. Practic, perioada îndelungată de timp şi cantitatea de droguri 

traficate sunt şi consecinţa modului în care organele de anchetă au înţeles să acţioneze, în loc 

să intervină preventiv şi să stopeze activitatea infracţională. 

De asemenea, critică criteriul avut în vedere de instanţă privind reţinerea în sarcina sa, 

greșit, atitudinea sa, de racolare a celorlalţi inculpaţi în această activitate. Rezultă din 

probatoriu, că el a fost racolat practic de inculpatul Z. în această activitate infracţională. 

Însăşi instanţa reţine în hotărâre că inculpatul Z. i-a propus această colaborare 

infracţională şi l-a refuzat iniţial. 

La acel moment lucra la o firmă şi avea resurse financiare, mai ales că vânduse şi o 

altă firmă, iar inculpatul Z. i-a spus că îşi poate investi banii în procurarea de droguri pentru a 

avea câştiguri mai mari, el asigurându-i piaţă de desfacere şi indicându-i surse de 

aprovizionare. 

Cu alte cuvinte, instanţa nu putea reţine în sarcina sa un criteriu de individualizare 

nereal. 

În ce priveşte atitudinea sa de recunoaştere şi de cooperare, ca şi criteriu general de 

individualizare, de asemeni, a fost minimalizat, limitându-se la a-l enumera, dar fără să îl 

valorifice concret. 

Trebuia avut în vedere faptul că peste 80% din conţinutul actului de inculpare se 

datorează recunoaşterii sale. 

Se vorbeşte în rechizitoriu de 1900 grame de canabis şi de 300 comprimate de MDMA 

ca fiind traficate sau deţinute, dar din probele administrate de anchetatori timp de aproape 2 

ani (exceptând recunoaşterea sa şi informaţiile date, de el, după inculpare) rezulta doar 19.51 

gr canabis, 9 pastile de MDMA ca fiind traficate şi cele 162 pastile de MDMA găsite la 

percheziţia domiciliară. 

Cu alte cuvinte întreaga această activitate infracţională considerată gravă de instanţă 

nu ar fi fost aflată decât în limite extrem de mici, faţă de ce se prezintă în rechizitoriu, dacă nu 

ar fi fost la mijloc recunoaşterea sa şi informaţiile oferite de el. Ba mai mult, a pus la 

dispoziţia organelor de anchetă informaţii cu privire la alte persoane implicate în trafic şi 

organele de anchetă, cum este şi furnizorul „Bm.”. Deşi s-a oferit în activitatea de anchetă să 

contribuie la depistarea şi arestarea lui, oferindu-le informaţii survenite în timpul anchetei, a 

fost refuzat să fie luat în seamă, aşa cum nu a fost luat în seamă nici atunci când a iniţiat un 

acord de vinovăţie, în mod discreţionar, fără nicio explicaţie. 

Cu alte cuvinte consideră că acest criteriu general de individualizare a fost minimalizat 

de instanţa de fond, căci în concret rezultatul anchetei era altul, unul minim. Dacă inculpatul 

nu ar fi înţeles să colaboreze şi să ajute ancheta şi instanţa la rezolvarea corectă a cauzei. Şi 

acest lucru s-a datorat faptului că a înţeles greşeala pe care a făcut-o, pe care o regretă sincer 

şi dorinţa sa de a fi reintegrat în societate cât mai curând. 
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Instanţa, de asemenea, nu a ţinut cont de aspectul social al său, şi anume că este 

căsătorit şi are un copil mic în întreţinere. 

A solicitat ca instanţa de fond să reţină circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 

alin. 2 lit. b C.pen. în sensul că împrejurările comiterii infracţiunii arătau că nu există o 

periculozitate a sa, aceasta fiind confirmată şi de atitudinea ulterioară inculpării. Această 

circumstanţă atenuantă ar fi putut reduce pedeapsa şi mai mult cu până la 1/3 din minimul 

special, în afara reducerii pedepsei cu 1/3 pentru recunoaşterea faptelor şi aplicarea producerii 

simplificate, prevăzute de art. 375 C.proc.pen. 

Aceste reduceri ar fi dus la un minim până la trei ani, ceea ce ar fi dus implicit şi la 

posibilitatea unei modalităţi de executare cu suspendare sub supraveghere. 

Chiar dacă instanţa nu a reţinut această circumstanţă atenuantă şi a consecinţelor ei, 

era firesc să facă o mai bună apreciere a criteriilor generale de individualizare şi în concret 

faţă de el să aplice o pedeapsă mai mică. 

Solicită să se admită apelul său şi să se modifice hotărârea instanţei de fond aplicând o 

pedeapsă mai mică. 

Inculpatul W. a depus cerere de retragere a apelului, instanţa luând act de această 

retragere a apelului declarat împotriva sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 şi a încheierilor de 

îndreptare a erorii materiale din data de 20.02.2017 şi din data de 09.03.2017 prin încheierea 

pronunţată în data de 25.04.2017. 

Inculpatul Z. a declarat apel, motivele de apel vizând reducerea pedepsei şi 

modalitatea de executare fiind susţinute oral de apărătorul desemnat din oficiu şi consemnate 

în încheierea de şedinţă din data de 23.05.2017. 

La ultimul termen de judecată din data de 23.05.2017, procurorul a solicitat 

schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată şi 

condamnaţi de prima instanţă, în sensul ca în sarcina acestora să se reţină o singură 

infracţiune de trafic de droguri prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu 

reţinerea formei continuate prevăzute de art. 35 alin. 1 din Codul penal, având în vedere 

Decizia nr. 3/28.02.2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Judecata în apel  

Inculpaţii X., Z. (arestaţi preventiv în cauză) şi Y., aflat în stare de libertate, au fost 

prezenţi în faţa instanţei de apel, fiind asistaţi de apărători aleşi/desemnat din oficiu, şi nu au 

dorit să dea declaraţii noi în calea de atac.  

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri în circumstanţiere pentru inculpaţii Z. 

La primul termen de judecată în apel din data de 25.04.2017, inculpatul W., asistat de 

un apărător ales, a declarat că înţelege să-şi retragă calea de atac promovată împotriva 

Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017 a Tribunalului Iaşi, Curtea luând act prin încheierea de la 

acelaşi termen de manifestarea de voinţă a inculpatului, conform art. 415 alin. 1 Cod 

procedură penală. 

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței penale apelate, prin prisma motivelor 

invocate de apelanţi, dar şi din oficiu, în baza efectului devolutiv al apelului și al limitelor 

sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată 

următoarele:  

Inculpaţii X., Z. (arestaţi preventiv în cauză) şi Y., în stare de libertate, au fost trimişi 

în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – 

D.I.I.C.O.T. - Structura Teritorială Iași, la data de 11.10.2016, pentru următoarele infracţiuni: 

Inculpatul X. pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin. 1 din Noul Cod penal și trafic de droguri de mare risc în formă continuată, faptă 

prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din 

Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, constând în aceea că: 
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1. în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – 

iunie 2016, a efectuat operațiuni cu cantitatea totală de 1900 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, acţiuni constând în: 

- procurarea cantității totale de cca 1700 grame cannabis de la numitul „Bm.” în 

perioadele august 2014 – aprilie 2015 şi septembrie 2015 – februarie 2016 contra sumei totale 

de cca. 62.900 lei (9 acte materiale); 

- procurarea, în perioada aprilie 2015 - septembrie 2015, a cantității totale de cca 200 

grame cannabis de la o persoană neidentificată, contra sumei totale de cca. 8000 lei (4 acte 

materiale); 

- deținerea fără drept, în perioada august 2014-iunie 2016 a cantității totale de 1900 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a pus în vânzare cantitatea de 1540 grame cannabis prin intermediul inculpaților Z. 

(380 grame cannabis în perioada august 2014- decembrie 2014: 35 acte materiale), Y. (750 

grame cannabis în perioada iunie 2015 – iunie 2016: 35 acte materiale) şi W. (cantitatea de 

140 grame cannabis în perioada februarie 2014 – iunie 2016: 8 acte materiale ) precum și prin 

intermediul numitului B. (cantitatea de 270 grame cannabis în perioada decembrie 2014 – 

aprilie 2016: 20 acte materiale); perioadă în care investigatorului acoperit „R.”- nume de cod , 

a procurat autorizat de la inculpatul Z. cantitatea de 4,31 grame de cannabis, contra sumei 

totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: septembrie 2014 - 0,84 și 0,52 grame cannabis; 

octombrie - 1,05 grame cannabis, decembrie 2014- 1,90 grame cannabis), de la suspectul B. 

cantitatea de 0,68 grame Cannabis (1 act material: februarie 2015); de la inculpatul W. 

cantitatea de 4,48 grame cannabis, contra sumei de 320 lei (3 acte materiale: martie - aprilie 

2016), iar investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit 

„C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 0,67 

grame cannabis, contra sumei de 70 lei (1 act material: mai 2016);  

- a vândut în perioada august 2014 – iunie 2016 cantitatea de 151 grame de cannabis, 

contra sumei totale de cca. 7550 lei, către martorii „H.” (24 grame cannabis – 24 acte 

materiale), „Ș.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „G.” (24 grame cannabis – 8 acte 

materiale), „M.” (20 grame cannabis – 5 acte materiale), „V.” (2 grame cannabis – 1 act 

material), „P.” (2 grame cannabis – 1 act material)  

- a vândut în perioada aprilie 2015 – septembrie 2015 cantitatea de 200 grame 

cannabis, contra sumei de 10.000 lei, unor consumatori de astfel de substanțe din mun. Iași și 

localitățile limitrofe neidentificați, conform propriei declarații;  

- a vândut în luna mai 2016 cantitatea de 0,72 grame cannabis (1 act material), contra 

sumei de 60 (șaizeci) lei, investigatorului acoperit „N.” - nume de cod prin intermediul 

colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod,iar cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare 

din data de 29.06.2016 la domiciliul inculpatului X., organele de poliţie au descoperit 

cantitatea de 0,87 grame Cannabis, deţinută de către inculpat tot în scopul comercializării. 

2. a procurat în cursul lunii ianuarie 2016, contra sumei totale de cca. 12000 lei 

cantitatea de 300 (trei sute) comprimate MDMA (1 act material), drog de mare risc prevăzut 

de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, pe care în perioada ianuarie – 

iunie 2016 le-a deținut, fără drept, în vederea comercializării pe piața ilicită, din care: 

- a vândut cantitatea de cca 30 comprimate MDMA (6 acte materiale) contra sumei 

totale de cca. 1500 lei martorei „E.”; 

- a pus în vânzare un număr de cca. 150 comprimate MDMA ( 24 acte materiale), 

contra sumei totale de cca. 7500 lei prin intermediul inculpatului Y., perioadă în care 

investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului acoperit „C.”- 

nume de cod, a cumpărat autorizat, contra sumei de 130 lei, de la inculpatul Y. un număr de 2 

(două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I din 

Legea nr. 143/2000 ( 1 act material); 
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- a vândut în perioada aprilie - mai 2016 un număr de 7 comprimate MDMA (2 acte 

materiale), contra sumei de 420 (patru sute douăzeci) lei investigatorilor acoperiți „I.” și „N.” 

- nume de cod prin intermediul colaboratorului acoperit „I.” - nume de cod. 

- a oferit cu titlu gratuit un număr de 45 comprimate MDMA inculpaţilor Y. (40 

comprimate) şi W. (5 comprimate), iar la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziției 

domiciliare la locuința inculpatului X., au fost descoperite un număr de 32 (treizeci și două) 

comprimate ecstasy, în care s-a pus în evidență MDMA- drog de mare risc prev. de Tabelul-

anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, deținute de inculpat în vederea comercializării 

pe piața ilicită din mun. Iaşi. 

Inculpatul Y. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de 

droguri de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, 

republicată, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal, trafic de droguri de mare risc în formă 

continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplic. art. 

35 alin. 1 din Noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, constând în 

aceea că: 

1. a acționat în mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada iunie 

2015 – iunie 2016 la: 

- procurarea cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc prevăzut de 

Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, de la inculpatul X. contra sumei 

totale de cca. 35250 lei ( preț mediu de 47 lei/gram); 

- deținerea, fără drept, a cantității totale de cca 750 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut cantitatea de 710 grame cannabis contra sumei totale de cca. 46150 lei (preț 

mediu de 65lei/gram) pusă în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X. la prețul de 

35250 lei, către martorii „K.” (30 grame cannabis – 30 acte materiale), „F.” (500 grame 

cannabis – 37 acte materiale), „Wt.” (60 grame cannabis – 4 acte materiale), „V.” (3 grame 

cannabis – 3 acte materiale) și inculpatului W. (117 grame cannabis – 78 acte materiale), 

perioadă în care investigatorul acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul colaboratorului 

acoperit „C.” - nume de cod, a realizat procurarea autorizată de la suspectul Y. a cantității de 

0,67 grame cannabis ( 1 act material: mai 2016),  

 - la data de 29.06.2016 cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa 

inculpatului Y., au fost descoperite 2 plante aparținând genului Cannabis, constituite din 

cantitatea totală de 45,2 grame plante de Cannabis (în stare naturală); o punguță conținând 

cantitatea de 0,09 grame cannabis, un cântar electronic în care s-a pus în evidență THC – drog 

de risc, un dispozitiv tip râșniță în care în care s-a pus în evidență THC, substanță 

biosintetizată de planta cannabis, drog de risc prev. de tabelul-anexă nr.III din Legea nr. 

143/2000, republicată pe care le deținea fără drept, în scopul efectuării tranzacțiilor ilicite cu 

droguri. 

2. a acționat în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 

ianuarie 2016 – iunie 2016 la: 

- procurarea unui număr de 190 comprimate MDMA (25 cate materiale), drog de mare 

risc prevăzut de Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000, republicată, (din care un 40 

comprimate cu titlu gratuit) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 7500 lei, 

- deținerea, fără drept, a unui număr de 150 comprimate MDMA, în scopul vânzării pe 

piața ilicită din mun. Iași, din care: 

- a vândut investigatorului acoperit „N.”- nume de cod, prin intermediul 

colaboratorului acoperit „C.”- nume de cod, contra sumei de 130 (o sută treizeci) lei un număr 

de 2 (două) comprimate MDMA – drog de mare risc care face parte din Tabelul – anexă nr. I 

din Legea nr. 143/2000, republicată (1 act material). 

Inculpatul Z. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri 

de risc în formă continuată, faptă prevăzută de art. 2 alin.1 din Legea nr. 143/2000, 
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republicată, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Noul Cod penal, constând în aceea că a acționat în 

mod repetat și în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, în perioada august 2014 – aprilie 2016, 

la efectuarea de operațiuni cu cantitatea totală de cca. 490 grame cannabis, drog de risc 

prevăzut de Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, republicată, constând în: 

- procurarea în perioada august 2014 – decembrie 2015 a cantității totale de cca 380 

grame cannabis ( 35 acte materiale) de la inculpatul X. contra sumei totale de cca. 19000 lei; 

- procurarea în perioada august 2015- aprilie 2016 a cantității de 110 grame cannabis 

de la o persoană neidentificată; 

- deținerea, fără drept, în perioada august 2014-aprilie 2016 a cantității totale de 490 

grame cannabis în scopul vânzării pe piața ilicită din mun. Iași, din care: 

 - a vândut cantitatea de 111 grame cannabis contra sumei de 7215 lei către martorii 

„G.” (1 act material: 1 gram cannabis în luna decembrie 2014), „Og.” ( 100 acte materiale: 

100 grame cannabis în perioada august 2015- aprilie 2016 ) și inculpatului Y. (10 acte 

materiale: 10 grame cannabis în cursul anului 2015); 

- a vândut în perioada septembrie 2014 – decembrie 2014 cantitatea totală de 4,31 

grame cannabis, puse în vânzare prin intermediul său de către inculpatul X., investigatorului 

acoperit „R.”- nume de cod, contra sumei totale de cca. 400 lei (4 acte materiale: 0,84 grame 

cannabis; 0,52 grame cannabis; 1,05 grame cannabis și 1,90 grame cannabis). 

Efectuând propria analiză a probelor administrate în cauză în faza de urmărire penală 

şi însușite de cei trei inculpaţi în faţa primei instanţe prin declaraţii exprese în acest sens, 

Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a reţinut că aceştia se fac vinovaţi de 

săvârşirea infracţiunilor prezentate mai sus. 

Faţă de recunoaşterea situaţiei de fapt şi însuşirea probatoriului administrat în faza de 

urmărire penală de către cei trei inculpaţi, Curtea arată că nu se impune reluarea argumentaţiei 

privind situaţia de fapt reţinută de instanţa de fond, în mod corect şi complet, în sarcina 

fiecăruia dintre inculpaţi deoarece în faţa instanţei de apel nu a intervenit niciun element de 

noutate care să modifice situaţia de fapt, situaţie recunoscută ca atare de către inculpaţi în faţa 

instanţei de fond şi necontestată în faţa instanţei de control judiciar. 

De asemenea, Curtea constată că în mod corect judecata în primă instanţă s-a 

desfăşurat potrivit procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 şi art. 375 Cod procedură 

penală, instanţa admiţând cererile formulate de inculpaţi în acest sens. 

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii au fost 

condamnaţi în primă instanţă din perspectiva Deciziei nr. 3/28.02.2017 a Î.C.C.J. – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi faţă de solicitarea parchetului de schimbare a 

încadrării juridice prin reţinerea unei singure infracţiuni prev. de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 din 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

în sarcina inculpaţilor Y. şi X., Curtea apreciază că acest motiv de apel invocat de parchet este 

nefondat pentru următoarele motive: 

Prin Decizia nr. 3/28.02.2017 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 259 din 13.04.2017, s-a dispus: 

„În interpretarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, săvârşirea, în aceeaşi împrejurare, a unei singure acţiuni dintre cele 

enumerate în alineatul (1) al acestui articol, care are ca obiect atât droguri de risc, cât şi 

droguri de mare risc, reprezintă o infracţiune simplă, ca formă a unităţii naturale de 

infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ.” 

Pentru a dezlega astfel chestiunea de drept cu care a fost sesizată, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a reţinut că:  

„Incriminând faptele care aduc atingere relaţiilor sociale privitoare la sănătatea publică 

a căror existenţă şi desfăşurare sunt condiţionate de respectarea reglementărilor ce au ca 

obiect regimul substanţelor toxice şi stupefiante, legiuitorul a stabilit în art. 2 alin. (1) din 
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Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că se pedepsesc cu închisoarea de la 2 

la 7 ani şi interzicerea unor drepturi cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 

livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 

operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, pentru ca în alin. (2) din acelaşi 

articol să prevadă că aceleaşi fapte care au ca obiect droguri de mare risc se sancţionează cu 

închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Ca atare, în raport cu modul de incriminare a traficului de droguri în art. 2 din Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curte apreciază că 

dezlegarea problemei de drept, în limitele anterior arătate, ce face obiectul prezentei sesizări 

impune, în prealabil, stabilirea cu necesitate a naturii juridice atât a dispoziţiilor alin. (1), cât 

şi a celor ale alin. (2) din articolul menţionat. 

Având în vedere că în art. 2 alin. (1) din lege sunt reglementate toate elementele de 

tipicitate ale infracţiunii de trafic de droguri, care conturează atât latura sa obiectivă, cât şi cea 

subiectivă, respectiv modalităţile alternative ale realizării elementului material, cerinţa 

esenţială alăturată acestuia, obiectul infracţiunii şi sancţiunea, se constată că aceste dispoziţii 

reprezintă norma de incriminare a formei tip sau de bază a infracţiunii. 

Prin modul de reglementare al alin. (2) din acelaşi text de lege, care face trimitere la 

prevederile alineatului precedent, făcând excepţie doar limitele pedepsei cu închisoarea şi 

obiectul traficului de stupefiante, rezultă că, în cuprinsul acestuia, nu se defineşte o 

infracţiune-tip de sine stătătoare, întrucât în structura normei nu este descrisă o faptă distinctă. 

Drept urmare, fiind în prezenţa unei norme de trimitere, dispoziţiile art. 2 alin. (2) din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 

cele ale alin. (1), de la care împrumută toate elementele constitutive, respectiv modalităţile 

alternative ale elementului material (cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, 

extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 

livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte 

operaţiuni privind circulaţia drogurilor), precum şi condiţia ataşată acestuia, şi anume ca 

verbum regens să fie realizat fără drept. 

Spre deosebire de infracţiunea-tip, incriminarea din alin. (2) vizează drogurile de mare 

risc înscrise în tabelele nr. I şi II, anexă la lege, şi dat fiind gradul de pericol social abstract 

sporit, legiuitorul l-a reflectat în limite de pedeapsă a închisorii majorate, cuprinse între 5 şi 

12 ani, în loc de 2-7 ani. 

Ca atare, întrucât reglementarea normativă cuprinsă în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 

143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate funcţiona 

independent, ca infracţiune de sine stătătoare, ci doar în strânsă legătură cu textul de 

incriminare la care se raportează, rezultă că suntem în prezenţa unei variante agravate a 

infracţiunii-tip care are elementele constitutive ale acesteia, la care însă legiuitorul a înţeles să 

adauge trăsături agravante, de natură a determina un tratament juridic diferit de cel al 

infracţiunii de bază. 

În consecinţă, comiterea uneia dintre acţiunile enumerate exemplificativ ca modalităţi 

alternative de realizare a elementului material al infracţiunii prevăzute de art. 2 alin. (1) din 

Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care însă are ca 

obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc, nu conturează o pluralitate de 

infracţiuni sub forma concursului ideal, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat anterior, 

norma juridică conţinută în alin. (2) al textului de lege menţionat nu reglementează o 

infracţiune distinctă, de sine stătătoare, ci o variantă agravată a celei de bază. 

Or, în cazul concursului formal de infracţiuni este necesar ca acţiunea săvârşită să 

realizeze conţinutul mai multor infracţiuni, având în vedere împrejurările în care a avut loc 

sau urmările pe care le-a produs, aşa cum stabileşte art. 38 alin. (2) din Codul penal. 
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Totodată, fiind vorba de o acţiune unică, chiar dacă aceasta ar viza mai multe categorii 

de substanţe aflate sub control naţional dintre cele înscrise în tabelele anexă nr. I-IV la Legea 

nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt îndeplinite nici 

condiţiile concursului real de infracţiuni, întrucât această formă de pluralitate presupune 

existenţa a cel puţin două infracţiuni săvârşite de aceeaşi persoană prin acţiuni distincte 

potrivit art. 38 alin. (1) din Codul penal. 

Pluralitatea de acţiuni caracterizează şi infracţiunea continuată care, însă, fiind o formă 

a unităţii legale de infracţiune, implică pe lângă cerinţa unităţii de rezoluţie infracţională, a 

unităţii juridice a faptelor, a unităţii de subiect pasiv şi subiect activ şi săvârşirea la anumite 

intervale de timp a unor acţiuni care fiecare în parte realizează conţinutul aceleaşi infracţiuni, 

situaţie care nu este incidentă atunci când, în aceeaşi împrejurare, se comite oricare dintre 

operaţiunile privind circulaţia substanţelor stupefiante, deşi respectiva operaţiune are ca obiect 

droguri de risc, dar şi droguri de mare risc. 

Un alt tip de unitate infracţională este şi infracţiunea complexă care, cu toate că 

presupune o pluralitate de infracţiuni de natură diferită, deci implicit de acţiuni sau inacţiuni, 

absoarbe în conţinutul său, prin voinţa legiuitorului, una sau mai multe fapte distincte care 

reprezintă fiecare în parte conţinutul constitutiv al unei anumite infracţiuni şi care îşi pierd 

autonomia iniţială, devenind fie un simplu element constitutiv în conţinutul de bază al 

infracţiunii complexe, fie un element circumstanţial în conţinutul agravat sau calificat al 

acesteia. 

Or, cum norma juridică cuprinsă în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează o infracţiune de sine stătătoare în 

raport cu incriminarea din alin. (1) al aceluiaşi articol, se constată că nu sunt îndeplinite 

condiţiile de existenţă a infracţiunii complexe, ce presupune, aşa cum s-a arătat deja, 

absorbirea în conţinutul său a unei fapte care prezintă elementele de tipicitate ale unei 

infracţiuni de natură diferită, ceea ce nu este cazul, având în vedere că prevederile cuprinse în 

cele două alineate sunt variante normative ale aceleiaşi infracţiuni, respectiv a traficului de 

stupefiante. 

Aşadar, săvârşirea, în aceeaşi împrejurare, a unei singure acţiuni dintre cele enumerate 

în art. 2 alin. (1) al Legii nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care are ca obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc, reprezintă o infracţiune 

simplă, ca formă a unităţii naturale de infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din 

acelaşi act normativ, întrucât natura diferită a substanţelor stupefiante nu modifică unitatea 

infracţiunii de trafic de droguri.” 

Curtea constată că, din considerentele deciziei citate, rezultă că, pentru existenţa unei 

infracţiuni simple, formă a unităţii naturale de infracţiune, prevăzută de art. 2 alin. 1 şi alin. 2 

din Legea nr. 143/2000, este necesară săvârşirea unei singure acţiuni, oricare dintre cele 

prevăzute ca modalităţi alternative de realizare a elementului material al infracţiunii, în una şi 

aceeaşi împrejurare, care să aibă ca obiect atât droguri de risc, cât şi droguri de mare risc. 

Faţă de situaţia de fapt imputată inculpaţilor Y. şi X. (inculpatului Z. i s-a imputat doar 

activitate de traficare de droguri de risc), Curtea constată că Decizia nr. 3/28.02.2017 a 

Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu este aplicabilă celor doi 

inculpaţi deoarece vizează o cu totul altă ipoteză de fapt decât cea avută în vedere de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie cu ocazia dezlegării chestiunii de drept (a se vedea şi „II. 

Expunerea succintă a cauzei” din decizia citată). 

În mod firesc este reţinută o singură infracţiune şi nu un concurs de infracţiuni sau, 

după caz, un singur act material şi nu două în structura infracţiunii continuate, atunci când 

activitatea de traficare se referă în acelaşi timp şi la droguri de risc şi la droguri de mare risc – 

de pildă, inculpatul vinde în aceeaşi împrejurare de loc, de timp, aceleiaşi persoane sau unor 

persoane diferite – ambele categorii de droguri. 

Nu aceeaşi poate fi, în mod logic, situaţia atunci când inculpatul vinde droguri din 

ambele categorii dar în împrejurări total diferite, aşa cum este cazul în speţa de faţă. 
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Curtea reţine că, din probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi însuşit de 

inculpaţi în totalitate în faţa primei instanţe, nu rezultă că inculpaţii Y. şi X. ar fi desfăşurat 

vreuna dintre activităţile menţionate ca modalităţi alternative de săvârşire a infracţiunii prev. 

de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, atât cu privire la droguri de risc, cât şi cu privire la 

droguri de mare risc în aceeaşi împrejurare, ci toate activităţile au fost desfăşurate în 

împrejurări total diferite şi fiecare priveau fie droguri de risc, fie droguri de mare risc, nu 

ambele categorii de droguri în acelaşi timp şi în aceeaşi împrejurare. 

Din acest motiv nu se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care cei 

doi inculpaţi au fost trimişi în judecată din două infracţiuni distincte de trafic de droguri, în 

formă continuată, săvârşite în concurs real, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu 

aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 

Cod penal, într-o singură infracţiune de trafic de droguri, în formă continuată, prev. de art. 2 

alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate fiecăruia dintre cei trei 

inculpaţi, aspect contestat atât de către parchet care a solicitat majorarea pedepselor pentru 

inculpaţii X. şi Y., cât şi de către inculpaţii X. şi Z. care au solicitat reducerea pedepselor, 

Curtea apreciază că instanţa de fond a stabilit pedepse legale şi corect dozate funcţie de toate 

circumstanţele reale şi cele personale, specifice fiecărui inculpat, apreciind în mod just asupra 

gravităţii faptelor, dând efect şi dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, precum şi 

dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 în cazul inculpatului Y.  

Se poate lesne constata că instanţa de fond a prezentat pe larg în sentinţa apelată 

argumentele care au condus la dozarea pedepselor principale şi la stabilirea pedepselor 

complementare şi accesorii pentru fiecare inculpat în parte, neexistând niciun element de 

noutate apărut în faza de judecată a apelului care să impună reevaluarea sancţiunilor penale. 

Aşadar, Curtea nu va reţine argumentele prezentate de apelanţi şi redate mai sus, nici 

într-un sens, nici în celălalt, considerând că pedepsele aplicate de instanţa de fond sunt 

corecte, în acord cu argumentele de fapt dezvoltate şi apte să conducă la reeducarea 

inculpaţilor şi la reconsiderarea atitudinii acestora faţă de lege şi normele fireşti de conduită în 

societate. 

Şi în ceea ce priveşte modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepselor 

se constată că instanţa de fond, funcţie de gravitatea activităţii infracţionale reţinute în sarcina 

fiecărui inculpat, a apreciat în mod echilibrat că pentru inculpaţii apelanţi X. şi Z. se impune 

executarea pedepsei în penitenciar, iar pentru inculpatul intimat Y. este suficientă plasarea 

acesteia sub supravegherea unui organ specializat al statului pentru o perioadă determinată de 

timp, cu impunerea unor măsuri şi obligaţii specifice. 

De altfel, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul X. faţă de cuantumul pedepsei rezultante 

care depăşesc 3 ani închisoare, aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a 

executării pedepsei nici nu este posibilă, nefiind îndeplinită, primordial, condiţia prev. de art. 

91 alin. 1 lit. a Cod penal, iar pentru inculpatul Z., faţă de gravitatea activităţii sale 

infracţionale, chiar dacă acesta a vizat doar droguri de risc, o altă formă de executare decât 

cea în mediul carceral ar fi mult prea blândă. 

Referitor la inculpatul Y., Curtea apreciază că nu se impune schimbarea modalităţii de 

executare a pedepsei, aşa cum a solicitat parchetul în apel, având în vedere reţinerea în 

favoarea acestuia a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000, indiciile privind starea sa de 

sănătate şi conduita bună avută înaintea săvârşirii infracţiunilor, aspecte reţinute în mod corect 

de către instanţa de fond. 

Examinând cauza şi din oficiu, Curtea, potrivit art. 417 alin. 2 Cod procedură penală, 

constată că nu sunt date motive de nelegalitate sau de netemeinicie ale sentinței penale 

apelate.  

Față de considerentele prezentate, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod 

procedură penală, Curtea va respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe 

lângă Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi şi de inculpaţii Z. şi X. împotriva 
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Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017, precum şi a încheierilor de îndreptare a erorilor materiale 

din datele de 20.02.2017 şi 09.03.2017, pronunţate de Tribunalul Iaşi, pe care le va menţine. 

Deoarece pe parcursul desfăşurării fazei de judecată în apel inculpaţii Z. şi X. au fost 

arestaţi preventiv în cauză, în temeiul art. 423 alin. 3 Cod procedură penală, Curtea va deduce 

din pedepsele de executat de către aceştia durata măsurii arestării preventive de la data de 

10.02.2017 (data pronunţării sentinţei apelate) la zi. 

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru 

soluţionarea apelurilor parchetului şi ale celor doi inculpaţi vor rămâne în sarcina statului. 

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 260 de lei reprezentând 

onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Z., potrivit delegaţiei din 

23.03.2017, va rămâne în sarcina statului şi se va avansa Baroului Iaşi din fondul special al 

Ministerului Justiţiei. 

Totodată, Curtea va constata că, la data de 25.04.2017, s-a luat act, prin încheiere, de 

retragerea apelului declarat de inculpatul W. împotriva Sentinţei penale nr. 221/10.02.2017, 

precum şi a încheierilor de îndreptare a erorilor materiale din datele de 20.02.2017 şi 

09.03.2017, pronunţate de Tribunalul Iaşi. 

 

13. Măsura arestării provizorii, în caz de urgență, în vederea extrădării. Calitatea de 

solicitant de azil 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; măsura arestării provizorii, în caz 

de urgență, în vederea extrădării; calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; extrădarea persoanei solicitante 

de azil 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări – art. 44 și art. 19 alin. 1 lit. b) 

 

Rezumat:  

Pentru ca arestarea provizorie, în caz de urgenţă, să fie înlocuită, nu este suficientă 

calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile, ci şi îndeplinirea 

condiţiilor prev. de art. 19 alin.1 lit. b din Legea nr.302/2004 modificată, pentru 

statul solicitant al extrădării; or, în cauză, nu există vreun indiciu în acest sens, 

prin raportare şi la susţinerile persoanei extrădabile, cât şi la deciziile CEDO 

pronunţate împotriva Federaţiei Ruse, existând, în continuare, riscul de fugă a 

persoanei extrădabile, de sustragere de la procedurile de extrădare, aspectele 

invocate nefiind suficiente pentru înlocuirea măsurii arestării provizorii, 

neexistând nicio altă dispoziţie legală care să interzică derularea procedurii de 

extrădare a persoanei extrădabile, solicitantă de azil, cu persoana extrădabilă în 

stare de arest provizoriu. 

 

Încheiere penală din 20 mai 2017 

 

Prin încheierea penală din 23 aprilie 2017 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus, în baza 

dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificată, raportat la dispoziţiile art.16 din 

Legea nr.80/1997, modificată, arestarea provizorie, în caz de urgenţă, a persoanei urmărite X, 

în vederea extrădării, în baza difuziunii nr.16560/2017 (DIF170331008529) a Biroului 

INTERPOL Moscova, Federaţia Rusă, transmisă la data de 31.03.2017, prin Centrul de 

Cooperare Poliţienească Internaţională, Biroul Naţional INTERPOL România, sub 

nr.2017/125871-1, în baza cererii dată în dosarul cu număr de referinţă 8220/FF/336/2017, 

formulată de Curtea Golovinsky din Moscova, prin judecător K.K.P., în baza mandatului 



291 

 

naţional de arestare emis la data de 01.02.2017 de Curtea Golovinsky din Moscova, în dosarul 

cu număr de referinţă 8220/FF/336/2017, în vederea cercetării penale pentru comiterea, la 

data de 28.12.2016, a infracţiunii de furt agravat, prevăzută de Sec.4 art.158 din Codul penal 

rus,  pe o durată de 30 zile. 

La data de 19 mai 2017, autoritatea judiciară din Federaţia Rusă, prin intermediul 

Ministerului Justiţiei, a înaintat, la dosarul cauzei, adresa nr.81/3-466-17 (34781/2017) din 

data de 19.05.2017, în limba rusă, tradusă în limba română de Ministerul Justiţiei din 

România, prin care solicită prelungirea măsurii arestării faţă de persoana extrădabilă X, şi în 

care s-a indicat că urmează a se înainta la dosarul cauzei şi cererea de extrădare. 

În concluziile susţinute, persoana extrădabilă X, prin apărătorul ales, a invocat aceleaşi 

aspecte precizate şi la termenul intermediar acordat în cauză, în sensul că a solicitat a se avea 

în vedere calitatea de solicitant de azil a acestuia, şi că, în aceste condiţii, persoana care a 

solicitat azil nu poate fi extrădată, fiind incompatibilă cu arestarea şi că instanța are 

posibilitatea să ia act că se desfăşoară o astfel de procedură şi că nu poate verifica dacă sunt 

îndeplinite condiţiile de admisibilitate sau admitere a cererii unei persoane care a solicitat azil. 

S-a solicitat înlocuirea măsurii arestării provizorii cu măsura preventivă a controlului judiciar, 

susţinându-se că, în plus, ar interveni o altă măsură de siguranţă, cea prevăzută de art. 19 

alin.1 lit.g din Legea nr. 122/2006, care nu i-ar permite persoanei extrădabile de a părăsi 

localitatea fără acordul persoanelor de la Oficiul Naţional de Imigrări, dar şi a celor de la 

Centrul de Cazare de la Rădăuţi, dar şi interdicţia de a lua legătura cu alte persoane sau a se 

afla în anumite locuri, amplasamente în care se află mijloace de transport public sau alte 

mijloace de transport. 

Analizând, din oficiu, oportunitatea menţinerii măsurii arestării provizorii, luată în caz 

de urgenţă, în vederea extrădării, faţă de persoana extrădabilă X, dispusă prin încheierea din 

23 aprilie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, în dosarul cu nr. A/45/2017, dar şi 

aspectele invocate de apărare, instanţa reţine următoarele: 

La momentul luării măsurii arestării provizorii de urgenţă, în baza art. 44 din Legea nr. 

302/2004, respectiv 23 aprilie 2017, persoana extrădabilă nu avea calitatea de solicitant de 

azil, aceasta dobândind această calitate ulterior, prin formularea cererii, la data de 8 mai 2017, 

după arestarea provizorie de urgenţă din 23 aprilie 2017. 

În aceste condiţii, corect s-a constatat deja, prin încheierea din data de 12 mai 2017 a 

Curţii de Apel Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.534 din data de 19 

mai 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. A/45/2017/a2, că nu 

sunt îndeplinite în cauză dispoziţiile art. 19 alin.1 lit. b din Legea nr. 302/2004 modificată, 

care prevăd că solicitanţii de azil, beneficiari a statutului de refugiat sau ai protecţiei 

subsidiare în România, în cazul în care extrădarea ar avea loc în ţara de origine sau în orice alt 

stat în care viaţa ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuşi la tortură, 

tratamente inumane sau degradante, nu pot fi extrădaţi (solicitanţi de azil pe durata procedurii 

de azil), şi că dobândirea ulterioară a calităţii de solicitant de azil, după arestarea provizorie de 

urgenţă, nu face nelegală măsura dispusă în condiţii legale şi nu atrage revocarea măsurii 

arestării provizorii în caz de urgenţă. 

În cadrul controlului exercitat de instanţă asupra măsurii preventive, se constată că 

autoritatea judiciară din Federaţia Rusă a solicitat în mod expres prelungirea acestei măsuri, 

comunicând, totodată, instanţei, că urmează a înainta, în termen util, cererea de extrădare, pe 

numele persoanei extrădabile X şi că mandatul naţional de arestare a fost emis la data de 

01.02.2017 de Curtea Golovinsky din Moscova, în dosarul cu număr de referinţă 

8220/FF/336/2017, în vederea cercetării penale pentru comiterea, la data de 28.12.2016, a 

infracţiunii de furt agravat, prevăzută de Sec.4 art.158 din Codul penal rus, că există urmărire 

penală în curs împotriva persoanei urmărite în Federaţia Rusă. 

La acest moment, instanţa constată că o altă măsură restrictivă de libertate nu este 

oportună, că procedura arestării provizorii de urgenţă, prev. de art. 44 alin. 3 din Legea nr. 

302/2004, modificată, îi este aplicabilă persoanei extrădabile. Deşi are calitatea de solicitant 
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de azil, la acest moment nu se hotărăşte asupra cererii de extrădare, ci numai asupra arestării 

provizorii pentru care legislaţia nu prevede limitări în raport de statutul de solicitant de azil. 

Mai mult, pentru ca arestarea provizorie, în caz de urgenţă, să fie înlocuită nu este suficientă 

calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile, ci şi îndeplinirea condiţiilor prev. de art. 

19 alin.1 lit. b din Legea nr. 302/2004 modificată, pentru statul solicitant al extrădării; or, în 

cauză nu există vreun indiciu în acest sens, prin raportare şi la susţinerile persoanei 

extrădabile, cât şi la deciziile CEDO pronunţate împotriva Federaţiei Ruse, existând în 

continuare, riscul de fugă a persoanei extrădabile, de sustragere de la procedurile de extrădare, 

aspectele invocate nefiind suficiente pentru înlocuirea măsurii arestării provizorii, neexistând 

nicio altă dispoziţie legală care să interzică derularea procedurii de extrădare a persoanei 

extrădabile, solicitantă de azil, cu persoana extrădabilă în stare de arest provizoriu. 

Art.51 din Legea nr. 122/2006 dă dreptul solicitantului de azil să renunţe la cererea de 

azil, aşa încât, prin simpla manifestare de voinţă se absolvă de respectarea obligaţiilor impuse 

de autorităţile de azil, prev. de art. 17 din Legea nr. 122/2006, existând riscul real ca persoana 

extrădabilă să se sustragă de la procedurile de extrădare şi să părăsească teritoriul României. 

În aceste condiţii, solicitarea de azil nu reprezintă un motiv de înlocuire a măsurii arestării 

provizorii de urgenţă cu o măsură neprivativă de libertate, pe care instanţa o apreciază ca fiind 

insuficientă pentru realizarea procedurii de faţă, existând riscul real ca persoana extrădabilă să 

se sustragă de la judecarea cererii de extrădare, pentru că ar putea să renunţe la cererea de azil, 

acesta neavând nicio altă reşedinţă sau locuinţă în România. 

Pentru motivele expuse, instanţa, în baza dispoziţiilor art.44 alin.8 din Legea nr. 

302/2004, modificată, raportat la dispoziţiile art.16 din Legea nr.80/1997, modificată, a 

menţinut măsura arestării provizorii, luată în caz de urgenţă, în vederea extrădării, faţă de 

persoana extrădabilă X, dispusă prin încheierea din 23 aprilie 2017, pronunţată de Curtea de 

Apel Iaşi, în dosarul cu nr. A/45/2017, până la data de 31 mai 2017, inclusiv. 

 

14. Cerere de modificare pedepse. Recunoaştere pe teritoriul României hotărâri 

judecătoreşti străine de condamnare 

Temei de drept: Art. 585 Cod de procedură penală; art. 140 indice 1 Legea nr. 

302/2004 

Curtea de Apel Iaşi, Secția penală, Decizia penală nr. 58/06.06.2017  

Prin sentinţa penală nr. 1172/18.11.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 

XX22/99/2016, s-au dispus următoarele: 

„În temeiul disp. art. 585 alin. 1 Cod proc. pen., respinge cererea de modificare 

pedeapsă formulată de condamnatul A.. 

În baza disp. art. 140 ind. 1 alin. 2 şi urm. legea nr. 302/2004, republicată, respinge 

recunoaşterea pe teritoriul României a sentinţei penale nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 

2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria, prin 

care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 18  (optsprezece) luni închisoare pentru 

săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată.” 

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătorul fondului a constata că solicitarea de 

contopire vizează pedepse aplicate prin următoarele sentințe:  

Prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. 

pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău, prin care petentul a fost condamnat la o 

pedeapsă principală finală de 9 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii 

exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o 

perioadă de 5 ani;  pedeapsa finală a rezultat din contopirea: pedepsei principale de 9 ani 

închisoare și a pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. 

a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, stabilite pentru 

comiterea infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data 

de 6 noiembrie 2011) și a restului de pedeapsă de 1 an și o  lună închisoare, rămas neexecutat 
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din pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sent. pen. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, 

definitivă prin nerecurare la data de 22 martie 2011; din pedeapsă a fost dedusă perioada deja 

executată, respectiv, de la 5 noiembrie 2011 la 26 septembrie 2012 și de la 13.08.2015 la zi.; 

prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014), prin care 

petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de 

furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, parțial săvârșită și parțial rămasă 

la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 cazul I, 15 din Codul 

penal austriac. Pedeapsa a fost executată în perioada 13.02.2014 – 13.08.2015, astfel cum 

rezultă din Sistemul European de Informații din Cazierul Judiciar al condamnatului (filele 36 

și urm. din dosar). 

Analizând datele la care s-au săvârşit infracţiunile deduse judecăţii pentru comiterea 

cărora a fost pedepsit definitiv petentul prin sentinţele penale evidenţiate anterior, precum şi 

datele la care aceste hotărâri au rămas definitive, tribunalul a constatat următoarele: 

În ceea ce privește sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la 

data de 25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în 

februarie 2014), prin care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 luni închisoare 

pentru comiterea infracțiunii de furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, 

parțial săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 

propoziția 1 cazul I, 15 din Codul penal austriac, este de menționat faptul că această pedeapsă 

a fost executată în perioada 13.02.2014 – 13.08.2015, iar infracțiunile comise sunt concurente 

cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data de 6 

noiembrie 2011) pentru care a fost condamnat la o pedeapsă principală finală de 9 ani 

închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 

lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, prin sentinţa penală 

nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. pen. nr. 316/15.03.2016 a 

Curții de Apel Bacău. 

Potrivit disp. art. 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, recunoașterea hotărârilor 

judecătorești străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de 

detenție a pedepsei, precum și a altor acte judiciare emise de autoritățile străine, se face şi pe 

cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, iar lipsa unui tratat nu împiedică 

recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării 

unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătățirea situaţiei inculpatului sau a persoanei 

condamnate ori la reintegrarea sa. Totodată, dispoziţiile art. 131 alin. (1), art. 132, 135 şi ale 

art. 136 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Mai mult, potrivit disp. art. 140 ind. 1 alin. 4 din aceeași lege, actele judiciare care 

emană de la o autoritate judiciară străină competentă pot fi recunoscute de către procurorul 

care efectuează sau supraveghează urmărirea penală sau instanţa de judecată, dacă aceasta se 

dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătățirea 

situaţiei persoanei cercetate ori a persoanei condamnate sau la reintegrarea sa. 

Dispozițiile art. 135 din aceeași lege, care se aplică în mod corespunzător, în 

procedura de față, prevăd că, obiectul procedurii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti 

străine îl constituie verificarea condiţiilor prevăzute la art. 136, iar în cazul în care acestea 

sunt îndeplinite, atribuirea hotărârii judecătoreşti străine de efecte juridice pe teritoriul 

României şi transferarea într-un penitenciar sau unitate medicală din România a persoanei 

condamnate. 

Coroborând aceste texte de lege se constată că nu pot face obiectul procedurii de 

recunoaștere hotărârile judecătorești străine care nu au fost și nu sunt executorii, aceste 

hotărâri fiind, în primul rând excluse de legiuitor, iar în al doilea rând nu îndeplinesc condiția 

de a putea contribui la îmbunătățirea situației persoanei condamnate sau la integrarea sa. 

Or, infracțiunile de furt în formă continuată ca activitate aducătoare de venit, parțial 

săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 
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cazul I, 15 din Codul penal austriac, pentru care petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 

luni închisoare prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 

25 aprilie 2014 a Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014), 

sunt concurente cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (infracțiune 

comisă la data de 6 noiembrie 2011) pentru care a fost condamnat la o pedeapsă principală 

finală de 9 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 

prev. de art. 64 lit. a teza a II a, lit. b din Cod penal din 1969 pentru o perioadă de 5 ani, prin 

sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. pen. nr. 

316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău. 

Această împrejurare ar conduce la necesitatea de a fi urmați următorii pași: contopirea 

pedepsei de 9 ani închisoare, aplicată pentru comiterea infracțiunii de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte (infracțiune comisă la data de 6 noiembrie 2011) pentru care a fost 

condamnat prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, definitivă prin dec. 

pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău, cu pedeapsa de 18 luni închisoare, aplicată 

prin sent. pen. nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014 a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria (fapte săvârșite în februarie 2014). Tribunalul reţine 

că infracţiunile comise de condamnatul pentru care a fost condamnat de către Tribunalul 

regional din Innsbruck au fost comise după intrarea în vigoare a noului cod penal, respectiv, 

după 1 februarie 2014. Prin urmare, sunt incidente şi se impune contopirea potrivit regulilor şi 

dispoziţiilor actualului Cod penal. Cu alte cuvinte, dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal  - potrivit cărora 

„Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când 

cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar 

dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă” –

sunt aplicabile în cauză. Aceasta ar presupune, potrivit disp. art. 40 Cod penal rap. la art. 30 

alin. 1 lit. b Cod penal, aplicarea pedepsei cu închisoarea cea mai grea, de 9 ani închisoare, la 

care s-ar adăuga un spor de o treime din pedeapsa de 18 luni închisoare, rezultând o pedeapsă 

de 9 ani și 6 luni închisoare; ulterior, restul de 1 an și o  lună închisoare, rămas neexecutat din 

pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sent. pen. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, 

definitivă prin nerecurare la data de 22 martie 2011, s-ar adăuga la pedeapsa rezultantă de 9 

ani și 6 luni închisoare, rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani și 7 luni închisoare. 

Dacă ar fi recunoscută sentința penală pronunțată de Tribunalul regional Innsbruck, i 

s-ar crea condamnatului o situație mai grea (deducerea celor 18 luni executate în Austria ar 

conduce la o perioadă de executat de 9 ani și o lună, mai grea decât pedeapsa de 9 ani 

închisoare aplicată definitiv prin sentinţa penală nr. 52/D/15.03.2016 a Tribunalului Bacău, 

definitivă prin dec. pen. nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău) și prin recunoaștere nu s-

ar contribui la îmbunătățirea situației persoanei condamnate. 

Prin decizia penală nr. 58/06.06.2017, în baza art. 425 indice 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod 

de procedură penală, Curtea a admis contestația formulată de petent împotriva sentinței penale 

nr. 1172/18.11.2016, pronunțate de Tribunalul Iași, în dosarul nr. XX22/99/2016, care a fost 

desfiinţată în integralitate. 

Rejudecând cauza, în baza art. 585 alin. 1 lit. a) Cod de procedură penală și art. 140 

indice 1 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 (versiunea consolidată la 01.02.2014), a fost admisă 

cererea formulată de petentul A., având ca obiect modificare pedepse (cerere principală) și 

recunoaștere hotărâre de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină 

(cerere incidentală). 

În baza disp. art. 140 indice 1 alin. 2 şi urm. Legea nr. 302/2004, versiunea consolidată 

la 01.02.2014, s-a dispus recunoaşterea, pe cale incidentală, pe teritoriul României a sentinţei 

penale nr. 038 HV 36/2014g din 25 aprilie 2014, definitivă la data de 25 aprilie 2014, a 

Tribunalului regional Innsbruck – Austria, prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 

18 (optsprezece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată ca 

activitate aducătoare de venit, parțial săvârșită și parțial rămasă la stadiul de tentativă, 
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conform secțiunilor 12, 127, 130 propoziția 1 cazul 1, 15 din Codul penal austriac 

(incriminate în legislația română de: art. 228 alin. 1 noul Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) 

noul Cod penal, art. 41 alin. 1 noul Cod penal, art. 43 alin. 5 noul Cod penal şi art. 79 alin. 2 

noul Cod penal (patru infracţiuni – o infracţiune săvârşită la data de 06.02.2014, două 

infracţiuni săvârșite la data de 13.02.2014 şi o infracţiune la o dată neprecizată din februarie 

2014); art. 228 alin. 1 noul Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) noul Cod penal, art. 41 alin. 1 

noul Cod penal, art. 43 alin. 5 noul Cod penal, art. 79 alin. 2 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 

noul Cod penal (o infracţiune săvârşită la data de 29.01.2014) şi art. 32 alin. 1 noul Cod penal 

raportat la art. 228 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 noul Cod penal şi art. 43 alin. 

5 noul Cod penal, toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal). 

S-a constata că faptele anterior menționate sunt concurente cu fapta pentru care a fost 

condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 (nouă) ani închisoare și la pedeapsa complementară a 

interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a), lit. b) Cod penal 1969 

pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări 

cauzatoare de moarte prev. de art. 183 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal 

1969 și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, prin sentinţa penală nr. 52/D/2016 din 

09.02.2016 a Tribunalului Bacău, modificată și rămasă definitivă, la data de 15.03.2016, prin 

decizia penală nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău (faptă din 6 noiembrie 2011).  

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal cu referire la art. 38 alin. 1 noul Cod penal și art. 39 alin. 1 lit. b) noul 

Cod penal, precum și art. 45 alin. 1 noul Cod penal, va contopi pedepsele de 18 (optspezece) 

luni de închisoare și 9 (nouă) ani închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 9 (nouă) ani de 

închisoare, la care adaugă un spor de 6 (șase) luni de închisoare [1/3 din pedeapsa de 18 

(optsprezece) luni închisoare], petentul urmând să execute în final pedeapsa de 9 (nouă) ani și 

6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. 

de art. 64 lit. a) teza a II a), lit. b) Cod penal 1969 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.  

În baza art. 72 alin. 1 noul Cod penal și art. 73 alin. 1 noul Cod penal, scade din 

pedeapsa de 9 (nouă) ani și 6 (șase) luni închisoare perioadele deja executate: de la 

05.11.2011 la 26.09.2012, inclusiv; de la 13.02.2014 la 13.08.2015, inclusiv; de la 13.08.2015 

la zi. 

S-a dispus retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 76/D/2016 din 

16.03.2016 emis de Tribunalul Bacău în baza sentinţei penale nr. 52/D/2016 din 09.02.2016 a 

Tribunalului Bacău, modificată și rămasă definitivă, la data de 15.03.2016, prin decizia penală 

nr. 316/15.03.2016 a Curții de Apel Bacău și emiterea unor noi forme de executare, la data 

rămânerii definitive a prezentei hotărâri.  

Împotriva sentinţei penale nr. 1172/18.11.2016 pronunţate de Tribunalul Iaşi, în a 

declarat contestaţie petentul A. solicitând rezolvarea situației sale juridice. 

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a constat că petentul-contestator a 

învestit instanţa cu o cerere de deducere a perioadei executate în A., anterior predării sale 

către România, în vederea executării unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de 

autoritățile judiciare române. 

Ordinea logico-juridică a soluționării unei asemenea solicitări este reprezentată de 

următoarele etape: recunoaşterea hotărârii pronunţate de autoritățile judiciare străine; 

stabilirea pedepsei rezultante (modificarea pedepsei pronunţate de instanţa română ca urmare 

a recunoașterii hotărârii pronunţate de instanţa străină – art. 585 alin. 1 Cod de procedură 

penală); deducerea perioadei executate de petent în România şi în afara teritoriului ţării. 

Spre deosebire de vechea reglementare, dispoziţiile art. 140 indice 1 Cod de procedură 

penală din Legea nr. 302/2004, modificată, cuprind sintagma „în vederea producerii de alte 

efecte decât cel al executării în regim de detenție a pedepsei”. 

Se impune, prioritar, a se stabili semnificația juridică a sintagmei „alte efecte decât cel 

al executării în regim de detenţie a pedepsei”. Independent de calificarea capătului de cerere 

principal ca fiind recunoaștere hotărâri judecătorești străine [art. 140 indice 1 alin. 1 din 
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Legea nr. 302/2004, modificată] sau modificarea pedepsei [art. 585 alin. 1 Cod de procedură 

penală, recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine având un caracter accesoriu în cazul unei 

proceduri pendinte de modificare a pedepsei – art. 140 indice 1 alin. 2 din Legea nr. 

302/2004, modificată, posibilitatea recunoscută prin Decizia nr. 9/2010 pronunţată de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii], în cazul în care se solicită 

recunoaşterea unei hotărâri străine pentru a se realiza o operațiune de contopire şi ulterior 

deducere a perioadei executate, recunoaşterea hotărârii nu are ca efect executarea, în 

individualitatea sa, a pedepsei aplicate de instanţa străină, această pedeapsă pierzându-şi 

individualitatea, regăsindu-se în pedeapsa rezultantă aplicată în condiţiile art. 585 alin. 1 Cod 

de procedură penală. 

În al doilea rând, rezolvarea situaţiei juridice operează într-un sens favorabil 

petentului-contestator. 

Curtea a constatat că faptele au fost săvârșite pe teritoriul Austriei în perioada ianuarie 

- februarie 2014, ulterior considerării ca executat a restului  de 1 (un) an și 1 (o)  lună 

închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, aplicată prin sentința 

penală nr. 339/01.03.2011 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin nerecurare la data de 

22.03.2011.  

S-a arătat că a aplica tratamentul sancționator propus de judecătorul fondului ar 

semnifica a considera faptele a fi săvârșite atât în stare de recidivă postcondamnatorie, cât și 

în stare de recidivă postexecutorie însă față de una și aceeași pedeapsă anterioară. Or, cele 

două stări de recidivă pot coexista doar în raport cu condamnări anterioare diferite. ” În cazul 

săvârșirii unei noi infracțiuni, de către o persoană condamnată definitiv la mai multe pedepse, 

dintre care unele au fost executate, iar pentru altele durata pedepsei nu s-a împlinit, trebuie să 

se rețină că acea infracțiune a fost săvârșită atât în condițiile stării de recidivă 

postcondamnatorie, cât și în cele ale stării de recidivă postexecutorie, ceea ce atrage aplicarea 

concomitentă a dispozițiilor art. 37 lit. a) și ale art. 37 lit. b) Cod penal 1969” (Înalta Curte de 

Casație și Justiție, Secțiile Unite, Decizia nr. XVIII/2007 (RIL), Monitorul Oficial nr. 

542/17.07.2008).  

 

15. Competență materială și teritorială. Recunoaștere incidentală și modificare 

pedepse. Instanța competentă 

Cuprins pe materii: 

Drept procesual penal; competență materială și teritorială 

Indice alfabetic:  

Competență materială; competență teritorială 

Temei de drept:  

Codul de procedură penală – art. 585; Legea nr. 302/2004 modificată și completată – 

art. 140 ind. 1 

Rezumat:  

Cererea de recunoaştere a hotărârii penale pronunţată de Tribunalul Penal Augsburg-

Germania, este o cerere incidentală, formulată în cadrul procesului principal de 

modificare pedepse, proces penal în curs, întrucât a fost sesizată instanţa cu 

această cerere, astfel că se încadrează în dispoziţiile art. 140 ind. 1 din Legea nr. 

302/2004, urmărindu-se producerea altor efecte juridice decât executarea 

pedepsei în România şi anume contopirea pedepselor, în funcţie de pluralitatea 

infracţională realizată. 

Persoanele condamnate pot formula cereri de recunoaştere, pe cale principală sau 

incidentală, numai pentru producerea altor efecte juridice decât cele privind 

executarea pedepsei stabilite prin hotărârea penală străină, sediul materiei fiind 

art. 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004. 
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Sentinţa penală nr. 55/FCJI/25.10.2017  

Prin sentinţa penală nr. 689 din data de 18 septembrie 2017 a Judecătoriei Oneşti, s-a 

dispus declinarea la Curtea de Apel Iaşi a competenţei de soluţionare a cererii formulată de 

condamnatul X, de contopire pedepse, în temeiul 50 alin. 1 Cod procedură penală, art. 142 

alin. 2 din Legea nr. 302/2004. 

Pentru a pronunţa hotărârea, Judecătoria Oneşti a reţinut că nu este competentă 

material să soluţioneze prezenta cauză conform dispozițiilor art. 142 alin. 2 din Legea nr. 

302/2004 modificată, pentru următoarele considerente:  

Dispoziţiile art.142 alineatul (2) din Legea nr. 302/2004 (versiune consolidată la 1 

februarie 2014) prevăd că: „Atunci când România este stat de executare, iar persoana 

condamnată se află pe teritoriul României, recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârii 

judecătoreşti transmise de statul emitent este de competenţa curţii de apel în a cărei 

circumscripţie teritorială domiciliază persoana condamnată. În cazul în care persoana 

condamnată nu are domiciliul pe teritoriul României, competenţa aparţine Curţii de Apel 

Bucureşti. Atunci când persoana condamnată se află în România, în executarea unei pedepse, 

competenţa recunoaşterii şi punerii în executare aparţine curţii de apel în a cărei 

circumscripţie teritorială se află instanţa locului de deţinere.”  

Prin cererea formulată condamnatul X a solicitat recunoaşterea sentinţei penale străine 

(Germania) şi contopirea cu o sentinţă penală română.  

Dispoziţiile art. 140/1 din Legea nr. 302/2004 (versiune consolidată la data de 

01.02.2014) prevăd că: „(1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti 

străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a 

pedepsei, se face la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în condiţiile tratatului 

aplicabil între România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta 

domiciliază.  

(2) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte 

juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, 

în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către 

instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare”.  

Dispoziţiile art. 140/1 reglementează recunoaşterea – pe cale principală sau incidentală 

– a hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât 

executarea în regim de detenţie a pedepsei, rezultând că nu este incident acest text legal în 

ipoteza în care pedeapsa aplicată de statul străin condamnatului, este în regim de executare. 

Pentru a opera contopirea pedepselor, în sensul solicitat de petent, în primul rând, trebuie 

recunoscută hotărârea străină, recunoaștere care atrage competența exclusivă a curților de 

apel. 

Primind cauza spre soluţionare, Curtea de Apel Iaşi reţine următoarele: 

Persoana condamnată X, prin cererea formulată, a solicitat modificarea de pedepse, în 

temeiul art. 585 din Codul de procedură penală şi pe cale incidentală, recunoaşterea hotărârii 

penale  din 29 septembrie 2016 pronunţată de Tribunalul Penal Augsburg-Germania, prin care 

a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, pentru infracţiunea de vătămare 

corporală. 

Inculpatul X a fost condamnat şi în România, prin sentinţa penală nr. 887 din data de 

13 decembrie 2016 a Judecătoriei Oneşti, în dosarul nr. 226/270/2016, la pedeapsa rezultantă 

de 1 an şi 9 luni închisoare, cu executarea în regim de detenţie. 

În cererea de modificare pedepse, persoana condamnată solicită contopirea celor două 

pedepse la care a fost condamnat definitiv prin hotărârea penală nr. 887 din data de 13 

decembrie 2016 a Judecătoriei Oneşti, în dosarul nr. 226/270/2016, pentru săvârşirea 

infracţiunii de fals material în înscrisuri materiale, prev. şi ped. de art. 48 raportat la art. 320 

ind. 1 Cod penal şi prin hotărârea penală  din 29 septembrie 2016 pronunţată de Tribunalul 
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Penal Augsburg-Germania, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni 

închisoare, pentru infracţiunea de vătămare corporală. 

Raportat la obiectul principal al cauzei, modificare de pedeapsă, competenţa aparţine 

instanţei de executare (persoana condamnată fiind încarcerată în Penitenciarul Rahova, la 

momentul formulării cererii de modificare pedepse), care este Judecătoria  Sector 5 Bucureşti, 

conform art. 585 alin. 2 din Codul de procedură penală. 

Cererea de recunoaştere a hotărârii penale pronunţată de Tribunalul Penal Augsburg-

Germania, este o cerere incidentală, formulată în cadrul procesului principal de modificare 

pedepse, proces penal în curs, întrucât a fost sesizată instanţa cu această cerere, astfel că se 

încadrează în dispoziţiile art. 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, urmărindu-se producerea 

altor efecte juridice decât executarea pedepsei în România şi anume contopirea pedepselor, în 

funcţie de pluralitatea infracţională realizată. 

Din reglementarea instituţiei recunoaşterii hotărârilor penale străine, atât pe relaţia cu 

state terţe cât şi pe relaţia cu state membre UE care au transpus sau nu decizia-cadru, titularii 

sesizărilor privind recunoaşterea hotărârii penale străine, cu sau fără transferarea persoanei 

condamnate, pe cale principală, în vederea executării pedepselor supuse prin hotărârea de 

condamnare, sunt statele şi nu persoanele condamnate. 

Persoanele condamnate pot formula cereri de recunoaştere, pe cale principală sau 

incidentală, numai pentru producerea altor efecte juridice decât cele privind executarea 

pedepsei stabilite prin hotărârea penală străină, sediul materiei fiind art. 140 ind. 1 din Legea 

nr. 302/2004. 

Având în vedere procesul penal în curs, constând în cererea de modificare pedepse, 

prev. de art. 585 Cod procedură penală şi cererea de recunoaştere a hotărârii de condamnare 

pronunţată de Tribunalul Penal Augsburg-Germania, pentru realizarea eventualei contopiri 

sau cumul juridic (pentru concurs de infracţiuni sau recidivă), cerere incidentală, competenţa 

de soluţionare a prezentei cauze penale aparţine Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, în 

temeiul art. 585 alin. 2 Cod procedură penală şi 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, sens în 

care va fi declinată judecarea  cauzei în temeiul art. 47, 50 şi 585 alin. 2 Cod procedură 

penală, art. 137 şi 140 ind. 1 din Legea nr. 302/2004. 

 

16. Retragerea certificatului de statul emitent, înainte de soluționarea definitivă a 

cauzei de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine, dar după 

pronunțarea unei hotărâri privind recunoașterea 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; retragere certificat după 

pronunțarea unei hotărâri asupra recunoașterii unei hotărâri judecătorești de condamnare 

străine, însă înainte de rămânerea ei definitivă 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; retragere certificat înainte ca 

hotărârea de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine să rămână definitivă 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 modificată și completată – art. 154 alin. 5 și alin 13 lit. a) 

Rezumat:  

Nefiind definitivă hotărârea instanţei române de recunoaştere a hotărârii dată de 

autorităţile norvegiene, nu s-a emis nici mandatul de executare a pedepsei 

închisorii, astfel încât nu pot opera prevederile art.154 alin.13 lit.a din Legea 

nr.302/2004, care reglementează procedura retragerii mandatului de executare a 

pedepsei emis de autorităţile române. 

Astfel, din perspectiva stabilirii cadrului procesual al cererii de faţă, se constată că 

sunt incidente  prevederile art.154 alin.5 din legea nr.302/2004, care prevăd că, 
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dacă înainte de soluţionarea definitivă a cauzei de recunoaştere a hotărârii 

judecătoreşti străine, statul emitent îşi retrage certificatul, instanţa respinge 

cererea ca nesusţinută. 

Chiar dacă s-a pronunţat o hotărâre în cauza de recunoaștere a hotărârii 

judecătoreşti străine, aceasta nu este definitivă, astfel încât se va analiza cererea 

de retragere a certificatului în baza temeiului legal sus enunţat, pentru ca 

normele legale să producă efectele urmărite de legiuitor. 

 

Sentinţa penală nr. 43/FCJI/16.08.2017  

 

La data de  11.08.2017, pe rolul Curţii de Apel Iaşi, a fost înregistrată cauza penală 

nr.800/45/2017, urmare cererii formulată de autorităţile din Regatul Norvegiei - Direcţia 

Serviciilor Corecţionale Norvegiene, transmisă prin Ministerul Justiţiei din România sub nr. 

91977/2016/DR/13c din 03.08.2017, prin care se solicită să se ia act de retragerea 

certificatului privind recunoaşterea hotărârii penale nr. 16-098643MED – OTIR/02 pronunţată 

la data de 22 septembrie 2016 de Tribunalul Municipal de primă instanţă din Oslo, Regatul 

Norvegiei, definitivă la data de 27 septembrie 2016, privind pe condamnatul X, cetăţean 

român, în scopul continuării executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni închisoare, pentru săvârşirea 

a 46 de infracţiuni de furt calificat şi tentativă la furt calificat, prev. de paragrafele 322, 321 şi 

15 din Codul penal norvegian, şi de paragraful 322, paragraf 16 şi paragraf 15 din Codul 

penal norvegian, din care, 39 de fapte în formă consumată şi alte 7 fapte rămase în fază de 

tentativă. 

Analizând cererea formulată de autorităţile din Regatul Norvegiei - Direcţia 

Serviciilor Corecţionale Norvegiene, Curtea constată următoarele: 

Prin sentinţa penală nr. 31/FCJI din data de 13.07.2017, pronunţată în dosarul nr. 

608/45/2017 al Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus: 

„Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. 

Recunoaşte hotărârea penală nr. 16-098643MED – OTIR/02 pronunţată la data de 22 

septembrie 2016 de Tribunalul Municipal de primă instanţă din Oslo, Regatul Norvegiei, 

definitivă la data de 27 septembrie 2016, privind pe condamnatul X, cetăţean român, şi 

dispune continuarea executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni închisoare, pentru săvârşirea a 46 de 

infracţiuni de furt calificat şi tentativă la furt calificat, prev. de paragrafele 322, 321 şi 15 din 

Codul penal norvegian, şi de paragraful 322, paragraf 16 şi paragraf 15 din Codul penal 

norvegian, din care, 39 de fapte în formă consumată şi alte 7 fapte rămase în fază de tentativă. 

Dispune transferarea persoanei condamnate X, în prezent deţinut în Penitenciarul 

Norgerhaven din Regatul Norvegiei, într-un penitenciar din România pentru continuarea 

executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni închisoare, sub beneficiul regulii specialităţii. 

Deduce din pedeapsa de 2 ani şi 5 luni închisoare durata arestării preventive, de la data 

de 25 ianuarie 2016 până la data de 27 septembrie 2016, inclusiv (respectiv 250 zile arest 

preventiv, incluzând 3 zile reducere suplimentară a pedepsei) şi perioada deja executată, de la 

28 septembrie 2016, la zi.” 

În cauza de faţă, Curtea, are în analiză cererea formulată de autorităţile din Regatul 

Norvegiei - Direcţia Serviciilor Corecţionale Norvegiene, transmisă prin Ministerul Justiţiei 

din România sub nr. 91977/2016/DR/13c din 03.08.2017, prin care informează instanţa 

română că statul solicitant îşi retrage certificatul emis, având în vedere că persoana 

condamnată X urmează a fi pus în libertate la data de 3 septembrie 2017. 

Din analiza tuturor datelor expuse mai sus, rezultă că autorităţile norvegiene au retras 

certificatul emis anterior, deoarece persoana condamnată urmează să fie pusă în libertate  într-

un interval mai mic de 6 luni, perioadă la care face trimitere art.152 alin.1 lit.i din Legea 

nr.302/2004 şi art.9 alin.1 lit.h din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului. 
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Sentinţa penală nr.31/FCJI din 13.07.2017 a Curţii de Apel Iaşi, prin care s-a 

recunoscut hotărârea de condamnare dată de autorităţile norvegiene nu este definitivă, 

deoarece nu s-a returnat, de autorităţile norvegiene, dovada comunicării hotărârii către 

persoana condamnată, autorităţile emitente arătând că nici nu vor mai înainta această dovadă, 

deoarece îşi retrag certificatul. 

Nefiind definitivă hotărârea instanţei române de recunoaştere a hotărârii dată de 

autorităţile norvegiene, nu s-a emis nici mandatul de executare a pedepsei închisorii, astfel 

încât nu pot opera prevederile art.154 alin.13 lit.a din Legea nr.302/2004, care reglementează 

procedura retragerii mandatului de executare a pedepsei emis de autorităţile române. 

Astfel, din perspectiva stabilirii cadrului procesual al cererii de faţă, se constată că 

sunt incidente  prevederile art.154 alin.5 din legea nr.302/2004, care prevăd că, dacă înainte 

de soluţionarea definitivă a cauzei de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine, statul 

emitent îşi retrage certificatul, instanţa respinge cererea ca nesusţinută. 

Chiar dacă s-a pronunţat o hotărâre în cauza de recunoaștere a hotărârii judecătoreşti 

străine, aceasta nu este definitivă, astfel încât se va analiza cererea de retragere a certificatului 

în baza temeiului legal sus enunţat, pentru ca normele legale să producă efectele urmărite de 

legiuitor. 

În această idee, se are în vedere că sentinţa  penală nr.31/FCJI din 13.07.2017 nu este 

definitivă, dar nici nu este atacată cu apel de condamnat, astfel încât să se declanşeze 

controlul jurisdicţional de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul căruia să poată fi 

analizată incidenţa art.154 alin.5 din Legea nr.302/2004 şi nici nu se previzionează 

posibilitatea în viitor a oferirii cadrului legal pentru ca persoana condamnată să poată opta 

pentru declararea apelului, atâta timp cât  autorităţile norvegiene au declarat că nu vor înainta 

dovada de comunicare a hotărârii de recunoaștere a condamnatului.    

În acest sens sunt şi prevederile art.13 din Decizia Cadru 2008/909/JAI, conform 

cărora „statul emitent poate să retragă certificatul de la statul de executare atât timp cât 

executarea pedepsei nu a început încă în statul de executare, justificând această retragere. La 

retragerea certificatului, statul de executare nu mai dispune executarea pedepsei”. 

Urmare a tuturor aspectelor arătate mai sus, va  admite cererea formulată de 

autorităţile din Regatul Norvegiei - Direcţia Serviciilor Corecţionale Norvegiene, transmisă 

prin Ministerul Justiţiei din România sub nr. 91977/2016/DR/13c din 03.08.2017.  

În baza dispoziţiilor art.154 alin.5 din  Legea nr.302/2004, va desfiinţa integral 

sentinţa  penală  nr. 31/FCJI/2017 din 13.07.2017 a Curţii de Apel Iaşi, pronunţată în dosarul 

nr. 608/45/2017, şi, rejudecând: 

Va respinge, ca nesusţinută, cererea de recunoaştere a hotărârii penale nr. 16-

098643MED – OTIR/02 pronunţată la data de 22 septembrie 2016 de Tribunalul Municipal de 

primă instanţă din Oslo, Regatul Norvegiei, definitivă la data de 27 septembrie 2016, privind 

pe condamnatul X, cetăţean român, în scopul continuării executării pedepsei de 2 ani şi 5 luni 

închisoare, pentru săvârşirea a 46 de infracţiuni de furt calificat şi tentativă la furt calificat, 

prev. de paragrafele 322, 321 şi 15 din Codul penal norvegian, şi de paragraful 322, paragraf 

16 şi paragraf 15 din Codul penal norvegian, din care, 39 de fapte în formă consumată şi alte 

7 fapte rămase în fază de tentativă (ca efect al retragerii certificatului de autorităţile 

norvegiene).  

 

17. Statul pe teritoriul căruia trăiește persoana solicitată la predare în baza 

mandatului european de arestare 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; predare în baza unui mandat 

european de arestare. 

Indice alfabetic:  
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Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului și a 

expulzării 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare – art. 155 alin. 1 lit. d) și 

art. 2 lit. p) 

Rezumat:  

Conform art.155 lit.d din Legea nr.302/2004, consimţământul persoanei condamnate 

pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi executarea pedepsei în 

România, nu este necesar atunci când acesta este de cetăţenie română şi trăieşte 

pe teritoriul României  sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi 

expulzată în România. 

Elementele rezultate din dosar și din informațiile specifice trebuie să contureze datele 

necesare minimale de apreciere a sintagmei prevăzute de art.2 lit.p din Legea 

nr.302/2004, respectiv „statul pe teritoriul căruia trăieşte persoana este statul cu 

care aceasta are legături strânse în baza reşedinţei obişnuite şi a altor elemente 

de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale”. 

Persoana condamnată îşi are reşedinţa obişnuită, de ani buni, în Italia, iar relaţiile de 

tipul celor menţionate mai sus sunt derulate tot în Italia. 

În acest context, fiind cetăţean român, singura condiţie pentru transferul în România, 

în vederea executării pedepsei, nu este îndeplinită, deoarece autorităţile din 

Italia nu au dispus expulzarea persoanei condamnate. 

Sentința penală nr. 66/FCJI/29.12.2017 

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. A/45/2017 din data de 28 

decembrie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a sesizat instanţa cu cerere de 

recunoaştere a sentinței cu număr de referinţă 623/12, pronunţată la data de 15.02.2012 de 

Tribunalului din Torino – Secţia V Penală, definitivă la data de 24.06.2012 (R.G. 14122/ 10 

P.M. nr. R.G. 4815/11 Trib) , a sentinţei cu nr. de referinţă 63/2015, pronunţată la data de 

09.01.2015 de Curtea de Apel din Torino – Secţia II Penală, definitivă la data de 25.04.2015 

(R.G.N. 3297/14, R.G.N.R. 13275/13), şi a Ordinului privind măsura de executare a 

pedepselor concurente pentru condamnat deja deţinut şi ordin concomitent de executare şi 

eliberare din închisoare nr.317/2015 SIEP din data de 29.09.2016 al Parchetului General al 

Republicii din Torino - Biroul executări penale, şi transferarea persoanei condamnate X, aflat 

într-un penitenciar din Italia, într-un penitenciar din România, pentru executarea pedepsei cu 

închisoarea. 

Potrivit celor două certificate emise de Parchetul General al Republicii – Torino din 

data de 29.09.2016, condamnatul a fost arestat din data de 02.08.2013, iar executarea pedepsei 

de 8 ani şi 7 luni închisoare urmează a se finaliza pe data de 15.01.2022. 

La data de 29.06.2016 condamnatul X a declarat în faţa autorităţilor judiciare din 

statul de condamnare că nu este de acord să fie transferat într-un loc de detenţie din România 

în vederea continuării executării pedepsei. 

Faptele pentru care X, cetăţean român, a fost condamnat de autorităţile judiciare 

italiene ar constitui infracţiuni şi potrivit legii române, respectiv: „şantaj” prev. de art. 207 

alin 1 şi alin. 3 Cod penal,  „viol” prev. de art. 218 alin. 1 şi alin. 3 lit. f) Cod penal, „lipsire 

de libertate în mod ilegal” prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal şi „tâlhărie” prev. de art. 233 - 

art. 234 lit. d) Cod penal, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal (legea nouă are caracter de lege 

mai favorabilă prin prisma limitelor de pedeapsă), fiind îndeplinită condiţia dublei incriminări 

a faptelor care au atras condamnarea, conform art. 155 lit. b din Legea 302/2004 modificată. 

Condamnatul X nu şi-a dat consimţământul la transferare, în vederea continuării 

pedepsei. 

Persoana condamnată nu este judecată sau urmărită penal în România pentru aceleaşi 

fapte pentru care a fost condamnat prin sentinţele penale străine. 
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Curtea a constatat că, deşi este îndeplinită condiţia dublei incriminări, iar condamnatul 

este cetăţean român, nu se poate dispune recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor 

judecătoreşti prin care a fost condamnat numitul X, întrucât acesta nu este de acord să execute 

pedeapsa în România, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia dată la 29.06.2016, din care 

rezultă fără echivoc că nu este de acord cu transferarea sa într-un penitenciar din România, iar 

acesta, deşi este cetăţean român, nu locuieşte pe teritoriul României şi autorităţile judiciare 

din statul de condamnare nu au dispus expulzarea acestuia în România, nefiind astfel 

îndeplinită condiţia specială prevăzută de art. 155 alin 1 lit. d) din Legea nr. 302/2004.  

Astfel, conform art.155 lit.d din Legea nr.302/2004, consimţământul persoanei 

condamnate pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi executarea pedepsei în România, 

nu este necesar atunci când acesta este de cetăţenie română şi trăieşte pe teritoriul României 

sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată în România. 

În cazul de faţă, persoana condamnată este de cetăţenie română, nu trăieşte pe 

teritoriul României, iar aşa cum rezultă din înscrisurile transmise de autorităţile italiene, 

respectiv adresa nr. SIEP 317/2015, nedatată, emisă de Biroul Procurorului General al 

Republicii de pe lângă Curtea de Apel din Torino, Departamentul de Afaceri Internaţionale, 

persoana condamnată X a fost înregistrat ca rezident în municipiul Alpignano. Acest aspect de 

coroborează cu verificările efectuate de lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. Iaşi, din care 

rezultă faptul că numitul X a plecat în străinătate din perioada 2007-2008, nu mai păstrează 

legătura cu părinţii, nu este căsătorit, iar fosta sa concubină, numita Y, este căsătorită în 

prezent cu o altă persoană şi minora rezultată din relaţia lor se află în Spania.  

Aceste elemente nu conturează datele necesare minimale de apreciere a sintagmei 

prevăzute de art.2 lit.p din Legea nr.302/2004, respectiv „statul pe teritoriul căruia trăieşte 

persoana este statul cu care aceasta are legături strânse în baza reşedinţei obişnuite şi a altor 

elemente de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale”. 

Persoana condamnată îşi are reşedinţa obişnuită, de ani buni, în Italia, iar relaţiile de 

tipul celor menţionate mai sus sunt derulate tot în Italia. 

În acest context, fiind cetăţean român, singura condiţie pentru transferul în România, 

în vederea executării pedepsei, nu este îndeplinită, deoarece autorităţile din Italia nu au dispus 

expulzarea persoanei condamnate. 

Dispoziţiile legale interne din Legea nr.302/2004, enunţate mai sus, sunt în acord cu 

prevederile art.6 din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008 privind 

aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie 

penală, care impun pedepse sau măsuri privative  de libertate în scopul executării lor în 

Uniunea Europeană. 

De altfel, datele analizate mai sus, cu privire la statul pe teritoriul căruia locuieşte 

persoana condamnată, confirmă imposibilitatea realizării scopului transferului, pe teritoriul 

României, respectiv facilitarea reabilitării sociale a condamnatului, aşa cum prevăd 

dispozițiile art.4 alin.2 din Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului.  

În consecinţă, dat fiind impedimentul existent, prevăzut art.155 alin.1 lit.d din Legea 

nr.302/2004, modificată, a fost respinsă ca nefondată, cererea formulată de Ministerul de 

Justiţie din Italia. 

 

18. Consimțământul la predare în baza unui mandat european de arestare. Condiții 

necesare pentru predare în lipsa consimțământului 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; predare în baza unui mandat 

european de predare; lipsa consimțământului la predare 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare 
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Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări; art. 155 lit. d) 

Rezumat: 

Deşi este îndeplinită condiţia dublei incriminări, iar condamnatul este cetăţean 

român, nu se poate dispune recunoaşterea şi executarea în România a 

hotărârilor judecătoreşti prin care a fost condamnat, întrucât acesta nu este de 

acord să execute pedeapsa în România, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia 

dată la 29.04.2014, din care rezultă fără echivoc că nu este de acord cu 

transferarea sa într-un penitenciar din România, iar acesta, deşi este cetăţean 

român, nu locuieşte pe teritoriul României şi autorităţile judiciare din statul de 

condamnare nu au dispus expulzarea acestuia în România, nefiind astfel 

îndeplinită condiţia specială prevăzută de art. 155 alin 1 lit. d) din Legea nr. 

302/2004.  

 

Sentința penală nr. 5/FCJI/19.01.2017 

Prin cererea înregistrată la data de 12 ianuarie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Iaşi a sesizat instanţa cu cerere de recunoaştere a sentinței penale cu număr de referinţă 

364/2009 a Judecătorului pentru Audienţă preliminară din cadrul Tribunalului din La Spenzia, 

pronunţată la data de 10.12.2009, definitivă la data de 24.11.2011, a sentinţei penale cu nr. de 

referinţă 26/2012 pronunţată la data de 17.01.2012 de Tribunalul din La Spenzia, Secţia 

Separată din Sarzana, definitivă la data de 31.10.2012, şi a Ordonanţei de unificare a 

pedepselor concurente nr.349/2012 SIEP din data de 28.11.2012 a Procuraturii Republicii de 

pe lângă Tribunalul din La Spezia - Biroul executări penale şi transferarea persoanei 

condamnate X, aflat într-un penitenciarul din Italia, într-un penitenciar din România, pentru 

executarea pedepsei cu închisoarea. 

Cele două pedepse definitive aplicate condamnatului X au fost contopite prin 

Ordonanţa de unificare a pedepselor concurente nr. 349/2012 SIEP emisă de Procuratura 

Republicii de pe lângă Tribunalul din La Spezia la data de 28 11 2012, stabilindu-se că acesta 

are de executat, în final, doar pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă. 

Potrivit celor două certificate emise de Procuratura Generală a Republicii de pe lângă 

Tribunalul din La Spezia la data de 20.09.2016, condamnatul a executat un nr. de 3028 de zile 

închisoare (până la data emiterii certificatelor). 

La data de 29.04.2014 condamnatul X a declarat în faţa autorităţilor judiciare din 

statul de condamnare că nu este de acord sa fie transferat într-un loc de detenţie din România 

în vederea continuării executării pedepsei detenţiunii pe viaţă. 

Curtea a constatat că, deşi este îndeplinită condiţia dublei incriminări, iar condamnatul 

este cetăţean român, nu se poate dispune recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor 

judecătoreşti prin care a fost condamnat numitul X, întrucât acesta nu este de acord să execute 

pedeapsa în România, astfel cum rezultă din declaraţia acestuia dată la 29.04.2014, din care 

rezultă fără echivoc că nu este de acord cu transferarea sa într-un penitenciar din România iar 

acesta, deşi este cetăţean român, nu locuieşte pe teritoriul României şi autorităţile judiciare 

din statul de condamnare nu au dispus expulzarea acestuia în România, nefiind astfel 

îndeplinită condiţia specială prevăzută de art. 155 alin 1 lit. d) din Legea nr. 302/2004.  

Astfel, conform art.155 lit.d din Legea nr.302/2004, consimţământul persoanei 

condamnate pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi executarea pedepsei în România, 

nu este necesar atunci când acesta este de cetăţenie română şi trăieşte pe teritoriul României 

sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată în România. 

În cazul de faţă, persoana condamnată este de cetăţenie română, nu trăieşte pe 

teritoriul României (rezultă din toate înscrisurile transmise de autorităţile italiene, că de mulţi 

ani trăieşte cu familia în Italia), însă autorităţile italiene nu au dispus expulzarea acestuia.  
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În consecinţă, dat fiind impedimentul existent, prevăzut art.155 alin.1 lit.d din Legea 

nr.302/2004, modificată, a fost respinsă ca nefondată cererea formulată de Ministerul de 

Justiţie din Italia. 

 

19. Lipsa consimțământului la predare. Condiții necesare pentru predare în baza 

unui mandat european. Scopul recunoașterii hotărârii judecătorești străine 

de condamnare 

Cuprins pe materii: 

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare; lipsa expulzării 

Indice alfabetic:  

Cooperare judiciară internațională în materie penală; lipsa consimțământului la 

predare; lipsa expulzării 

Temei de drept:  

Legea nr. 302/2004 cu modificări și completări – art. 155 alin. 1 lit. d) 

Rezumat: 

Art. 155 alin. 1 lit. d din Legea nr. 302/2004 prevede că nu este necesar 

consimţământul persoanei condamnate atunci când este cetăţean român şi 

trăieşte pe teritoriul României, sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi 

expulzată în România. 

Autorităţile italiene nu au dispus expulzarea condamnatului în România, iar acesta, 

deşi este cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României. 

Astfel, persoana condamnată are reşedinţa obişnuită în Italia din anul 2008, membrii 

familiei cu care ţine legătura se află tot pe teritoriul Italiei, sens în care şi-a 

exprimat opinia şi condamnatul care refuză transferul în România, stat cu care 

nu mai are legături specifice noţiunii analizate. 

În acest context, scopul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti străine de condamnare şi 

transferul condamnatului, de facilitare a reabilitării sociale a acestuia, conform 

art. 3 alin. 1 din Decizia-cadru 2008/909/JAI, nu poate fi atins, deoarece în 

România acesta nu mai trăieşte efectiv de 9 ani, timp în care a avut reşedinţa 

obişnuită efectivă în Italia, ţară pe teritoriul căreia a derulat relaţiile familiale şi 

sociale. 

Sentința penală nr. 25/FCJI/23.05.2017 

Prin cererea înregistrată la data de 05 mai 2017 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Iaşi, prin referat, a sesizat instanţa cu cererea de recunoaştere şi executare a sentinţei penale 

cu numărul de referinţă 1051, pronunţată la data de 25 mai 2010 de Tribunalul Ordinar din 

Torino, Italia, menţinută prin decizia penală cu nr. de referinţă 10/11, pronunţată la data de 13 

mai 2011 de Curtea cu Juri de Apel din Torino, Italia, rămasă definitivă la data de 29 martie 

2012, executarea pedepsei şi transferarea persoanei condamnate X, într-un penitenciar din 

România, pentru executarea pedepsei închisorii pe viaţă, aplicată prin sentinţa penală de 

condamnare. 

Persoana condamnată a participat la procesul penal în care a fost pronunţată soluţia de 

condamnare, se află în executarea pedepsei în statul de condamnare și nu și-a dat 

consimțământul pentru executarea în România a pedepsei.  

Din documentele cauzei, se constată că nu este incidentă condiția specială de 

recunoaştere şi executare a hotărârii judecătoreşti străine, prev. de art. 155 alin. 1 lit. d teza a 

II-a din Legea nr. 302/2004. 

În concret, persoana condamnată nu şi-a dat consimţământul la transfer, arătând că în 

România nu poate primi ajutor de la nici un membru de familie. 
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Art. 155 alin. 1 lit. d din Legea nr. 302/2004 prevede că nu este necesar 

consimţământul persoanei condamnate atunci când este cetăţean român şi trăieşte pe teritoriul 

României, sau, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzată în România. 

Autorităţile italiene nu au dispus expulzarea condamnatului în România, iar acesta, 

deşi este cetăţean român, nu trăieşte pe teritoriul României. 

Condamnatul se află şi trăieşte pe teritoriul Italiei din anul 2008, moment din care nu a 

mai revenit în România şi nici nu a mai avut relaţii corespunzătoare cu familia pe teritoriul 

României. 

În acest sens este şi poziţia condamnatului care refuză transferul, arătând că pe 

teritoriul României nu poate primi sprijin de la nici un membru al familiei. 

Aceste date se coroborează cu elementele precizate în certificat (lit. g), de autorităţile 

italiene, respectiv faptul că din anul 2008 condamnatul locuia în Italia, într-o baracă şi în tot 

timpul detenţiei a primit scrisori de la fratele său, care este domiciliat în Torino. 

Menţiunile din certificat relativ la faptul că persoana condamnată nu era înregistrată 

printre domiciliaţii legali din Torino, alături de celelalte aspecte prezentate, nu atestă lipsa de 

înrădăcinare în Italia şi nici nu sunt relevante pentru stabilirea condiţiei cumulative impuse de 

lege, supusă analizei. 

Conform art. 2 lit. p din Legea nr. 302/2004, statul pe teritoriul căruia trăieşte 

persoana este statul cu care aceasta are legături strânse în baza reședinței obişnuite şi a altor 

elemente de tipul relaţiilor familiale, sociale, profesionale şi culturale. 

Astfel, persoana condamnată are reşedinţa obişnuită în Italia din anul 2008, membrii 

familiei cu care ţine legătura se află tot pe teritoriul Italiei, sens în care şi-a exprimat opinia şi 

condamnatul care refuză transferul în România, stat cu care nu mai are legături specifice 

noţiunii analizate. 

Legătura cu familia aflată în Italia este dovedită de aspectele menţionate în hotărârea 

de condamnare, relativ la faptul că persoana condamnată, după comiterea faptei, a fost 

descoperită în locuinţa fratelui său din Torino, persoană cu care a ţinut legătura pe toată 

perioada detenţiei în Italia. 

În acest context, scopul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti străine de condamnare şi 

transferul condamnatului, de facilitare a reabilitării sociale a acestuia, conform art. 3 alin. 1 

din Decizia Cadru 2008/909/JAI, nu poate fi atins, deoarece în România acesta nu mai trăieşte 

efectiv de 9 ani, timp în care a avut reşedinţa obişnuită efectivă în Italia, ţară pe teritoriul 

căreia a derulat relaţiile familiale şi sociale. 

Aşadar, una dintre condiţiile speciale cumulative instituite de art. 155 din Legea nr. 

302/2004, nu este îndeplinită în cauză, aspect care impune respingerea cererii de recunoaştere 

a hotărârii judecătoreşti străine. 
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III. Secția de contencios administrativ și fiscal 

 

Contencios administrativ 

 

1. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de 

evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. Cazul de 

incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma 

în vigoare pentru perioada de incompatibilitate constatată, constând în aceea 

că a deţinut calitatea de membru în consiliul de administraţie al Şcolii 

Gimnaziale concomitent cu exercitarea funcţiei de primar al comunei. 

Modificările aduse Legii 1/2011 a educaţiei naţionale în sensul stipulării 

exprese a posibilităţii ca primarul să poată face parte din consiliul de 

administraţie al şcolii sunt explicitate chiar de legiuitor în nota de fundamentare 

a OUG 49/2014. Astfel se arată punctual în această notă că „în condiţiile actuale 

ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, primarul nu poate face parte din 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.” 

Aşadar, prin OUG 49/2014, legiuitorul a înţeles să înlăture o stare de 

incompatibilitate existentă în legislaţia anterioară, şi nu să interpreteze noţiunea 

de ”reprezentant al primarului” din forma iniţială a Legii 161/2003 în sensul că 

această noţiune ar include şi pe primarul însuşi.  

Din momentul intrării în vigoare a OUG 49/2014, se consideră că 

primarul poate face parte din aceste consilii, ceea ce a determinat ulterior 

apariţia Legii 128/2017, care a venit într-adevăr pentru a pune în acord Legea 

1/2011 astfel modificată cu Legea 161/2003. 

Cu toate acestea, perioada în care reclamantul a desfăşurat concomitent 

activităţile descrise s-a derulat sub imperiul Legii 161/2003 şi Legii 1/2011, în 

forma în care doar reprezentantul primarului, nu şi primarul însuşi, putea face 

parte din consiliile de administraţie ale şcolilor. Cum legea de faţă, în forma în 

vigoare la data naşterii raporturilor juridice, este civilă, nu penală sau 

contravenţională, ea este aplicabilă situaţiei reclamantului în această formă. 

În acelaşi sens, este şi practica Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie în speţe 

similare(Decizia 2159/2016 unde se arată: ” În perioada de referință, intenția 

legiuitorului a fost clară, funcția de primar fiind incompatibilă cu cea de membru 

în consiliul de administrație al unei instituții publice, așa cum este Grupul Școlar 

Industrial Minier Z, ceea ce înseamnă că în consiliul de administrație al școlii 

trebuia să fie membru un reprezentant al primarului și nu primarul însuși. Că este 

așa rezultă și din modificarea, ulterior perioadei de referință, a prevederilor art. 

96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în prezent primarul putând să fie membru 

al consiliului de administrație.”). 

Temei de drept: art. 87 al. 1 lit. d din Legea 161/2003 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 189/12 

decembrie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XX9/45/2017 din data de 

19.07.2017, reclamantul X a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Naţională de Integritate – 

Inspecţia de Integritate (ANI), solicitând anularea Raportului de evaluare întocmit la data de 

6.07.2017 de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. 
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În motivare, reclamantul arată că ANI a stabilit prin acest raport că el se află în cazul 

de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare 

pentru perioada de incompatibilitate constatată, constând în aceea că a deţinut calitatea de 

membru în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Y. în perioada 26.06.2012-

17.09.2013 concomitent cu exercitarea funcţiei de primar al comunei Y. 

Situaţia de incompatibilitate care i se reproşează pentru perioada 26.06.2012-

17.09.2013 nu s-a mai regăsit reglementată legislativ la data de 6.07.2017, când s-a întocmit 

raportul şi s-a constatat cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 

161/2003. La momentul declanşării lucrării de evaluare, prevederile art. 87 al.1 lit. d arătau că 

funcţia de primar este incompatibilă cu exercitarea calităţii de membru al consiliului de 

administraţie în diverse entităţi juridice şi la instituţiile publice, în categoria cărora intrau şi 

şcolile gimnaziale. După data declanşării lucrării de evaluare de către ANI, conţinutul art. 87 

al. 1 lit. d) a suferit modificări, astfel că la data de 6.07.2017, momentul întocmirii raportului 

ANI, cazul de incompatibilitate nu mai avea reglementare legală. 

Începând cu data de 10.06.2017, sfera situaţiilor care atrag incompatibilitatea, 

reglementată de art. 87 al.1 lit. d a fost restrânsă, legiuitorul permiţând exercitarea funcţiei de 

primar cu cea de membru în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ de stat etc. 

Legiuitorul a impus ca activitatea de evaluare să se desfăşoare după anumite principii, 

cum este cel al legalităţii. Or, la data întocmirii raportului de evaluare, fapta cu privire la care 

s-a constatat starea de incompatibilitate nu era reglementată, datorită intervenirii Legii 

128/2017. În virtutea principiului aplicării imediate a legii civile noi, pârâtul avea obligaţia de 

a clasa cazul analizat. 

În drept, se invocă art. 22 din Legea 176/2010. 

În susţinerea cererii legal timbrate, reclamantul a depus la dosar înscrisuri în copie 

certificată. 

Agenţia Naţională de Integritate a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea 

contestaţiei. 

Arată că sub aspect procedural, au fost îndeplinite prevederile Legii 176/2010. 

Reclamantul a deţinut simultan calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Y. şi primar al aceleiaşi comune în perioada 26.06.2012-17.09.2013, calitate 

manifestată prin prezenţa în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie al Şcolii şi 

semnarea a 26 de procese verbale de şedinţă, ceea ce a determinat aplicabilitatea art. 87 al.1 

lit. d, art. 91 al.3 teza I din Legea 161/2003 şi a art. 96 al.2 din Legea 1/2011. Cu privire la 

modificările aduse Legii 161/2003 prin Legea 128/31.05.2017, arată că situaţia de 

incompatibilitate a reclamantului nu poate fi determinată în baza unui act normativ intrat în 

vigoare la o dată ulterioară. Potrivit art. 15 al.2 Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, 

cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Starea de incompatibilitate 

pentru perioada 26.06.2012-17.09.2013 privind pe reclamant nu poate fi raportată, respectiv 

nu poate fi înlăturată odată cu intrarea în vigoare a Legii 128/2017, act normativ care 

modifică textul Legii 161/2003. În concluzie, consideră că raportul de evaluare este legal. 

A fost depusă documentaţia care a stat la baza întocmirii raportului de evaluare. 

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de părţi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine cele ce urmează: 

Obiectul cauzei de faţă este contestaţie împotriva raportului de evaluare 

22935/6.07.2017, întocmit de ANI. 

Prin acest raport, ANI a constatat că reclamantul a exercitat în perioada 26.06.2012-

17.09.2013 simultan funcţia de primar al comunei şi de membru al Consiliului de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Y., ceea ce constituie caz de incompatibilitate prevăzut de 

art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare la data faptelor. 

Situaţia de fapt nu este contestată. 
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Reclamantul consideră însă că la momentul întocmirii raportului de evaluare, fapta sa 

nu mai era recunoscută de Legea 161/2003, modificată prin Legea 128/2017, ca fiind o 

situaţie de incompatibilitate. 

Instanţa de judecată constată că, în drept, art. 87 al.1 lit. d, în forma în vigoare în 

perioada 26.06.2012-17.09.2013 , avea următoarea formă: 

” Funcţia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului 

Bucureşti, preşedinte si vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibila cu: 

d) funcţia de ..membru al consiliului de administrație .. la societățile comerciale, 

inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare si cele financiare, la regiile 

autonome de interes național sau local, la companiile si societățile naționale, precum si la 

instituţiile publice.” 

În acelaşi timp, Legea 1/2011 a educaţiei naţionale prevedea în art. 96 al.2 că ” În 

unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere si este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:  

  a) in cazul unităților de învățământ  de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componenta: 3 cadre 

didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; un reprezentant al primarului; un 

reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplica in mod 

corespunzător si pentru învățământ ul preșcolar si primar; 

    b) in cazul in care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 

4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local si 2 

reprezentanți ai părinților. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva; 

    c) in cazul in care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre 

aceștia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului 

local si 3 reprezentanți ai părinților. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai 

consiliului de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  

respectiva.” 

Aşadar, în perioada analizată de ANI, primarul, pe de o parte, nu putea fi membru în 

consiliul de administraţie al unei instituţii publice, iar, pe de altă parte, din consiliile de 

administraţie ale şcolilor făcea parte un reprezentant al primarului. 

Prin Legea 128/2017, în vigoare din 10.06.2017, art. 87 al.1 lit. d s-a modificat astfel: 

” "d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, 

membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de 

execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile 

de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes național, la companiile si 

societățile naționale, precum si la instituțiile publice, cu excepția reprezentanților in adunarea 

generala a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, a membrilor in consiliile de administrație ale unităților 

si instituțiilor de învățământ  de stat sau confesionale si ale spitalelor publice din rețeaua 

autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din 

subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritoriala pe 

care o conduce deține participație.” Această lege a apărut, aşa cum arată expunerea de motive, 

din nevoia de a corela Legea 161/2003 cu prevederile legii 215/2001. 

Pe de altă parte, Legea 1/2011 s-a modificat încă din 30.06.2014, prin OUG 49/2014, 

astfel: ” "(2) In unitățile de învățământ  de stat consiliul de administrație este organ de 

conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

    a) in cazul unităților de învățământ  de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componenta: 3 cadre 

didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al 

primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului 
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de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva. 

Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzător si pentru învățământ ul 

preșcolar si primar; 

    b) in cazul in care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 

4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai 

consiliului local si 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva; 

    c) in cazul in care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre 

aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai 

consiliului local si 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva.” 

Prin urmare, din 30.06.2014, Legea educaţiei permite primarului să facă parte din 

consiliul de administraţie al şcolilor. 

Instanţa constată că se impune a se stabili legea aplicabilă situaţiei reclamantului, 

precum şi interpretarea acesteia: anume dacă, prin modificările aduse Legii 161/2003, scopul 

legiuitorului a fost să abroge o situaţie de incompatibilitate sau să asigure a corectă 

interpretare a Legii 161/2003, dat fiind că aceasta, aparent, se afla într-o situaţie de conflict cu 

Legea educaţiei naţionale. 

Curtea consideră că, pentru aprecierea unei stări de incompatibilitate, se verifică 

situaţia de fapt raportat la legea în vigoare la momentul faptei, nici ANI şi nici instanţa 

neavând posibilitatea de a stabili o situaţie de incompatibilitate în funcţie de legile ulterioare 

faptei, care nu pot retroactiva. Or, la momentul faptei, legea în vigoare stabilea că există o 

stare de incompatibilitate dacă persoana este concomitent primar şi membru în consiliul de 

administraţie al unei şcoli.  

De asemenea, instanţa constată că modificările aduse Legii 1/2011 a educaţiei 

naţionale în sensul stipulării exprese a posibilităţii ca primarul să poată face parte din consiliul 

de administraţie al şcolii sunt explicitate chiar de legiuitor în nota de fundamentare a OUG 

49/2014. Astfel se arată punctual în această notă că „în condiţiile actuale ale Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, primarul nu poate face parte din consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ.” 

Aşadar, prin OUG 49/2014, legiuitorul a înţeles să înlăture o stare de incompatibilitate 

existentă în legislaţia anterioară, şi nu să interpreteze noţiunea de ”reprezentant al primarului” 

din forma iniţială a Legii 161/2003 în sensul că această noţiune ar include şi pe primarul 

însuşi.  

Din momentul intrării în vigoare a OUG 49/2014, se consideră că primarul poate face 

parte din aceste consilii, ceea ce a determinat ulterior apariţia Legii 128/2017, care a venit 

într-adevăr pentru a pune în acord Legea 1/2011 astfel modificată cu Legea 161/2003. 

Cu toate acestea, perioada în care reclamantul a desfăşurat concomitent activităţile 

descrise s-a derulat sub imperiul Legii 161/2003 şi Legii 1/2011, în forma în care doar 

reprezentantul primarului, nu şi primarul însuşi, putea face parte din consiliile de 

administraţie ale şcolilor. Cum legea de faţă, în forma în vigoare la data naşterii raporturilor 

juridice, este civilă, nu penală sau contravenţională, ea este aplicabilă situaţiei reclamantului 

în această formă. 

În acelaşi sens, este şi practica Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie în speţe similare 

(Decizia 2159/2016 unde se arată: ” În perioada de referință, intenția legiuitorului a fost clară, 

funcția de primar fiind incompatibilă cu cea de membru în consiliul de administrație al unei 

instituții publice, așa cum este Grupul Școlar Industrial Minier Z, ceea ce înseamnă că în 

consiliul de administrație al școlii trebuia să fie membru un reprezentant al primarului și nu 

primarul însuși. Că este așa rezultă și din modificarea, ulterior perioadei de referință, a 

prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în prezent primarul putând să fie 

membru al consiliului de administrație.”). 

Pentru toate aceste motive, acţiunea reclamantului este respinsă. 
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Contenciosul funcției publice  

 

2. Mutarea temporară a funcţionarului public în altă localitate. Drepturi salariale 

aferente 

Doar o mutare efectivă, concretă a funcţionarului public al cărui raport de serviciu a 

fost modificat în sensul mutării sale temporare în cadrul aceleiaşi instituţii, însă în altă 

localitate, dă dreptul acestuia ca, în temeiul art. 91 alin. 4 şi 6 raportat la art. 90 alin. 3 din 

Legea nr. 188/1999, să beneficieze de o indemnizaţie egală cu salariul net, calculat la nivelul 

salariului din luna anterioară celei în care a fost transferat şi restituirea cheltuielilor de 

transport. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcţionarii publici mutaţi temporar, termenul de mutare efectivă, rezumându-se 

doar să facă trimitere la art. 90 alin. 3 din aceeaşi lege, aceasta nu înseamnă că nu se impune 

verificarea condiţiilor concrete în care s-a dispus şi s-a realizat mutarea funcţionarului 

public şi stabilirea dacă sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială efectivă şi nu 

una prezumată. 

Atâta timp cât reclamantul nu s-a mutat efectiv cu domiciliul pe perioada în care i-a 

fost schimbat temporar locul de muncă, el nu putea beneficia nici de indemnizaţia de transfer 

şi nici de decontarea cheltuielilor de transport, presupuse de acţiunea de mutare a 

reclamantului şi a familiei sale, respectiv a bunurilor din gospodărie, în altă localitate, având 

în vedere că beneficiul se acordă exclusiv în vederea acoperirii costurilor cu mutarea efectivă 

şi nu a costurilor cu naveta, care au un alt regim de reglementare decât cel prevăzut de 

Legea nr. 188/1999. 

Este indiferent, sub aspectul examinat, dacă mutarea funcționarului la locul de muncă 

este definitivă ori temporară, drepturile reclamate în cauză fiind recunoscute independent de 

durata mutării, odată ce a fost dublată și de mutarea efectivă, din punct de vedere locativ, a 

funcționarului și a membrilor familiei acestuia. Scopul exclusiv al acordării beneficiului 

bănesc este acela de sprijinire a funcționarului și a familiei acestuia pentru a realiza mutarea 

efectivă, locativă.  

Curtea de apel Iaşi, Secţia de Contencios administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 59/25 ianuarie 

2017 

Temeiuri legale relevante: 

Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici 

OG 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor 

drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de 

salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se 

acordă funcționarilor publici în anul 2007 

 

Cuvinte cheie: 

Funcţionar public 

Drepturi salariale 

Primă de instalare 

 

Prin sentința nr. 443/CA/23.05.2016, Tribunalul Iași a respins cererea formulată de 

reclamant în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
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Pentru a se pronunța astfel instanța de fond a avut în vedere următoarele considerente 

de fapt și de drept: 

La data de 25.10.2013, directorul general al D.G.R.F.P. Iaşi a emis Decizia nr. 1408 

prin care a dispus mutarea temporară pe o perioadă de 3 luni a reclamantului, inspector vamal, 

din cadrul Biroului Vamal de Frontieră S.C. la Biroul Vamal de Frontieră A., cu menţiunea 

elementelor salariale. 

Prin Decizia nr. 154/30.01.2014, acelaşi director a dispus, începând cu 01.02.2014, 

mutarea temporară pentru 3 luni a reclamantului la Biroul Vamal de Frontieră A – 

Compartimentul Supraveghere şi Control Vamal. 

Tribunalul a reţinut că, potrivit disp. art. 27 din OG nr. 6/2007, funcţionarul mutat în 

cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în altă localitate, are dreptul la rambursarea 

costului transportului şi la plata indemnizaţiei egale cu salariul de bază net din ultima lună, 

doar dacă mutarea în altă localitate s-a făcut cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în 

condiţiile legii. 

În speţă, reclamantul nu a probat că a avut loc o mutare efectivă a sa şi a familiei sale 

în localitatea A., prin asigurarea unei locuinţe de serviciu de către instituţia publică 

angajatoare. 

De altfel, în cuprinsul „răspunsului la întâmpinare”, reclamantul a arătat că nu i s-a 

acordat o locuinţă de serviciu şi că, după terminarea turelor de lucru, venea în Iaşi. 

Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs reclamantul, solicitând casarea sentinței 

și, în rejudecare, admiterea acțiunii sale, invocând dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 din 

C.proc.civ. 

În motivare, recurentul a arătat că nu era nevoie să probeze că s-a mutat efectiv cu 

familia în localitatea A., pentru că a precizat în acțiune că a fost mutat temporar în A., unde a 

lucrat efectiv în baza celor două decizii timp de 6 luni. Nu a locuit efectiv acolo pentru că 

Vama nu a asigurat locuința de serviciu. 

A arătat că instanța de fond a făcut abstracție de dispozițiile art. 91 alin. 6 coroborat cu 

art. 90 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, făcând trimitere în soluția sa exclusiv la dispozițiile art. 

27 din OG nr. 6/2007. 

În drept a indicat dispozițiile art. 488 pct. 8 din C.proc.civ. 

Prin întâmpinare, intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași a 

solicitat respingerea recursului ca fiind nefondat. 

Examinând legalitatea sentinței civile criticate prin prisma motivelor de recurs indicate 

și a dispozițiilor legale incidente, Curtea reține următoarele: 

În fapt se reține că reclamantul, având funcţia de inspector vamal în cadrul 

Compartimentului de supraveghere și control vamal din Biroul Vamal de Frontiera S.C., a 

fost mutat temporar la Biroul Vamal de Frontieră A, jud. Vaslui, pentru două perioade 

succesive de 3 luni în anul 2013, în baza Deciziei nr. 1408/25.10.2013, respectiv în anul 2014, 

în baza Deciziei nr. 154/30.01.2014. Reclamantul domiciliază în municipiul Iași și, conform 

propriei declarații, mutarea temporară la locul de muncă din A. nu a fost dublată de o mutare 

efectivă împreună cu familia în aceeași localitate. 

Prin cererea de chemare în judecată, în temeiul art. 91 alin. 4 şi 6, raportat la art. 90 

alin. 3 din Legea nr. 188/1999, reclamantul a solicitat ca pârâta să fie obligată să îi plătească: 

o indemnizaţie egală cu salariul net, calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în 

care a fost transferat și cheltuieli de transport. 

Pretenţiile reclamantului trebuie să fie examinate exclusiv în funcţie de natura 

schimbării ce a avut în raportul de serviciu pe care acesta îl are cu pârâta şi de implicaţiile pe 

care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce priveşte situaţia locativă a reclamantului şi a 

familiei sale. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcţionarii publici mutaţi temporar termenul de mutare efectivă, rezumându-se 

doar să facă trimitere la art. 90 alin. 3 din aceeaşi lege, aceasta nu înseamnă că nu se impune 
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verificarea condiţiilor concrete în care s-a dispus şi s-a realizat mutarea funcţionarului public 

şi stabilirea că sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială efectivă şi nu una 

prezumată. 

În cauză nu putea da eficienţă prevederilor art. 90 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 

întrucât, chiar dacă, sub aspectul drepturilor salariale, s-ar putea asimila instituţia „mutării 

temporare” cu instituţia „transferului în interesul serviciului”, acordarea acestora, respectiv 

suportarea lor de către angajator, era condiţionată de o mutare efectivă în altă localitate, 

respectiv de o cheltuială reală suportată de cel mutat. 

Atâta timp cât reclamantul nu s-a mutat efectiv cu domiciliul pe perioada în care i-a 

fost schimbat temporar locul de muncă el nu putea beneficia nici de indemnizaţia de transfer 

şi nici de decontarea cheltuielilor de transport, presupuse de acţiunea de mutare a 

reclamantului şi a familiei sale, respectiv a bunurilor din gospodărie, în altă localitate, având 

în vedere că beneficiul se acordă exclusiv în vederea acoperirii costurilor cu mutarea efectivă 

şi nu a costurilor cu naveta, care au un alt regim de reglementare decât cel prevăzut de Legea 

nr. 188/1999. 

Că aceasta a fost intenția legiuitorului și nu alta reiese din interpretarea teleologică a 

textelor de lege, art. 27 din OG nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor 

salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea in vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile 

salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 care, după ce enumeră drepturile 

recunoscute funcționarului mutat în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, în altă 

localitate, la alineatul al doilea statuează că mutarea în altă localitate se va putea face, în toate 

cazurile, numai cu asigurarea unei locuințe de serviciu, în condițiile legii. 

Or, este evident că dacă nu se poate vorbi despre o mutare în interes de serviciu decât 

condiționat de atribuirea unei locuințe de serviciu, atribuirea locuinței de serviciu presupune 

mutarea efectivă a funcționarului și a membrilor familiei acestuia în localitatea în care se află 

locul de muncă. Este indiferent, sub aspectul examinat, dacă mutarea funcționarului la locul 

de muncă este definitivă ori temporară, drepturile reclamate în cauză fiind recunoscute 

independent de durata mutării, odată ce a fost dublată și de mutarea efectivă, din punct de 

vedere locativ, a funcționarului și a membrilor familiei acestuia. Scopul exclusiv al acordării 

beneficiului bănesc este acela de sprijinire a funcționarului și a familiei acestuia pentru a 

realiza mutarea efectivă, locativă. 

În fine, abordarea legiuitorului în legătură cu chestiunea analizată în acest sens reiese 

cu evidență din maniera în care a stabilit drepturi similare pentru altă categorie de funcționari 

publici, anume pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare în Legea unică de salarizare nr. 284/2010. Conform art. 

26 alin. 1-3 din Capitolul al II-lea din această Lege, privind Reglementari specifice 

personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională personalul 

militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, 

mutați sau transferați în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, 

individual ori împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la: 

a) o indemnizație de mutare egală cu solda funcției de bază, respectiv salariul funcției 

de bază cuvenită/cuvenit pentru noile funcții în care au fost încadrați; 

b) o indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu 1/4 

din solda funcției de bază, respectiv din salariul funcției de bază cuvenită/cuvenit, în luna 

schimbării domiciliului membrilor de familie; 

c) rambursarea costului transportului pentru personalul militar, membrii de familie și 

gospodăria lor; 

d) o permisie, respectiv o învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării 

efective, acordată la cerere. 
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Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă personalului militar, 

polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în 

luna schimbării domiciliului. 

Rambursarea costului transportului pentru personalul militar se efectuează la data 

prezentării la unitate, iar pentru membrii de familie și gospodăria lor se efectuează la data 

schimbării domiciliului, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de 

credite. 

Drept urmare, este fără relevanță dacă mutarea funcționarului la locul de muncă a fost 

doar temporară și nu definitivă, astfel cum fără suport legal susține intimata, întrucât 

acoperirea cheltuielilor trebuie să se facă condiţionat de mutarea efectivă a locuinței în 

localitatea în care funcţionarul public şi-a desfăşurat efectiv activitatea. 

Prin urmare, nefiind identificate motive de nelegalitate a sentinței suspuse analizei 

curtea de apel, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, a respins recursul. 

 

3. Funcţionar public. Acordarea sporului pentru studii superioare 

Funcţionarilor publici care obţin diploma de atestare a absolvirii 

cursurilor universitare, la curs de zi, după/la data de 9 aprilie 2015, data intrării 

în vigoare a Legii nr. 71/2015, li se cuvine acordarea sporului de 25% din salariu 

(spor cuantificat astfel de OG nr. 64/2006). 

Acordarea sporului solicitat nu contravine deciziilor Curţii Constituţionale 

nr. 818/2008, nr. 819/2008, nr. 820/2008, nr. 1325/2008 și nr. 146/2010.  

În speţă, acordarea sporului pentru studii superioare pentru perioada 

ulterioară datei de 21.12.2015, aşa cum s-a dispus de prima instanţă, nu îi este 

recunoscută reclamantului-intimat prin înlăturarea unor prevederi legale aflate 

în vigoare ci, dimpotrivă, sporul este recunoscut chiar în baza voinţei 

legiuitorului, respectiv în aplicarea prevederilor art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 

83/2014 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2015, în interpretarea 

instanţei supreme. 

Curtea de apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 82/7 februarie 

2017 

Temeiuri legale:  

OUG nr. 83/2014 modificată şi aprobată prin Legea nr. 71/2015  

 

Cuvinte cheie: 

Funcţionar public 

Drepturi salariale 

Spor studii superioare 

 

Prin sentinţa civilă nr. 552/15 iunie 2016, Tribunalul Iaşi a admis excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi a respins acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii 

Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru lipsa calităţii 

procesuale pasive. A fost admisă excepţia prescripţie extinctive pentru perioada anterioară 

datei de 18.02.2013 şi respinsă cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul 

Penitenciarul Iaşi pentru perioada anterioară datei de 18.02.2013 ca fiind prescrisă. 

Totodată, prima instanţă a admis în parte acţiunea formulată de reclamant în 

contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Iaşi şi a fost obligat pârâtul la plata către reclamant a 

unor sume compensatorii tranzitorii în echivalentul sporului de 25% din salariul de funcţie 
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cuvenit agenţilor cu studii superioare, începând cu data de 21.12.2015, precum şi plata lunară 

a acestei sume, în condiţiile legii.  

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs pârâtul Penitenciarul Iași, solicitând 

casarea hotărârii, indicând ca motiv de recurs prevederile art. 488 pct. 8 din Codul de 

procedură civilă, în sensul că prima instanță nu a avut în vedere normele de drept material, 

enumerând în acest sens deciziile Curții Constituționale nr. 818/2008, 819/2008, 820/2008, 

1325/2008 și 146/2010. 

În drept, a indicat Codul de procedură civilă, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 293/2004, 

OG nr. 64/2006, Ordinul Ministrului Justiției nr. 399/06.02.2007, OUG nr. 1/2010, Legea nr. 

330/2009, Legea nr. 285/2010, Legea nr. 284/2010, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013, 

OUG nr. 83/2014. 

Analizând recursul prin prisma motivului de nelegalitate invocat, curtea de apel a 

reţinut caracterul nefondat al acestuia.  

În fapt, reclamantul a absolvit în luna iulie 2010 Facultatea de Psihologie-Pedagogie 

Braşov din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, curs de zi. Ulterior, reclamantul a solicitat 

Penitenciarului Iaşi cu care se află în raporturi de serviciu, în baza art. 5 din OUG nr. 83/2014, 

acordarea sporului de 25% pentru studii superioare, solicitare căreia nu i s-a dat curs, 

deoarece pârâta-recurentă a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile precizate în adresa 

directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 62929/16.11.2015, în 

care se arată că agenţii care au studii superioare cu diplomă de licenţă din sistemul penitenciar 

pot beneficia de acest spor numai dacă se aflau la data de 09.04.2015, data intrării Legii nr. 

71/2015 în următoarele situaţii: sunt nou încadraţi în anul 2015 – sursă externă, repartizarea 

absolvenţilor; au fost promovaţi în anul 2015 prin avansare la aceeaşi poziţie din statul de 

organizare; au fost numiţi în funcţie în anul 2015 – detaşare – sau numiţi în alte funcţii prin 

schimbare din funcţie sau mutare între unităţi penitenciare, sunt nou încadraţi, numiţi sau 

promovaţi în funcţii, în cursul anului 2015, prin orice altă modalitate decât cele menţionate 

anterior. Or, s-a concluzionat că reclamantul-intimat nu face parte din aceste categorii. 

Temeiul de drept al cererii reclamantului este reprezentat de dispoziţiile OUG nr. 

83/2014 modificată şi aprobată prin Legea nr. 71/2015.  

Contrar aprecierilor recurentei, soluţia pronunţată de prima instanţă în sensul admiterii 

în parte a cererii reclamantului-intimat şi acordare a sporului solicitat, nu contravine deciziilor 

Curţii Constituţionale nr. 818/2008, 819/2008, 820/2008, 1325/2008 și 146/2010. 

În esenţă, prin aceste decizii succesive, legiuitorul constituţional a statuat în sensul că 

prevederile OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde 

înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte 

normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme 

create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative. 

Or, în speţă, actualmente, acordarea sporului pentru studii superioare pentru perioada 

ulterioară datei de 21.12.2015, aşa cum s-a dispus de prima instanţă, nu îi este recunoscută 

reclamantului-intimat prin înlăturarea unor prevederi legale aflate în vigoare ci, dimpotrivă, 

sporul este recunoscut chiar în baza voinţei legiuitorului, respectiv în aplicarea prevederilor 

art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2014 

în interpretarea instanţei supreme. 

Astfel, a reţinut curtea de apel faptul că prin Decizia pronunţată de completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 23/2016, instanţa supremă a apreciat că „Interpretarea 

art. 1 alin. (5
1
) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea 71/20115, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere 

intenţia legiuitorului ca prin adoptarea acestei norme să elimine discriminările existente între 

persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi condiţii de studii şi vechime, aşadar în acord 

cu scopul legii, iar, pe de altă parte, nu poate fi înlăturată obligaţia instanţei de judecată de a 

face aplicarea prioritară a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
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fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului ori a dreptului Uniunii 

Europene şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, obligaţie ce decurge din 

dispoziţiile art. 20 din Constituţia României, dar şi din jurisprudenţa instanţei europene şi, 

respectiv, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.” 

Procedând la analiza sentinţei din perspectiva aplicării dispoziţiilor Legii nr. 71/2015, 

curtea de apel a apreciat că sentinţa este legală, chestiunea interpretării legale a dispozițiilor 

de drept incidente fiind clarificată, ulterior soluționării cauzei la instanța de fond, prin decizia 

nr. 23/26.09.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, obligatorie potrivit dispozițiilor art. 521 

alin. 3 din Cod procedură civilă.  

Înalta Curte a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (5/1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice in anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

sintagma „salarizat la același nivel” are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al 

Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, precum și 

din cadrul celorlalte autorităţi si instituții publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în 

interpretarea și aplicarea aceleiași norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 

alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul 

aceleiași autorităţi sau instituții publice.” 

Prin urmare, conform acestei decizii „nivelul de salarizare determinat prin aplicarea 

art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

este cel ce interesează în aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5
1
) din aceeaşi ordonanţă de 

urgenţă, astfel încât personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază 

de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel 

maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă 

şi gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Prin urmare, în acest caz, nu va funcţiona regula menţinerii în anul 2015 a aceluiaşi nivel de 

salarizare din 2014 (salariul de bază şi sporuri) pentru personalul din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice salarizate la un nivel inferior în comparaţie cu salariile de bază şi sporurile 

stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare 

funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu cel care 

beneficiază de un nivel de salarizare superior, urmând ca şi acesta să fie salarizat la nivelul 

maxim, prin urmare, să beneficieze de o creştere salarială, prin derogare de la art. 1 alin. (1) şi 

(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest context, interpretarea OUG nr. 83/2014 dată de Administraţia Naţională a 

penitenciarelor şi transmis prin adresa nr. 62929/2015, act care a stat la baza refuzului 

recurentei de recunoaştere a sporului solicitat, apare ca fiind nelegală şi netemeinică, contrară 

principiului consacrat de art. 3 lit. c) din Legea 284/2010. 

Curtea a subliniat că dispozițiile Legii nr. 71/2015, așa cum reiese din Raportul comun 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice adoptat de Comisia pentru muncă şi protecţie socială și 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, au avut în vedere eliminarea 

discriminării între persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi condiţii de studii şi 

vechime, fiind aplicabile tuturor categoriilor bugetare cărora le sunt incidente prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, categorie în care se încadrează şi reclamantul. 
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Prin urmare, dispoziţiile menţionate se aplică inclusiv reclamantului, în calitate de 

funcţionar public cu statut special în cadrul Penitenciarului Iaşi, în sensul că se acordă sporul 

de 25% din salariul cuvenit funcţionarilor publici cu titlu de spor studii superioare (spor 

cuantificat astfel de OG nr. 64/2006), persoanelor care obţin/au aceste studii, după/la data de 9 

aprilie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2015.  

În consecință, motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură 

civilă vizând aplicarea greșită a normelor de drept material nu se regăsește în cauză. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 Cod procedură civilă şi art. 20 

din Legea nr. 554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe este legală, curtea de apel a 

respins recursul ca nefondat. 

 

4. Legalitatea deciziei de imputare pentru recuperarea „suplimentului de post” 

constatat ca fiind acordat nelegal prin Decizie a Camerei de Conturi 

Nu pot fi primite susţinerile reclamantului potrivit cărora actele întocmite 

de către organele abilitate ale Curţii de Conturi nu îi sunt opozabile şi, prin 

urmare, sumele acordate nu pot fi returnate, întrucât pe de o parte, acesta avea la 

dispoziţie calea excepţiei de nelegalitate pentru a supune analizei instanţei de 

contencios legalitatea şi temeinicia acestui act, însă a ales să nu se prevaleze de 

ea, iar, pe de altă parte, funcţionarul a fost beneficiarul final al unei conduite 

ilicite a autorităţii publice, recuperarea sumelor impunându-se a fi efectuată de la 

acesta independent de reţinerea vreunei răspunderi disciplinare a celor care au 

aprobat astfel de viramente. 

Totodată, termenul de decădere de 30 de zile prevăzut de art. 84 din Legea 

nr. 188/1999, în ipoteza caracterului nelegal al sumelor achitate funcţionarilor 

publici, statuat prin decizii ale Camerei de Conturi, se calculează începând cu 

data de la care a fost comunicată pârâtului-intimat încheierea pronunţată cu 

privire la contestaţia administrativă formulată de autoritate împotriva deciziei 

Camerei de Conturi, faţă de prevederile art. 210 din Hotărârea nr. 155/2014 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate 

din aceste activități. 

Neanularea în instanţă a deciziei iniţiale, anterioare, de stabilire a 

drepturilor financiare ale funcţionarului public nu are nicio relevanţă sub 

aspectul îndreptăţirii autorităţii la emiterea ulterioară a unei decizii de imputare 

pentru recuperarea sumelor achitate necuvenit. Un astfel de raţionament care 

leagă decizia de imputare de necesitatea desfiinţării anterioare a decizie de 

stabilire a drepturilor salariale ar anula practic aplicabilitatea prevederilor art. 

84 lit. b) din Legea nr. 188/1999. 

Curtea de apel Iaşi, Secţia de Contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 370/18 aprilie 

2017  

Temei de drept: 

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici; 

- Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. 

 

Cuvinte cheie: 

Funcţionar public  
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Decizie de imputare 

Răspundere materială 

 

Prin sentinţa civilă nr. 800/6.10.2016, Tribunalul Iaşi a respins ca neîntemeiată cererea 

reclamantei în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului privind anularea actului 

administrativ Dispoziţia nr. X/6.04.2016 emisă de Primar. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta. 

În motivarea căii de atac, aceasta a arătat că în speţă nu a fost respectat termenul de 30 

de zile de la constatarea pagubei pentru emiterea actului de imputare. Suplimentul acordat a 

fost plătit în baza unor acte administrative deja intrate în circuitul civil şi care nu au fost 

anulate în instanţă. Decizia de imputare nu este motivată, a arătat recurenta, neincluzând 

temeiul în drept. Mai mult, în speţă nu au fost dovedite condiţiile răspunderii civile, nefiind 

reţinută sau dovedită culpa sa în încasarea acestor sume. În fine, s-a arătat că actul este 

nelegal şi prin prisma faptului că nu respectă prevederile Ordinului nr. 870/2008 cu privire la 

forma sa. 

Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate şi care se 

pot subsuma prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., curtea de apel a reţinut că, în fapt, aşa 

cum a remarcat şi prima instanţă, prin Dispoziţia nr. X/06.04.2016 emisă de Primarul 

Municipiului s-a dispus imputarea sumei de 1184 lei reprezentând sume necuvenite de natură 

salarială – supliment post – acordate recurentei pentru perioada 01.10.2014-31.01.2015. 

În cuprinsul acestei decizii s-a reţinut că prejudiciul a fost constatat prin decizia 

Camerei de Conturi Iaşi nr. 155/2015, respectiv încheierea nr. VI/51 din 4 martie 2016 emisă 

de Comisia de Soluţionare a contestaţiilor. 

În drept, în cuprinsul deciziei, au fost reţinute prevederile art. 84 şi 85 din Legea 

188/1999. 

În esenţă, pe calea prezentului recurs, recurenta reiterează motivele iniţiale de 

nelegalitate ale actului administrativ, subliniind faptul că acesta este un act nemotivat, nu a 

respectat termenul legal de emitere şi nici nu sunt întrunite condiţiile răspunderii sale 

materiale. 

Curtea nu a putut achiesa la aceste motive, întrucât ele contravin prevederilor legale 

incidente în privinţa angajării răspunderii patrimoniale a funcţionarului public pentru sume 

încasate necuvenit şi probelor administrate în faţa instanţei de fond. 

Astfel, instanţa de recurs a reţinut că suma de 1184 lei imputată reclamantei-recurente 

reprezintă cuantumul „suplimentului de post” acordat nelegal acesteia în perioada 1.10.2014-

31.01.2015. 

Caracterul nelegal al acestui spor salarial a fost deja statuat prin Decizia Camerei de 

Conturi nr. 155/2015, act administrativ care se bucură de prezumţia de legalitate şi temeinicie 

în condiţiile neanulării sale de către o instanţă de judecată, forţa executorie a acestuia 

răsfrângându-se inclusiv asupra beneficiarilor finali a sumelor plătite necuvenit.  

Susţinerile reclamantului-recurent potrivit cărora actele întocmite de către organele 

abilitate ale Curţii de Conturi nu îi sunt opozabile şi, prin urmare, sumele acordate nu pot fi 

returnate, nu pot fi reţinute, întrucât, pe de o parte, acesta avea la dispoziţie calea excepţiei de 

nelegalitate pentru a supune analizei instanţei de contencios legalitatea şi temeinicia acestui 

act, însă a ales să nu se prevaleze de ea, iar pe de altă parte, funcţionarul a fost beneficiarul 
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final al unei conduite ilicite a autorităţii publice, recuperarea sumelor impunându-se a fi 

efectuată de la acesta independent de reţinerea vreunei răspunderi disciplinare a celor care au 

aprobat astfel de viramente. 

Cu titlu de principiu, curtea de apel a reţinut că decizia emisă de Camera de Conturi 

judeţeană, în baza proceselor-verbale de constatare încheiate de auditorii publici externi în 

baza Legii nr. 94/1992 republicată, este un act administrativ individual ce poate fi atacat atât 

pe calea unei acţiuni directe de către orice persoană care se consideră vătămată în sensul art. 1 

din Legea nr. 554/2004, dar şi pe calea excepţiei de nelegalitate. 

Pe de o parte, în cauză, nu suntem în prezenţa unui act administrativ care să se 

încadreze în prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 şi să determine astfel 

inadmisibilitatea atacării sale pe calea excepţiei de nelegalitate pentru că printr-o lege 

organică nu se prevede posibilitatea contestării actelor emise potrivit Legii nr. 94/1992 

republicată în faţa altor instanţe, ci tot a instanţelor de contencios administrativ, în condiţiile 

legii contenciosului administrativ. 

Pe de altă parte, Legea nr. 94/1992 republicată şi pct. 204 din Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010 au recunoscut dreptul de a contesta decizia emisă de 

Camerele de conturi judeţene numai conducătorului entităţii verificate, contestaţie care se 

adresează structurii Curţii de Conturi care a emis decizia şi se soluţionează printr-o încheiere. 

Această cale specială nu înseamnă însă că orice altă persoană vătămată într-un drept 

sau interes prin emiterea deciziei Camerei de conturi judeţene nu va putea să solicite ea însăşi 

instanţei de contencios administrativ, fie pe calea acţiunii directe, fie pe calea excepţiei de 

nelegalitate, anularea şi respectiv, constatarea nelegalităţii acestui act administrativ, mai ales 

în situaţia în care conducătorul entităţii verificate nu formulează contestaţie potrivit legii. 

O astfel de abordare, în sensul recunoaşterii dreptului persoanelor care se consideră 

vătămate de decizia Camerei de Conturi de a supune ele însele aceste acte controlului 

jurisdicţional, a fost consacrată şi de ICCJ în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 

815/2012).  

Obiecţiunile reclamantei, sub aspectul caracterului nemotivat în fapt şi în drept al 

actului administrativ, nu pot fi nici ele reţinute, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, actul 

conţinând prevederi suficiente referitoare la cauza juridică a imputării precum şi obiectul 

acesteia. Temeiul juridic al imputării acestei sume reclamantului îl reprezintă art. 84 lit. b) din 

Legea nr. 188/1999, text a cărui incidenţă este lesne de decelat chiar şi în absenţa unei 

trimiteri exprese şi complete în cuprinsul actului contestat. 

Contrar aprecierilor recurentului, curtea de apel a reţinut că în această ipoteză legală 

nu se impune dovedirea vreunei culpe proprii a funcţionarului public, textul art. 84 lit. b) din 

Legea nr. 188/1999 legiferând de fapt, în materia funcţiei publice, consecinţele plăţii lucrului 

nedatorat ca fapt juridic licit. Aşa cum s-a arătat şi în literatura de specialitate, încadrarea 

legislativă a acestei ipoteze nu este una corespunzătoare, coerente, întrucât induce ideea 

necesităţii dovedirii în speţă a tuturor condiţiilor specifice răspunderii civile. Însă, diferenţa de 

redactare dintre această ipoteză şi cele de la litere a) şi c) ale aceluiaşi articol este suficient de 

edificatoare sub aspectul condiţiilor ce se cer a fi îndeplinite pentru recuperarea pagubei în 

cazul unei plăţi necuvenite. 

Dacă în prima ipoteză legală se impune dovedirea „vinovăţiei” funcţionarului, aşa cum 

stipulează expres textul, în cea de a doua ipoteză, incidentă în speţă, pentru obligarea 

funcţionarului de a restitui sumele încasate se impune exclusiv statuarea asupra caracterului 
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nedatorat al acestora. Or, în speţă, acest caracter a fost deja tranşat prin decizia Camerei de 

Conturi Iaşi şi prin încheierea 51/2016 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Contrar aprecierilor recurentei, dispoziţia de imputare a fost legal emisă inclusiv din 

perspectiva termenului de decădere de 30 de zile prevăzut de art. 84 din Legea nr. 188/1999. 

Astfel, a reţinut instanţa de recurs faptul că actul administrativ contestat a fost emis la data de 

6.04.2016, în interiorul termenului de 30 de zile, calculat începând cu data de 17.03.2016, 

dată la care a fost comunicat pârâtului-intimat Încheierea nr. VI/2016 pronunţată cu privire la 

contestaţia administrativă formulată împotriva Deciziei nr. 155/2015 a Camerei de Conturi 

Iaşi. 

Conform art. 210 din Hotărârea nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea 

actelor rezultate din aceste activități: „Contestația suspendă obligația executării deciziei până 

la soluționarea ei de către comisia de soluționare a contestațiilor. Executarea măsurilor devine 

obligatorie de la data comunicării încheierii formulate de comisia de soluționare a 

contestațiilor, prin care se respinge integral sau parțial contestația. Prin „data comunicării 

încheierii” se înțelege data confirmării de primire a acesteia, menționată pe documentul de 

transmitere a încheierii.” 

În ceea ce priveşte argumentul conform căruia sumele reprezentând suplimentul 

postului nu se impun a fi restituite, întrucât au fost achitate funcţionarului în baza unui act 

administrativ anterior neanulat, curtea de apel a reţinut că acesta nu este fondat, întrucât se 

axează pe o interpretare trunchiată a legislaţiei contenciosului administrativ şi consecinţele 

sale conduc inevitabil la lipsirea de orice efect util a unui control ulterior al Curţii de Conturi 

asupra execuţiei bugetare a instituţiilor publice. 

Un astfel de raţionament care leagă decizia de imputare de necesitatea desfiinţării 

anterioare a decizie de stabilire a drepturilor salariale ar anula practic aplicabilitatea 

prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 188/1999, întrucât singura acţiune în anulare care 

poate fi imaginată într-o astfel de situaţie ar fi cea consacrată de art. 1 alin. 6 din Legea nr. 

554/2004, la iniţiativa autorităţii şi care, în cele mai multe cazuri, ar fi ineficientă, întrucât nu 

s-ar putea încadra în termenul de 1 an de la emiterea actului. Or, o astfel de situaţie nu ar 

putea fi coroborată cu prevederile art. 85 din Legea nr. 188/1999 care instituie un termen de 

prescripţie de 3 ani de la data producerii pagubei pentru emiterea dispoziţiei de imputare. 

În speţă, consecinţa restituirii sumei nu o reprezintă anularea de către o instanţă de 

judecată a deciziei de stabilire a drepturilor salariale ale funcţionarului, ci însăşi decizia 

Camerei de Conturi Iaşi prin care s-a statuat asupra nelegalităţii acordării acestora. Ca urmare 

a controlului efectuat de acest organism, autorităţile publice sunt obligate să recupereze 

sumele achitate nelegal, măsura desfiinţării propriilor acte fiind una subsidiară şi putând opera 

exclusiv în ipoteza în care la momentul statuării Curţii de Conturi ar mai fi deschisă calea 

procedurală a anulării sau revocării lor.  

În fine, în ceea ce priveşte aspectul formei pe care trebuie să o respecte dispoziţia de 

imputare, curtea de apel a reţinut că aceasta cuprinde semnătura primarului care este 

îndreptăţit la emiterea actului în baza Legii nr. 215/2001 şi poartă, totodată, viza secretarului 

unităţii administrativ teritoriale ale cărui atribuţii sunt tocmai de verificare a legalităţii sale. 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, curtea de apel a respins recursul ca 

nefondat. 
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Achiziții publice 

 

5. Contract de achiziţii publice. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Natura 

juridică a angajamentului de plată 

Raportul obligaţional dintre părţi, în baza căruia creditoarea poate 

pretinde plata de penalităţi şi poate apela la forţa coercitivă a statului prin 

formularea de acţiuni în justiţie în acest sens, este exclusiv contractul încheiat cu 

autoritatea publică. Angajamentul de plată nu este titlu executoriu şi nu poate 

produce efecte juridice decât sub aspectul întreruperii dreptului de prescripţie şi 

nu sub aspectul momentului de la care se calculează termenul de prescripţie. 

Temei de drept: Legea nr.  71/2011, Decretul nr. 167/1958 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 64/30 

ianuarie 2017 

Prin sentinţa nr.204/CA/11.03.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a II-a Civilă-

Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.XX48/99/2015 a fost respinsă cererea 

formulată de reclamanta SC „X.” SRL în contradictoriu cu pârâta Comuna Y., ca fiind 

introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen şi motivat, reclamanta SC „X.” 

SRL. 

Prin decizia 1191/2016 Curtea de Apel Iaşi a admis recursul, a casat sentința recurată 

și a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Comuna Y., iar conform art. 

287 indice 16 alin. 3 din OUG nr. 34/2006 a reținut cauza spre rejudecare. 

În rejudecare, curtea reţine că prin cererea dedusă judecății instanţei de fond la data de 

26.08.2015, reclamanta SC „X.” SRL a solicitat obligarea pârâtei Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Y. la plata sumei de 60000 lei reprezentând penalități de întârziere 

conform angajamentului de plată din data de 02.11.2011, aferente facturilor nr. 

0003/21.10.2008 și nr. 0004/21.10.2008, emise în baza contractelor de achiziții publice nr. 

4816/21.10.2008 și nr. 4817/21.10.2008. 

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat ca în fapt, în data de 02.11.2011, între 

societatea reclamantă şi pârâtă a fost încheiat un angajament de plată prin care pârâta se 

obliga să achite până la data de 31.12.2012 suma de 60000 lei reprezentând penalităţi de 

întârziere aferente facturilor 0003/21.10.2008 si 0004/21.10.2008, facturi emise in baza 

contractelor de achiziţii publice 4816/21.10.2008 si 4817/21.10.2008. Societatea arată că  a 

încercat rezolvarea pe cale amiabila a litigiului cu pârâta însă aceasta a refuzat plata sumelor 

menţionate mai sus fără a avea un motiv rezonabil. 

Având în vedere ca pârâta nu a respectat angajamentul de plata încheiat la data de 

02.11.2011, solicită obligarea acesteia la plata sumei de 60000 lei si a cheltuielilor de judecată 

ocazionate de prezentul litigiu.  

Prin întâmpinarea formulată pârâta U.A.T. Comuna Y. a arătat că prin sentinţa civilă 

nr. 2655/12.10.2011 pronunţată în dosarul nr. 4352/866/2011, instanţa a admis in parte 

acţiunea si a obligat-o la plata facturii in suma de 16.065 lei si penalităţi de 16.065 lei pentru 

perioada de întârziere, sume ce au fost plătite conform ordinelor de plata pe care le anexează 

in copie, din anul 2012. 

Ca atare, consideră ca in prezent nu mai are nici o obligaţie faţă de reclamanta raportat 

la cele mai sus menţionate. 
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În ceea ce priveşte procesul-verbal de conciliere încheiat in 02.11.2012 cat si 

angajamentul de plata care prevedea termene pentru achitarea sumelor restante, consideră ca 

acestea au fost achitate in interiorul acelor termene stabilite. 

Raportat la data încheierii procesului-verbal de conciliere si a angajamentului de plata 

cu data depunerii acţiunii, înţelege să invoce excepţia prescrierii dreptului la acţiune. 

Deliberând potrivit art.248 c.p.c cu prioritate asupra excepției prescrierii dreptului la 

acţiune curtea o va admite având în vedere următoarele: 

În fapt curtea reține că între S.C. „X.” S.R.L., în calitate de executant, şi Primăria 

Comunei Y., în calitate de beneficiar s-au încheiat contractele nr.4816/21.10.2008 şi 

nr.417/21.10.2008 având ca obiect studii de fezabilitate.  

În baza acestor contracte pârâta în calitate de achizitor se obliga sa plătească preţul 

către prestator în termen de 15 zile de la emiterea facturii de către acesta fiind stipulat la 

art.16.2 ca, "in cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 15 de zile de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi ca penalităţi o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,5% pe zi întârziere." 

Pentru plata serviciilor prestate, au fost emise facturile fiscale nr. 0003/21.10.2008 si 

0004/21.10.2008 facturii ce au fost achitate cu întârziere, după semnarea angajamentului de 

plată din data de 02.11.2011. 

Termenul de prescripţie pentru dreptul la acţiune având un obiect patrimonial este de 3 

ani, conform art.3 alin. l teza 1 din Decretul nr. 167/1958 si curge de la data când se naşte 

dreptul la acţiune, respectiv de la data expirării termenului de plata, in cazul in care dreptul 

este cu termen suspensiv, potrivit art.7 alin.3 din acelaşi act normativ. 

În cauză, fața de data încheierii contractelor - 21.10.2008, sunt aplicabile, dispozițiile  

Decretului nr. 167/1958, față de prevederile art. 201 din  Legea nr.  71/2011, potrivit cărora 

"prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân 

supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit". 

 Conform prevederilor art. 1 alin. 1 și 2 și art. 7 alin. 1 și 3 din Decretul nr. 167/1958, 

dreptul la acţiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost 

exercitat în termenul stabilit în lege, iar odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un 

drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, prescripţia începând 

să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.  

În speță, dreptul recurentei de a pretinde penalități de întârziere pentru sumele stabilite 

prin facturile fiscale s-a născut de la data expirării perioadei de 15 zile  de la data scadenței 

fiecărei facturi fiscale, respectiv la data 21.11.2008. Acest termen a fost întrerupt prin 

semnarea angajamentului de plată din data de 02.11.2011, de la aceasta dată curgând un nou 

termen de prescripţie de 3 ani, termen care s-a împlinit la data de 02.11.2014. 

În consecință, față de prevederile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958, dreptul de 

creanță al reclamantei reprezentat de penalitățile de întârziere s-a născut la data scadenței 

facturilor fiscale pentru care acestea au fost calculate, şi s-a împlinit la data de 02.11.2014 

având în vedere că termenul a fost întrerupt printr-un act de recunoaştere expres al debitoarei. 

Drept urmare, la data introducerii acțiunii, 26.08.2015 termenul de prescripție de 3 ani 

pentru penalitățile de întârziere era  împlinit de la data de 02.11.2014. 

Nu pot fi primite susținerile intimatei în sensul că termenul pentru penalitățile de 

întârziere se calculează de la data 31.12.2012 prevăzută în angajamentul de plată ca termen 

până la care se vor plăti penalităţile de întârziere. Sub acest aspect curtea reţine că 

angajamentul de plată nu este titlu executoriu. Astfel raportul obligaţional dintre părţi, în baza 

căruia creditoarea poate pretinde plata de penalităţi şi poate apela la forţa coercitivă a statului 

prin formularea de acţiuni în justiţie în acest sens, este exclusiv contractul 

nr.4816/21.10.2008, respectiv contractul nr.417/21.10.2008, angajamentul de plată 

neproducând efecte juridice decât sub aspectul întreruperii dreptului de prescripţie şi nu sub 

aspectul momentului de la care se calculează termenul de prescripţie, termen ce se calculează 

prin raportare exclusiv la contractele menţionate. 
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În raport de situaţia de fapt descrisă anterior şi dispoziţiile legale evocate, curtea 

admite excepția prescrierii dreptului la acţiune şi, în consecinţă, respinge ca prescrisă acțiunea 

formulată de reclamanta SC „X.” SRL în contradictoriu cu pârâta unitatea administrativ-

teritorială comuna Y.  

 

6. Preţul neobişnuit de scăzut şi procedura clarificării şi completării ofertei iniţial 

depuse, în lumina Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

1. În principiu, cu privire la sfera de aplicare a procedurii prevăzute de art. 209 din 

Legea nr. 98/2016, curtea de apel a reţinut că, în jurisprudenţa sa, CJUE a conturat cerinţele 

şi circumstanţele care delimitează posibilitatea autorităţii de a solicita ofertanţilor clarificări 

ale ofertelor depuse. 

În cadrul exercitării puterii de apreciere de care dispune în ceea ce privește 

posibilitatea de a solicita candidaților să își clarifice oferta, autoritatea contractantă trebuie 

să trateze candidații în mod egal și loial, astfel încât să nu se poată considera, la finalizarea 

procedurii de selecție a ofertelor și în raport cu rezultatul acesteia, că solicitarea de 

clarificare a favorizat sau a defavorizat nejustificat candidatul sau candidații cărora le-a fost 

adresată. 

Pentru a se circumscrie principiilor anterior enunţate, curtea de apel a apreciat, în 

acord cu jurisprudenţa CJUE, că o cerere de clarificare a unei oferte: poate interveni numai 

după ce autoritatea contractantă a luat cunoștință de ansamblul ofertelor, trebuie adresată în 

mod echivalent tuturor ofertanților care se află în aceeași situație, cererea trebuie să 

privească toate punctele ofertei care impun o clarificare şi ea nu poate conduce sub nicio 

formă la prezentarea de către ofertant a ceea ce în realitate ar fi o nouă ofertă (a se vedea în 

acest sens Hotărârea SAG ELV Slovensko și alții, pct. 40). 

Prin urmare, sub aspect formal, textul art. 209 permite inclusiv ca, răspunzând la 

clarificările solicitate, ofertantul să completeze documentele iniţial depuse cu singura 

condiţie ca prin această completare să nu fie modificate elementele esenţiale ale ofertei 

iniţiale, respectiv ca aceste completări să îşi aibă izvorul bine determinat în oferta iniţială şi 

acestea să fie menite să clarifice o situaţie preexistentă.  

 

2. Cu titlu de principiu, curtea de apel a reţinut că aprecierea autorităţii contractante 

cu privire la preţul ofertat este inclusă într-un act administrativ emis în procedura de 

achiziţie, iar conţinutul său poate fi dedus judecăţii, în substanţa sa, în lumina principiilor 

derivate din art. 126 alin. 6 din Constituţie. Stabilirea limitei dintre marja de apreciere a 

autorităţii şi excesul de putere în emiterea actelor administrative reprezintă indubitabil o 

prerogativă a instanţei de contencios administrativ în contextul în care condiţia motivării 

actului apare ca o condiţie de legalitate, în sensul larg al termenului. 

Faptul că actualmente nu se mai prevede un criteriu matematic prin raportare la care 

preţul este calificat drept neobişnuit de scăzut (80% din valoarea estimată a contractului, 

conform legislaţiei anterioare) nu semnifică instituirea automată în favoarea autorităţii 

contractante a unei puteri de apreciere absolute cu privire la calificarea acestuia din moment 

ce aceasta este ţinută să respecte: scopul Legii nr. 98/2016 definit în art. 2 alin. 1, principiul 

eficienţei în cheltuirea fondurilor publice consacrat de Legea nr. 500/2002 şi să raporteze 

suma ofertată la preţul pieţei. 

Schimbarea opticii legiuitorului în privinţa calificării preţului ofertat ca fiind 

neobişnuit de scăzut (din raportarea sa la un prag fix de 80% în raportarea sa la preţul 

pieţei) implică următoarele consecinţe: pe de o parte, simpla plasare a unei oferte sub nivelul 

valorii estimate, chiar şi într-o proporţie semnificativă, nu declanşează automat o obligaţie a 

autorităţii de solicitare de clarificări, iar pe de altă parte, eventuala contestare a preţului 

ofertat de alt participant se impune a fi raportată la elemente componente de cost concrete şi 

nu la valoarea total ofertată, eventual prin raportare la propria ofertă. 
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Ofertarea salariului minim pe economie nu implică, per se, un indiciu că preţul ar 

trebui calificat drept neobişnuit de scăzut. 

Curtea de apel Iaşi, Secţia de Contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 224/17 martie 

2017 

Temeiuri de drept relevante: 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi normele sale de aplicare, aprobate 

prin HG nr. 395/2.06.2016; 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

Cuvinte cheie: 

Achiziţie publică 

Clarificarea ofertei depuse 

Preţul neobişnuit de scăzut 

 

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.02.2017, reclamanta 

SC „G” SA a formulat, în contradictoriu cu Comuna, în temeiul art. 29 din Legea nr. 

101/2016, plângere împotriva Deciziei nr. 301/C2/15 pronunţate de Consiliul National de 

Soluţionare a Contestaţiilor la data de 08.02.2017, solicitând să se dispună modificarea în 

parte a acestei decizii în sensul admiterii contestaţiei sale nr. 2040/03.01.2017 în tot şi, pe cale 

de consecinţă, să se dispună: suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 

definitivă a cauzei, precum şi obligarea autorităţii contractante la constatarea caracterului 

inadmisibil al ofertelor prezentate de asocierea „E” SRL – „GT” SA, „L” SRL, „A” SRL, 

„CR” SRL, Asocierea „S” SRL – „T” SA, Asocierea „C” SRL – „C” SRL, „M” SA şi 

obligarea autorităţii contractante la solicitarea motivării caracterului confidenţial al 

propunerilor tehnice şi financiare depuse de Asocierea „E” SRL – „GT” SA şi „L” SRL. 

În motivarea plângerii sale, reclamanta a arătat că, la data de 12.08.2016, Comuna a 

publicat în SEAP Anunţul de participare simplificat nr. X, prin care a adus la cunoştinţa 

operatorilor economici interesaţi organizarea procedurii simplificate pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Execuţie lucrări pentru 

obiectivele „Alimentare cu apă potabilă în satul B, comuna H, judeţul Vaslui; Canalizare şi 

staţie de epurare în satul B, comuna H, judeţul Vaslui”. 

Fiind interesată de participarea la procedura de atribuire antemenţionată, reclamanta a 

indicat faptul că a depus oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. 

Ca urmare a evaluării ofertelor depuse, oferta sa a fost declarată admisibilă, dar 

necâştigătoare, conform Comunicării rezultatului procedurii nr. 468/19.12.2016. 

Prin Adresele nr. 2035/19.12.2016 și nr. 2037/20.12.2016, reclamanta a solicitat 

accesul la dosarul achiziţiei (inclusiv la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire 

antemenţionate), în conformitate cu art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016. A indicat 

reclamanta faptul că Autoritatea Contractanta a refuzat accesul subscrisei la propunerile 

tehnice şi financiare depuse de Asocierea „E” SRL – „GT” SA şi de „L” SRL, motivat de 

faptul că ofertanţii au declarat informaţiile cuprinse în aceste documente drept confidenţiale. 

S-a mai arătat că, potrivit Raportului procedurii nr. 457/19.12.2016, oferta reclamantei 

a fost clasată pe locul nr. 8. 

În opinia reclamantei, ofertele clasate pe locurile nr. 1 - nr. 7 sunt inadmisibile, în 

conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016, aspect care a determinat-o să 

formuleze plângere la CNSC şi ulterior să urmeze procedura în faţa instanţei. 

A arătat reclamanta faptul că prin Decizia C.N.S.C. nr. 301/C2/15 din data de 

08.02.2017, Consiliul a admis în parte Contestaţia şi a dispus, inter alia, anularea raportului 
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procedurii de atribuire şi a comunicărilor transmise ofertantului câştigător şi ofertanţilor 

clasaţi pe locurile 2-7, precum şi reevaluarea ofertei câştigătoare şi a ofertelor clasate pe 

locurile 2 - 7, cu respectarea prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire, conform celor 

precizate în motivare. 

A arătat reclamanta faptul că motivarea Consiliului încalcă în parte legislaţia 

achiziţiilor publice, atât prin respingerea neîntemeiata a unor critici ale subscrisei şi 

dispunerea unor soluţii contrare prevederilor legale, cât şi prin nesoluționarea anumitor critici 

şi capete de cerere. 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere având ca obiect suspendarea procedurii de 

atribuire, reclamanta a arătat că, în speţă, există suficiente indicii de nelegalitate care să 

justifice suspendarea procedurii, dat fiind că reţinerile C.N.S.C. cu privire la reevaluarea 

ofertelor încalcă în mod flagrant legislaţia achiziţiilor publice. În prezentul caz, suspendarea 

procedurii de atribuire se impune având în vedere că plângerea vizează măsurile adoptate de 

Autoritatea Contractantă în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii 

antemenţionate, iar Consiliul a reţinut nereguli cu privire la fiecare ofertă clasată pe un loc 

superior subscrisei, iar, în ipoteza în care Autoritatea Contractanta va continua procedura de 

atribuire şi curtea de apel va admite plângerea şi va dispune reevaluarea ofertelor, Autoritatea 

Contractanta se va afla în imposibilitate de a lua măsurile de remediere corespunzătoare. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect anularea în parte a deciziei 

CNSC, reclamanta a învederat critici de nelegalitate ale acesteia în raport de fiecare ofertă 

depusă. 

Cu privire la oferta Asocierii „E”, reclamanta a arătat că modalitatea în care CNSC a 

analizat critica referitoare la îndeplinirea cerinţei de calificare privind capacitatea de 

exercitare a activităţii profesionale este profund eronată.  

În opinia reclamantei, organismul administrativ-jurisdicțional se contrazice în propriile 

afirmaţii cu privire la necesitatea autorizării potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004. 

Contradicţiile lipsesc actul administrativ-jurisdicțional de claritatea motivării absolut 

necesară. În condiţiile în care însuși Consiliul se raportează la activităţile autorizate conform 

art. 15 din Legea nr. 359/2004 incluse în certificatele constatatoare prezentate de membrii 

Asocierii „E”, concluzia în sensul în care această autorizare nu este necesară ridică serioase 

semne de întrebare cu privire la însăşi legalitatea și temeinicia Deciziei. 

Reclamanta a subliniat importanţa autorizării, indiferent de includerea (sau nu) a 

acesteia în documentaţia de atribuire, întrucât autorizarea conform art. 15 din Legea nr. 

359/2004 reprezintă o cerinţă ope legis ce trebuie îndeplinită de operatorii economici în 

vederea desfăşurării în mod licit a activităţilor sale. 

Necesitatea autorizării rezultă în mod neechivoc din modalitatea de formulare a 

cerinţei din Fișa de date a achiziţiei (secţiunea III.2.1.b) - Capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale): Autoritatea Contractantă a solicitat ca operatorii economici ce depun 

oferta sa demonstreze capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul 

contractului. Or, a indicat reclamanta, capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac 

obiectul contractului (şi executarea lucrărilor în mod licit) nu poate fi demonstrata decât prin 

autorizarea activităţilor conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.  

Raţionamentul Consiliului în sensul în care asociatul „GT” SA va executa lucrările 

aferente codului CAEN 4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide, iar 

liderul „E” SRL va executa celelalte lucrări aferente obiectului contractului de achiziţie 

publica (lucrări de turnare, vopsire, preparare beton, zugrăvire, instalaţii electrice) este 

contrazis de faptul că lucrările aferente codului CAEN 4221 reprezintă aproximativ 90% din 

valoarea contractului de achiziţie publică şi nicidecum 50%. 

În contextul în care prin Acordul de asociere nr. 175/25.08.2016, liderul „E” SRL şi-a 

asumat că va executa 50% din lucrările ce fac obiectul contractului de achiziţie publică, iar 

lucrările aferente codului CAEN 4221 reprezintă aproximativ 90% din lucrările cuprinse în 

obiectul contractului de achiziţie publică, devine evident ca asociatul „E” SRL ar trebui să 



325 

 

execute și lucrări aferente codului CAEN 4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

pentru fluide în măsura în care, într-adevăr, astfel cum susţine Consiliul, fiecare dintre cei doi 

asociaţi contribuie la execuţia lucrării în proporţie de 50% şi ar trebui să demonstreze 

capacitatea de exercitare a activităţii profesionale raportat la specificul activităţii desfăşurate 

în cadrul lucrării. 

O altă breşă în raţionamentul propus de Consiliu, a adăugat reclamanta, constă în 

faptul că acesta s-a raportat în soluţionarea criticii privind lipsa de personal a „E” SRL 

exclusiv la declaraţiile pe proprie răspundere depuse (Declaraţia IMM, formularul nr. 7), în 

pofida faptului că aceste informaţii sunt contrazise de documentele emise de autorităţile 

competente în domeniu. 

Reclamanta a mai arătat că nici reţinerile C.N.S.C. cu privire la preţul nesustenabil şi 

nerealist ofertat de Asocierea „E” nu pot fi validate de instanţă. Legislaţia privind remediile și 

căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică (art. 26 alin. 2 din 

Legea nr. 101/2016) are rolul de a asigura o bună administrare a justiţiei în vederea exercitării 

controlului judecătoresc sau judiciar. Or, în situaţia în care Consiliul „tace” și nu se pronunţă 

asupra legalităţii activităţii comisiei de evaluare, cum poate fi exercitat controlul asupra 

modalităţii de evaluare a ofertelor depuse? 

Reclamanta a învederat că preţul ofertat de Asocierea „E” este neobişnuit de scăzut. El 

este mult mai redus decât celelalte preturi ofertate în cadrul procedurii (opt oferte financiare 

fiind mai mult decât relevante pentru a reflecta preturile pieţei), iar ofertele financiare ale 

celorlalţi ofertanţi nu pot fi justificate prin raportare la preturile pieţei (astfel cum a reţinut 

însuși Consiliul) şi, pe cale de consecinţă, cu atât mai mult nu pot fi justificate nici prețurile 

ofertate de Asocierea „E”. 

În opinia reclamantei declararea drept câştigătoare a unei oferte cu un preț neobişnuit 

de scăzut (imposibil de justificat) nu asigură, în mod cert, executarea contractului la 

parametrii calitativi şi cantitativi impuşi prin caietul de sarcini. În practică, semnarea unor 

contracte de achiziţie publică cu operatori economici care au ofertat preţuri neobişnuit de 

scăzute (cu respectarea „teoretică” a specificaţiilor tehnice) a condus la o imposibilitate a 

executării contractelor, datorită prețurilor nesustenabile ofertate.  

A arătat reclamanta că preţul ofertat nu este rezultatul liberei concurenţe, el nu poate fi 

justificat, fiind evidentă intenţia ofertantului de a denatura concurenţa în cadrul procedurii de 

atribuire, prin utilizarea unor preţuri mult inferioare preturilor pieţei, care nu sunt rezultatul 

liberei concurente. În contextul în care nici măcar preţurile ofertate de ceilalţi operatori 

economici, mult mai mari decât preţul ofertat de Asocierea „E”, nu pot fi justificate raportat la 

nivelul pieţei, este evident că şi preţul ofertat de Asocierea „E” se află mult sub nivelul pieţei. 

În privinţa centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, reclamanta a achiesat la 

constatările Consiliului, însă a precizat că concluzia organismului, în sensul în care se impune 

clarificarea cu ofertantul declarat câştigător a centralizatorului cu lucrările executate de 

asociat, este profund eronată, întrucât aspectul analizat nu este ambiguu, nefiind susceptibil de 

a face obiectul clarificărilor, ofertantul declarat câştigător nedepunând pur şi simplu 

centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, act solicitat prin Fişa de date a achiziţiei. În 

opinia reclamantei, permiterea depunerii centralizatorului cu lucrările executate de asociaţi pe 

calea clarificărilor reprezintă o completare semnificativă a propunerii financiare. 

În ceea ce priveşte oferta „L” SRL, reclamanta a apreciat că aceasta ar fi trebuit 

declarată inadmisibilă. 

A arătat reclamanta că în timp ce susţinerile privind preţurile materialelor au fost 

considerate de Consiliu drept întemeiate, critica privind tariful net pentru ora de manoperă a 

fost respinsă în mod nejustificat, întrucât art. 136 alin. (1) din Normele Metodologice 

raportează preţul aparent neobişnuit de scăzut la preturile pieţei, prin utilizarea inclusiv a 

informaţiilor din buletine statistice , iar dispoziţia legală susţine raportarea tarifului pentru 

manopera la nivelul tarifului mediu net pe ramura publicat de Institutul Național de Statistică. 
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În opinia reclamantei, tariful ofertat de „L” de 8 lei/oră net pentru ora de manoperă este situat 

mult sub nivelul tarifului mediu net pe ramură, publicat de Institutul National de Statistică. 

În contextul celor de mai sus, față de prevederile art. 136 alin. (1) și (2) din Normele 

Metodologice, reclamanta a arătat că Autoritatea Contractantă avea obligaţia de a-i solicita 

ofertantului explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condiţiile de 

calitate impuse prin documentaţia de atribuire din perspectiva tarifului net pentru ora de 

manoperă, urmând ca oferta să fie respinsă dacă explicaţiile nu justifică nivelul scăzut al 

tarifului ofertat. 

În ceea ce priveşte tipurile de cămin ofertate, reclamanta a arătat că C.N.S.C s-a 

raportat în mod eronat exclusiv la Formularul F3 – Liste cuprinzând cantităţi de lucrări, 

ignorând cu desăvârşire criticile subscrisei fundamentate pe Formularul C6. Din informaţiile 

prezentate la pag. 2 poz. 57 din Formularul C6 rezultă că a fost ofertat un singur tip de cămin 

de canalizare respectiv – CĂMIN DE VIZITARE DIN POLIETILENA (PE) D1100 - 172 

buc., furnizat de către „V” la preţul de 1.548,93 lei. Preţul corespunde produsului „Cămin cu 

diametrul D - 1,1 m (H variabil - din planşe) (cod 8888887) - 1+3 ieşire”, informaţie care 

rezultă, în opinia reclamantei, din analiza comparativă a preţurilor şi specificaţiilor ofertei V 

pentru căminele de Polietilenă, valabilă la data întocmirii ofertei.  

Prin urmare, în opinia reclamantei, se impune admiterea criticilor privind 

neconformitatea tipurilor de cămin ofertate şi, pe cale de consecinţă, respingerea ofertei „L”, 

fie pentru neîndeplinirea cerinţelor minime din caietul de sarcini, în temeiul art. 137 alin. 3 lit. 

a) din Normele metodologice, fie pentru ofertarea unor costuri neobişnuit de scăzute şi care 

nu respectă principiul liberei concurente (prețuri mai mici decât cele din oferta furnizorului 

„V”) şi care nu pot fi justificate, în temeiul art. 137 alin. (2) lit. g) și art. 137 alin. (3) lit. c) din 

Normele metodologice. 

În ceea ce priveşte oferta „A” SRL, reclamanta a apreciat că şi aceasta este 

inadmisibilă, criticile sale referitoare la graficul de execuţie propus de „A” şi metodologia de 

execuţie a lucrărilor, fiind considerate drept întemeiate de CNSC. Totuşi, în mod eronat, 

CNSC a concluzionat că „autoritatea contractantă trebuie să clarifice cu acest ofertant faptul 

că acesta intenţiona să execute lucrări de arhitectură la camera de vane în perioada de iarnă”. 

În opinia reclamantei, autoritatea contractantă are obligaţia de a respinge oferta „A” 

drept neconformă în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice, întrucât la 

secţiunea IV.4.1) din Fișa de date a achiziţiei se precizează expres că propunerea tehnică 

trebuie să conţină prezentarea modului de realizare a lucrărilor care va descrie inclusiv 

programul de execuţie (diagrama Gantt), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare 

a lucrărilor, iar clarificarea acestui aspect inclusiv prin emiterea unui grafic de execuţie 

revizuit, ar reprezenta o modificare a propunerii tehnice nepermisă de art. 134 alin. (6) din 

Normele Metodologice şi sancţionată cu neconformitatea ofertei. În opinia reclamantei, lipsa 

metodologiei de execuţie reprezintă o nerespectare flagrantă atât a cerinţelor clare din Fişa de 

date a achiziţiei, cât şi a caietului de sarcini. 

Referitor la fişele tehnice, reclamanta a arătat că CNSC a reţinut în mod corect criticile 

sale sub acest aspect, însă concluzia CNSC, în sensul în care se impune clarificarea cu 

ofertantul a aspectelor privind fișele tehnice, este profund eronată. 

Referitor la elementele de cost ofertate, criticile reclamantei au vizat: tariful net pentru 

ora de manoperă, cota de cheltuieli indirecte şi cea de profit, prețurile anumitor materiale din 

lista consumurilor de resurse materiale. Faţă de acestea, aprecierile CNSC au fost eronate, a 

susţinut reclamanta, tariful net pentru ora de manoperă, ofertat de „A” (7,5 lei/ora), fiind 

situat mult sub nivelul tarifului mediu net pe ramura publicat de Institutul Național de 

Statistică. 

Contrar celor reţinute de Consiliu, critica privind cota de cheltuieli indirecte și profit 

este pe deplin întemeiată, a arătat reclamanta. Astfel, ceea ce omite CNSC să observe este că 

s-a criticat faptul că Autoritatea Contractantă avea obligaţia de a-i solicita ofertantului 

explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în condiţiile de calitate impuse 
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prin documentaţia de atribuire. Cotele ofertate de ofertanţii clasaţi pe locurile nr. 3 - nr. 8 sunt 

cei puţin duble, ofertele acestora putând fi considerate drept „preturi ale pieţei” în accepţiunea 

art. 136 alin. (1) din Normele Metodologice, a completat reclamanta. Justificarea exhaustivă a 

cotei de cheltuieli indirecte este cu atât mai importantă, a indicat reclamanta, cu cât în această 

valoare sunt cuprinse toate acele cheltuieli care nu au fost şi nu sunt evidenţiate în mod 

explicit prin listele de cantităţi de lucrări. 

Reclamanta a mai învederat că susţinerile sale privind preturile anumitor materiale din 

lista consumurilor de resurse materiale au rămas nesoluționate, CNSC nepronunțându-se 

deloc asupra acestei critici. 

Contrar celor reţinute de CNSC, reclamanta a arătat că, întrucât tariful mediu net 

pentru manopera ofertat este de aproximativ jumătate din tariful mediu net pentru manopera 

publicat de Institutul National de Statistică, cota de cheltuieli indirecte este jumătate din cota 

de cheltuieli indirecte stabilite la nivel naţional pentru obiectivele finanţate din fonduri 

publice, procentul de profit este de 5 ori mai mic decât procentul de profit stabilit la nivel 

naţional pentru obiectivele finanţate din fonduri publice şi preturile pentru materiale ofertate 

de către „A” sunt extrem de reduse în unele situaţii (0 lei), Autoritatea Contractantă avea 

obligaţia de a-i solicita acestuia explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în 

condiţiile de calitate stabilite prin documentaţia de atribuire, impunându-se respingerea ofertei 

acestuia atât în temeiul art. 137 alin. (2) lit. g), cât şi în temeiul art. 137 alin. (3) lit. c) din 

Normele metodologice. 

În ceea ce priveşte inadmisibilitatea ofertei „CR” SRL, reclamanta a arătat că criticile 

sale privind propunerea tehnică a acestei societăţi referitoare la drumul critic, graficul de 

execuţie, încărcarea maximă a acoperişului, fişele tehnice, precum și secvenţierea, derularea 

în timp și durata testelor, au fost apreciate drept întemeiate. Totuşi, concluzia CNSC  în sensul 

în care se impune clarificarea cu ofertantul a acestor aspecte din propunerea tehnică este 

profund eronată, permiterea completării acestor aspecte pe calea clarificărilor reprezentând o 

completare semnificativă a propunerii tehnice, interzisă potrivit art. 134 alin. (6) din Normele 

Metodologice. 

Reclamanta a reiterat că preţul ofertat de această societate este neobişnuit de scăzut 

întrucât: s-a ofertat un preţ pe benzină auto CO 75 - cod 6200573, respectiv motorină - cod 

6200937 de 6 lei/litru, depăşind astfel în mod nejustificat preţurile pieţei, iar tariful de 8 

lei/ora net pentru ora de manoperă, ofertat de „CR” în propunerea financiară este sub nivelul 

tarifului mediu net pe ramură. Totodată, preţurile pentru materiale practicate la stabilirea 

ofertei financiare cuprinse în lista consumurilor de resurse materiale nu sunt rezultatul liberei 

concurenţe, fiind nejustificat de scăzute prin raportare la preţul pieţei. 

În opinia reclamantei şi oferta Asocierii „S” ar fi trebuit declarată inadmisibilă. 

Reclamanta a mai învederat că motivarea CNSC față de criticile subscrisei privind 

ofertele Asocierii „S”, Asocierii „C” şi „M” SA este extrem de sumară şi denotă o analiză 

superficială, aceasta limitându-se la a preciza că menţine argumentele prezentate pentru 

ofertanţii vizaţi anterior. Or, în anumite cazuri, aceste trimiteri nu își găsesc aplicabilitate, 

Decizia Consiliului fiind deopotrivă eronată și nemotivată cu privire la criticile respective. 

Referitor la propunerea tehnică a acestei asocieri, susţinerile reclamantei potrivit 

cărora lipsesc informaţiile legate de personalul de execuţie din propunerea tehnică nu au fost 

analizate de CNSC. 

În opinia reclamantei, se impune admiterea criticii sale privind lipsa personalului din 

propunerea tehnică a Asocierii „S”, întrucât: propunerea tehnică trebuie să includă descrierea 

resurselor disponibile, conform secţiunii IV.4.1) din Fișa de date a achiziţiei și Formularului 

nr. 8- Resurse, iar ofertantul avea obligaţia de a oferi informaţii atât cu privire la personalul de 

conducere, cât și la personalul de execuţie ce va fi implicat în executarea lucrării, Asocierea 

„S” nefăcând însă nicio referire la personalul de execuţie. Astfel, Autoritatea Contractantă nu 

poate proba dacă graficul de execuţie a fost dimensionat corespunzător (prin prisma duratei 

activităţilor), a indicat reclamanta. 
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Reclamanta a mai criticat şi faptul că CNSC s-a pronunţat în mod superficial și asupra 

criticilor privind lista de utilaje pentru realizarea lucrărilor prezentată de Asocierea „S” în 

contextul în care: lista prezentată nu conţine resurse principale, minim necesare pentru 

execuţia lucrărilor precum aparate de sudură, termofuziune și electrofuziune necesare 

îmbinării ţevilor din PEHD, este incompletă deoarece nu sunt indicate marca și tipul utilajelor 

(necesare pentru a calcula productivitatea utilajului) și nici numărul acestora, conţine referinţe 

la singular cu privire la toate utilajele deţinute de acesta, rezultând, astfel, că se utilizează câte 

un utilaj din fiecare categorie în parte, din graficul de execuţie rezultă că există lucrări 

simultane, care necesită acelaşi tip de utilaje, fiind evident că un utilaj nu se poate afla în 

acelaşi timp în două locuri distincte. În condiţiile în care din lista prezentată de Asocierea „S” 

rezultă că aceasta deţine un singur exemplar din fiecare tip de utilaj, nu se poate concluziona 

decât că termenul de execuţie declarat de către ofertant nu corespunde realităţii. 

În opinia reclamantei, soluţia Consiliului în sensul că aspectele legate de graficul de 

execuţie şi drumul critic ar putea face obiectul clarificărilor este profund eronată şi contrară 

prevederilor legale. Permiterea depunerii pe calea clarificărilor a unui nou grafic de execuţie 

care să respecte cerinţele documentaţiei de atribuire și a completării propunerii tehnice cu 

informaţiile privind drumul critic reprezintă o completare/modificare vădită a propunerii 

tehnice nepermisă în virtutea art. 134 alin. (6) din Normele Metodologice și art. 209 alin. (1) 

și (2) din Legea nr. 98/2016. 

O altă critică cu privire la care Consiliul nu s-a pronunţat vizează lipsa din graficul de 

execuţie a organizării de şantier în contextul în care, prin Fișa de date a achiziţiei, se solicita 

prezentarea în cadrul graficului inclusiv a lucrărilor temporare și, prin urmare, și a organizării 

de şantier. 

În privinţa aceleiaşi oferte, a arătat reclamanta că susţinerile sale în privinţa tarifului 

net pentru ora de manoperă au fost respinse de Consiliu în mod neîntemeiat. Tariful net pentru 

ora de manoperă ofertat de Asocierea „S” este situat sub nivelul tarifului mediu net pe ramură 

publicat de Institutul Național de Statistică. 

Prețurile pentru materiale practicate la stabilirea ofertei financiare ale Asocierii „S” nu 

sunt rezultatul liberei concurențe.  

Reclamanta a arătat că şi oferta Asocierii „C” ar fi trebuit declarată inadmisibilă. 

Criticile sale privind propunerea tehnica a Asocierii „C” au fost apreciate drept 

întemeiate, soluţia Consiliului în sensul clarificării aspectelor respective fiind însă eronată, a 

arătat reclamanta. Astfel, referitor la graficul de execuţie, drumul critic, secvențierea, 

derularea în timp și durata testelor, precum și fișele tehnice, CNSC a concluzionat în sensul că 

se impune clarificarea cu ofertantul a acestor aspecte din propunerea tehnică și propunerea 

financiară. O astfel de concluzie este însă profund eronată, permiterea completării acestor 

aspecte pe calea clarificărilor reprezentând o completare semnificativă a propuneri tehnice și 

financiare, interzisă potrivit art. 134 alin. (6) din Normele metodologice. 

Referitor la preţul neobişnuit de scăzut, reclamanta a arătat că Consiliul face trimitere 

în mod eronat la „argumentele prezentate pentru ofertantul câştigător", întrucât criticile 

subscrisei din Contestaţie cu privire la propunerile financiare depuse de cei doi ofertanţi 

(Asocierea „E” - ofertant declarat câştigător și Asocierea „C”) au fost substanţial diferite. 

Preţul ofertat de Asocierea „C” este neobişnuit de scăzut și nu este rezultatul liberei 

concurențe, întrucât tariful orar în cuantum de 8 lei/oră pentru manoperă este sub nivelul 

tarifului mediu net pe ramură publicat de Institutul Național de Statistică, Asocierea „C” a 

ofertat resursa materială „benzină auto CO 75 - cod: 6200573” cu un preț nejustificat de 

ridicat (6 lei/litru), față de preţul pieţei ( aproximativ 5 lei/litru). 

În privinţa ofertei „M” SA, reclamanta a apreciat că şi aceasta este inadmisibilă. În 

opinia reclamantei, propunerea tehnică depusă de „M” nu respectă nici prevederile Caietului 

de sarcini și nici cerinţele Autorităţii Contractante din secţiunea IV.4.1) - Modul de prezentare 

a propunerii tehnice din Fișa de date a achiziţiei. Deşi criticile sale privind graficul de 

execuţie au fost admise de CNSC, concluzia în sensul în care se impune clarificarea cu 
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ofertantul a acestor aspecte din propunerea tehnică este contrară prevederilor legale. De 

asemenea, a arătat reclamanta, concluzia Consiliului în sensul în care organizarea de şantier 

nu trebuie să apară în graficul de execuţie este profund eronată, având în vedere că: înfiinţarea 

și desfiinţarea organizării de şantier (pentru orice lucrare de investiţii) implică mobilizarea de 

resurse umane, resurse materiale, mijloace de transport și utilaje în egală măsură, precum 

orice altă activitate din procesul de execuţie, prezentată în graficul de execuţie al unui 

ofertant; mobilizarea acestor resurse implică costuri directe în contract; prin graficul de 

execuţie, ofertantul trebuie să demonstreze Autorităţii Contractante că dispune de resursele 

necesare execuţiei tuturor categoriilor de lucrări ce implică mobilizarea de resurse menţionate 

mai sus; prin urmare, dacă în grafic nu sunt cuprinse toate aceste categorii de lucrări, graficul 

de execuţie nu este dimensionat corespunzător și nu este realist; unul dintre motivele pentru 

care se solicită graficul de execuţie este și dimensionarea cash-flow-ului; Autoritatea 

Contractantă trebuie să ştie necesarul de resurse pentru a putea bugeta proiectul în fiecare 

lună; or, dacă organizarea de şantier nu este cuprinsă în grafic, beneficiarul nu o va putea 

bugeta; organizarea de şantier trebuie cuprinsă în graficul de execuţie, deoarece aceasta se 

poate înfiinţa numai după emiterea Ordinului de începere și după predarea amplasamentului, 

graficul de execuţie începe cu data predării amplasamentului și se termină cu adresa de 

convocare a recepţiei la terminarea lucrării, între aceste date se execută toate activităţile 

contractate, incluzând astfel și organizarea de şantier. 

În plus, a arătat reclamanta, o critică cu privire la care Consiliul nu s-a pronunţat 

vizează lipsa din graficul de execuţie a organizării de şantier, deşi prin Fișa de date a achiziţiei 

(Secţiunea IV.4.1).c)), se solicită prezentarea în cadrul graficului inclusiv a lucrărilor 

temporare și, prin urmare, și a organizării de şantier. 

Prin trimiterea la titlul „Secvențierea, derularea în timp și durata testelor” (Propunerea 

tehnică – Partea 2, punctul 4) din cadrul ofertei înaintate de „M”, reclamanta a apreciat că 

CNSC a omis un aspect determinant, respectiv faptul că acest capitol nu cuprinde informaţiile 

solicitate prin documentaţia de atribuire. 

În privinţa criticilor referitoare la extrasele de materiale și utilaje, în mod eronat 

Consiliul s-a rezumat să afirme că denumirea resursei se poate identifica „cu uşurinţă”, fără a 

argumenta însă, în mod concret, această concluzie. 

Contrar concluziei Consiliului, reclamanta a arătat că în extrasele de material din 

propunerea tehnică, ofertantul prezintă poziţii care, deși sunt cotate, nu conţin denumirea 

resursei (poziţiile 42, 43, 46, 48, 52, 60, 73, 74, 100. 108, 146, 157, 171, 199, 225, 237, 240, 

241, 242, 244, 245, 271, 286, 295, 300, 301), în ceea ce priveşte extrasele de utilaj din 

propunerea tehnică, resursele prezentate la poz. 1- 6, 8-10,13-15, 17-18, 20-22, 26, 30, 31 și 

32 nu au nicio legătură cu denumirea utilajelor. 

În opinia reclamantei, inclusiv preţul ofertat de această societate este neobişnuit de 

scăzut, Consiliul făcând trimitere în mod eronat la „argumentele prezentate pentru ofertantul 

câştigător”, întrucât criticile din Contestaţie cu privire la propunerile financiare depuse de cei 

doi ofertanţi au fost substanţial diferite. Preţul ofertat de „M” este neobişnuit de scăzut și nu 

este rezultatul liberei concurente, întrucât tariful orar în cuantum de 12 lei/oră ofertat de „M” 

SA este sub nivelul tarifului mediu net pe ramură. 

Reclamanta a mai învederat şi faptul că în mod nelegal CNSC a lăsat capete de cerere 

nesoluţionate. Prin contestaţie, s-a solicitat, inter alia, anularea Comunicării rezultatului 

procedurii nr. 468/19.12.2016 şi obligarea Autorităţii Contractante la solicitarea motivării 

caracterului confidenţial al propunerilor tehnice şi financiare depuse de Asocierea „E” SRL – 

„G” SA și „L” SRL. Or, prin Decizie, Consiliul a dispus exclusiv anularea comunicărilor 

transmise ofertantului câştigător și ofertanţilor clasaţi pe locurile nr. 2 - nr. 7, iar Decizia nu 

cuprinde soluţionarea capătului de cerere privind obligarea Autorităţii Contractante la 

solicitarea motivării caracterului confidenţial al propunerilor tehnice și financiare depuse de 

Asocierea „E” SRL – „G” SA și „L” SRL. 
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În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 101/2016, ale Codului de procedură 

civilă, ale Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016. 

Intimata Comuna a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca 

nefondate. 

Autoritatea contractantă a menţionat că, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. 2 din Legea 

nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a 

executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauțiune, 

calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a 

contractului, în scopul despăgubirii autorităţii contractante pentru eventualele prejudicii 

cauzate prin încuviinţarea măsurii suspendării. Or, analizând plângerea înaintată de petentă, se 

constată că aceasta nu a constituit un astfel de instrument de garantare care să vină să 

protejeze interesele autorităţii împotriva relei-credinţe a ofertantului SC „G” SA de care dă 

dovadă prin impedimentele create în mod nejustificat şi, mai ales, nelegal în scopul întârzierii 

finalizării procedurii de atribuire. 

Autoritatea contractantă a mai menţionat că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. 2 din 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, „în calea de atac a plângerii, nu se pot schimba obiectul 

contestaţiei şi nici nu se pot formula pretenţii noi”.  

Analizând plângerea înaintată de reclamantă, intimata a considerat că aceasta a 

formulat pretenţii noi în raport cu cele din cuprinsul contestaţiei depuse anterior în faţa 

CNSC. Astfel, prin Contestaţie, SC „G” SA a solicitat anularea comunicării rezultatului 

procedurii nr. 468/19.12.2016, a tuturor actelor subsecvente, obligarea autorităţii contractante 

la reevaluarea ofertelor depuse cu consecinţa declarării acestora drept inadmisibile, obligarea 

autorităţii contractante la solicitarea motivării caracterului confidenţial al propunerilor tehnice 

şi financiare depuse de asocierea „E” – „G” SA şi „L” SRL şi anularea procedurii de atribuire. 

Prin plângerea care face obiectul dosarului, petenta pretinde obligarea autorităţii contractante 

la constatarea caracterului inadmisibil al ofertelor prezentate şi obligarea autorităţii 

contractante la solicitarea motivării caracterului confidenţial al propunerii tehnice şi 

financiare depuse de Asocierea „E” SRL – „G” SA şi „L” SRL. Obiectul celor două nu 

echivalează, cadrul procesual stabilit în faţa CNSC fiind altul, reclamanta încălcând 

prevederile art. 29 alin. 2 din Legea nr. 101/2016. 

Autoritatea contractantă a arătat că susţine în totalitate decizia CNSC, în considerentul 

că expunerea situaţiei de fapt reţinută de Consiliu pe baza probelor administrate, motivele de 

fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, cu arătarea atât a motivelor pentru care s-au 

admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor, sunt temeinice şi legale.  

În opinia intimatei, motivele care au stat la baza adoptării unei soluţii de admitere în 

parte a contestaţiei ofertantului SC „G” SA sunt argumentate şi justificate fără echivoc, iar 

remedierile impuse în sarcina autorităţii contractante sunt apte a îndrepta neregulile 

constatate, garantându-se astfel respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor 

de achiziţii publice.  

De asemenea, intimata a arătat că obiectul plângerii petentei este neclar sau chiar 

contradictoriu ori eronat. Astfel, aceasta solicită, pe de o parte, reevaluarea ofertelor, adică 

adoptarea unor măsuri de remediere pe care, de altfel, însuşi CNSC le-a impus prin soluţia sa , 

iar pe de altă parte doreşte obligarea autorităţii contractante la adoptarea unei anumite soluţii, 

în speţă declararea ofertelor clasate pe locurile 1-7 drept inadmisibile, adică obligarea 

autorităţii contractante la emiterea unui act.  
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Scopul obligaţiei autorităţii contractante (prin comisia de evaluare) de a stabili 

clarificările şi completările formale sau de confirmare care se impun pentru ca evaluarea 

fiecărei oferte să fie clară, completă şi legală, obligaţie născută din textul de lege prevăzut la 

art. 134 din HG nr. 395/2016, nu ar mai fi atins dacă i s-ar impune, din start, adoptarea unei 

anumite soluţii prestabilite, iar acest lucru ar încalcă în mod grav principiile ce guvernează 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.  

În opinia intimatei, este evident că ceea ce urmăreşte petenta SC „G” S.A. este să fie 

declarată câştigătoare în baza hotărârii instanţei, fără a se mai proceda la reevaluarea ofertelor 

clasate pe locurile 1-7, or cum s-ar putea realiza astfel scopul procedurilor de achiziţii publice 

în sine. 

Nu este cu putinţă transformarea unei obligaţii de mijloace/prudenţă şi diligență 

(conform contestaţiei), pentru asigurarea desfăşurării achiziţiilor publice conform legii, într-o 

obligaţie de rezultat (conform plângerii), respectiv obţinerea unui anumit rezultat al 

procedurii, fără a interesa modalitatea în care s-a ajuns la acel rezultat – declararea ofertelor 

inadmisibile aşa încât un anumit ofertant să fie declarat câştigător, în speţă SC „G” SA. 

În favoarea ambelor părţi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri. 

În şedinţa publică din data de 14 martie 2017, curtea de apel a respins ca nefondată 

excepţia tardivităţii contestaţiei, motivele de fapt şi de drept avute în vedere fiind consemnate 

în încheierea de şedinţă întocmită pentru acel termen. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect suspendarea procedurii de 

atribuire, curtea de apel a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada plăţii cauţiunii prevăzute de 

art. 33 alin. 2 din Legea nr. 101/2016, reprezentantul convenţional al societăţii declarând în 

faţa instanţei să societatea nu mai insistă în această solicitare. Faţă de neîndeplinirea unei 

cerinţe procedurale obligatorii în vederea analizării, pe fond, a cererii de suspendare a 

procedurii de atribuire, curtea a respins acest capăt de cerere ca inadmisibil.  

Analizând prezenta plângere prin prisma motivelor de fapt şi de drept invocate de 

contestatoare, curtea de apel a reţinut: 

1. În fapt, intimata Comuna, în calitate de autoritate contractantă, a iniţiat procedura 

simplificată - într-o singură etapă, online, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 

de lucrări având ca obiect „Execuţie de lucrări pentru obiectivele „Alimentare cu apă potabilă 

în satul B, comuna H, judeţul Vaslui; Canalizare şi staţie de epurare în satul B, comuna H, 

judeţul Vaslui”. În acest scop autoritatea a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 

x/12.08.2016. Valoarea estimată a contractului este de 5.987.870 lei, iar criteriul de atribuire 

stabilit de autoritate a fost „preţul cel mai scăzut". 

Potrivit Procesului-verbal nr. 216/12.09.2016 de inventariere a documentelor, au 

depus oferte un număr de 11 operatori economici.  

Conform raportului procedurii nr. 457/19.12.2016, ierarhia ofertelor depuse a fost 

următoarea: Asocierea „E” SRL cu suma de 3.863.275,29 lei, SC „A” SRL cu suma de 

3.962.691 lei, SC „CR” SRL cu suma de 4.365.167,75 lei, SC „L” SRL cu suma de 

4.435.176,15 lei, Asocierea „S” SRL cu suma de 4.484.508,98 lei, Asocierea „C” SRL cu 

suma de 5.081.131,65 lei, SC „M” SA cu suma de 5.134.208 lei şi reclamanta SC „G” SA cu 

suma de 5.950.701,07 lei. 

Ulterior evaluării ofertelor şi comunicării rezultatului procedurii de către autoritatea 

contractantă, SC „G” SA a depus contestaţie în faţa CNSC solicitând anularea comunicării 

rezultatului procedurii, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse de 

ofertanţii de pe locurile 1-7 cu consecinţa declarării acestora inadmisibile şi obligarea 

autorităţii contractante la motivarea caracterului confidenţial al propunerilor tehnice şi 

financiare depuse de către primul şi al patrulea ofertant. În subsidiar, s-a solicitat anularea 

procedurii simplificate. 

Prin decizia nr. 301/C2/15 din 8.02.2017 CNSC a admis în parte, contestaţia formulată 

de SC „G” SA în contradictoriu cu Comuna şi a anulat raportul procedurii şi comunicările 

transmise ofertantului câştigător şi ofertanţilor clasaţi pe locurile 2-7. Totodată, a fost obligată 
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autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei câştigătoare şi a celor clasate pe locurile 2-7, cu 

respectarea prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire, conform celor precizate în 

motivare. În baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 Consiliul a respins ca nefondat 

capătul de cerere privind anularea procedurii, având în vedere faptul că în cadrul acestei 

proceduri de atribuire s-au dispus măsuri de remediere, măsura anulării procedurii putând fi 

dispusă doar în situaţiile în care în cadrul procedurii nu se mai pot dispune măsuri corective, 

în speţă fiind o măsură excesivă. 

Ulterior, la solicitarea reclamantei, CNSC a pronunţat încheierea nr. 64/C2/2015 la 

data de 23.02.2017 prin care a admis cererea de completare a dispozitivului hotărârii iniţiale 

în sensul că a dispus anularea raportului procedurii şi a comunicărilor transmise ofertanţilor, 

inclusiv a comunicării rezultatului procedurii transmise contestatorului. Prin această încheiere 

CNSC a respins ca rămas fără obiect capătul de cerere privind obligarea autorităţii la 

motivarea caracterului confidenţial al propunerilor tehnice şi financiare depuse de asocierea 

„E” SRL şi „L” SRL. 

În cadrul prezentului litigiu, reclamanta nu a contestat şi această încheiere. 

2. În ceea ce priveşte obiecţiunea intimatei axată pe pretinsa modificare a obiectului 

cererii în faza judiciară faţă de cel dedus judecăţii organului administrativ-jurisdicţional, 

cu consecinţa caracterului inadmisibil al plângerii prin care se adaugă pretenţii noi, curtea a 

apreciat-o ca nefondată. 

Astfel, instanţa a reţinut că prin contestaţia depusă în faţa CNSC reclamanta a solicitat 

obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

licitaţie şi clasate pe locurile 1-7 menţionând şi rezultatul urmărit de ea, respectiv „obligarea 

la reevaluarea ofertelor cu consecinţa declarării acestora drept inadmisibile”.  

În faţa instanţei de judecată, pliindu-se pe dispozitivul şi considerentele deciziei 

CNSC prin care fuseseră deja admise unele obiecţiuni ale reclamantei, aceasta a solicitat în 

mod evident doar anularea în parte a acestei decizii, respectiv în partea pe care a apreciat-o ca 

fiind analizată şi tranşată de CNSC într-o manieră nelegală şi netemeinică. Astfel, prin 

plângerea formulată în faţa instanţei reclamanta a solicitat direct obligarea autorităţii la 

constatarea caracterului inadmisibil al ofertelor plasate pe locurile 1-7. 

Obiectul acţiunii judiciare este inclus în cel iniţial formulat, fiind  reprezentat, de fapt, 

de partea din decizia CNSC de care reclamanta poate fi nemulţumită, coroborat cu 

considerentele pentru care organismul administrativ-jurisdicţional a apreciat că nu se impune 

direct declararea ofertelor ca inadmisibile, ci deficienţele constatate pot face obiectul unor 

clarificări, decizia inadmisibilităţii neputând fi luată de plano, la acest moment. 

3. În drept, curtea de apel a reţinut că, potrivit art. 29 din Legea 101/2016, „Deciziile 

Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, 

cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de 

netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare.” 

Totodată, în ceea ce priveşte soluţiile pe care instanţa de judecată le poate pronunţa în 

această procedură, relevante sunt prevederile art. 34 din acelaşi act normativ conform cărora: 

„Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: a) anularea 

în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; b) obligarea la emiterea actului de către 

autoritatea contractantă; c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, 

inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din 

anunţul de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură 

cu procedura de atribuire; d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor 

legale în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor.” 

Din lectura textelor anterior citate, coroborat cu principiul separaţiei puterilor în stat, 

curtea a reţinut că atât organul administrativ-jurisdicţional, cât şi instanţa de judecată nu se 

pot substitui autorităţii contractante în exercitarea competenţelor stabilite de lege, cum este 

cazul verificării condiţiilor de admisibilitate şi conformitate a ofertelor, evaluarea lor 

comparativă, desemnarea ofertei câştigătoare şi a clasamentului final al ofertelor admisibile. 
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Singura autoritate abilitată de lege să decidă în mod direct şi nemijlocit caracterul conform 

sau admisibil al unei oferte este comisia de evaluare din cadrul autorităţii contractante aşa 

cum reiese din art. 207 din Legea nr. 98/2016. 

Sintagma „orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale” se 

impune a fi interpretată în sensul că această măsură de remediere trebuie să se circumscrie 

competenţei legale a instanţei de judecată. 

Respectarea limitelor competenţei CNSC şi a instanţei de judecată în sensul arătat 

anterior nu determină sub nicio formă ineficacitatea controlului judiciar din moment ce prin 

intermediul acestei căi se poate ajunge atât la anularea actelor nelegale, cât şi la obligarea 

autorităţii contractante la emiterea altor acte, situate în sfera sa de competenţă funcţională, cu 

respectarea însă a dispozitivului şi considerentelor autorităţii judiciare.  

Prin urmare, instanţa de judecată nu se poate pronunţa în sensul dorit de reclamantă, 

acela al obligării autorităţii contractante la emiterea unui act administrativ cu un anumit 

conţinut, ci aceasta trebuie să îşi respecte limitele propriei competenţe şi să tranşeze caracterul 

legal sau nelegal al actelor administrative deduse judecăţii precum şi să indice dispoziţiile 

legale incidente faţă de acest stadiu al procedurii, aspectele tranşate în drept fiind desigur 

obligatorii pentru părţi.  

Astfel, sfera atribuţiilor jurisdicţionale se axează în speţă pe obligarea autorităţii la 

reevaluarea ofertelor cu respectarea considerentelor organului jurisdicţional. 

Curtea a reţinut pentru fiecare ofertă criticată constatările CNSC, criticile punctuale 

ale reclamantei faţă de acestea şi propriile considerente de fapt şi de drept. 

3. A. În ceea ce priveşte oferta depusă de către Asocierea „E”: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că autoritatea 

contractantă nu a menţionat niciun cod CAEN în fişa de date. Aşa cum a fost întocmită 

această cerinţă de către autoritatea contractantă, CNSC a concluzionat că nu s-a cerut nicio 

dovadă privind autorizarea conform art. 15 din Legea nr. 359/2014, apreciind critica 

reclamantei neîntemeiată. S-a mai reţinut că ofertantul câştigător a demonstrat prin certificatul 

constatator emis de ONRC, că în obiectul secundar de activitate este inclusă şi activitatea 

invocată de contestator, probând astfel îndeplinirea cerinţei în discuţie. Totodată, s-a reţinut că 

asociatul ofertantului, „GT” SA figurează în certificatul ONRC ca fiind autorizat pentru 

„Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide – 4221”. 

Referitor la susţinerile SC „G” SA potrivit cărora „numărul de angajaţi al asociatului 

„E” în 2015 este 0” şi „nu posedă personal profesional de îndeplinire a 50% din contract” 

CNSC a dat relevanţă declaraţiei IMM depusă de acest ofertant în care figurează un număr de 

70 de angajaţi, respingând critica reclamantei. 

Cu privire la critica privind preţul nejustificat al câştigătorului, Consiliul a reţinut că 

doar autoritatea contractantă poate să aprecieze dacă un preţ este sau nu nejustificat şi să 

solicite clarificări, iar în situaţia în care aceasta consideră că preţul ofertat nu este nejustificat, 

nimeni nu o poate obliga să solicite justificarea preţului respectiv. S-a mai reţinut că expertul 

tehnic cooptat a procedat la analiza ofertei financiare a „E” şi a considerat că, în acest caz, nu 

este vorba despre un preţ neobişnuit de scăzut. 

Susţinerile reclamantei cu privire la neconformitatea ofertei financiare a câştigătorului, 

în sensul că preţul ofertat nu este rezultatul liberei concurenţe şi nu poate fi justificat, au fost 

apreciate ca neîntemeiate, preţul ofertat impunându-se a fi comparat cu cel oferit de operatori 

economici declaraţi câştigători în alte proceduri nu cu cel ofertat de reclamantă în prezenta 

procedură. 

În fine, CNSC a admis critica reclamantei referitoare la faptul că propunerea 

financiară a câştigătorului nu ar respecta fişa de date, întrucât nu a fost prezentat 

centralizatorului cu lucrările executate de asociat, aşa cum a solicitat autoritatea contractantă, 

dispunând obligarea autorităţii la clarificarea acestei situaţii şi reevaluarea acestei oferte. 

Criticile reclamantei cu privire la analiza efectuată de către CNSC vizează fiecare din 

cele patru puncte anterior menţionate, reclamanta apreciind pe de o parte că primele trei 
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neconformităţi ale ofertei ar fi trebuit să fie apreciate ca fondate, iar consecinţa celei de a 

patra ar fi trebuit să fie obligarea autorităţii la declararea ofertei ca inadmisibilă, nu obligarea 

autorităţii la reevaluarea sa ulterior clarificărilor. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la faptul că ofertantul „E” nu deţine 

autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide, 

curtea a reţinut în primul rând că, dintr-o perspectivă pur formală, se remarcă faptul că prin 

fişa de date a achiziţiei autoritatea nu a impus expres participanţilor un anumit cod CAEN 

pentru a participa la procedură.  

Conform acestui act accesibil în SEAP, capacitatea de exercitare a activităţii 

profesionale implică, din punctul de vedere al autorităţii, dovedirea înregistrării, legalitatea 

constituirii, neincidenţa vreunei situaţii de anulare a constituirii, precum şi capacitatea 

profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Toate aceste cerinţe puteau 

fi dovedite iniţial prin completarea DUAE şi apoi prin prezentarea certificatului constatator 

emis de ONRC, fără ca pentru acest din urmă act să fie stipulată o cerinţă anume în privinţa 

codurilor activităţilor autorizate. Prin urmare, o eventuală respingere ca inadmisibilă a ofertei 

acestui operator economic exclusiv pe acest considerent nu ar fi o măsură justificată în raport 

de cerinţele explicite ale fişei de date. 

Astfel, în opinia curţii de apel, principiul egalităţii de tratament şi obligaţia de 

transparenţă ar fi vădit încălcate în cazul în care un operator economic ar fi supus, cu ocazia 

evaluării, unor criterii care nu sunt expres stabilite prin fişa de date (a se vedea, mutatis 

mutandis cauza Pippo Pizzo împotriva CRGT Srl, C 27/15, paragraful 39, 47 şi 49). 

Cu privire la această cerinţă de formă inclusă în documentaţia de atribuire nu au fost 

formulate solicitări de clarificare, la momentul luării la cunoştinţă, aspect care implică 

asumarea sa, în această formă, de către ofertanţi. 

Se reţine astfel că intenţia autorităţii a fost aceea de a nu limita participarea la 

procedura de licitaţie doar a operatorilor economici care, la momentul depunerii ofertelor, au 

anumite activităţi corespunzătoare unui anumit cod CAEN incluse în certificatul constatator 

ONRC. 

În al doilea rând, analizând în substanţă critica reclamantei care trimite de fapt la 

pretinsa nedovedire de către ofertant a capacităţii sale profesionale, curtea de apel a reţinut că 

obiectul contractării este unul complex, finalitatea acestuia fiind aceea de a realiza 

alimentarea cu apă potabilă, canalizarea şi epurarea apelor în satul B, comuna H.  

În opinia Curţii, verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a capacităţii profesionale 

trebuie efectuată prin raportare pe de o parte, la toate categoriile de lucrări care sunt cuprinse 

în obiectul contractului, iar pe de altă parte, la capacităţile profesionale derivate din 

activităţile autorizate ale tuturor asociaţilor, în cazul în care oferta este comună. 

Denumirea contractului cuprinde scopul său final şi nu semnifică automat faptul că 

îndeplinirea sa trebuie să implice doar operatori economici autorizaţi în lucrări de construcţii a 

proiectelor utilitare pentru fluide, respectiv necesitatea ca fiecare societate comercială 

implicată în derularea sa să aibă autorizarea pentru codul CAEN 4221. Din conţinutul 

caietului de sarcini coroborat cu conţinutul ofertelor depuse reiese că realizarea obiectului 

contractului implică mai multe categorii de lucrări în care sunt incluse şi activităţi de edificare 

propriu zisă, lucrări de turnare, vopsire, preparare beton, zugrăvire, instalaţii electrice şi 

construcţii de proiecte utilitare pentru fluide. În acest context, autorizarea unui ofertant pentru 

diferite lucrări de construcţii, cum este cazul operatorului „E” SRL, apare ca fiind relevantă în 

dovedirea capacităţii profesionale de a realiza parte din activităţile care fac obiectul 

contractului. 

În ceea ce priveşte acest aspect, curtea a mai reţinut că oferta clasată pe primul loc 

aparţine unei asocieri, relevante fiind astfel capacităţile profesionale ale ambilor asociaţi. 

Astfel, din certificat constatator nr. 16752/14.11.2016, emis de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru asociatul „E” SRL reiese că activitate 

principală a acestui operator este de „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
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nerezidenţiale” – Cod CAEN 4120, iar printre activităţile relevante autorizate, conform art. 15 

din Legea nr. 359/2004, menţionează următoarele: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări 

de geamuri - 4334, Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor - 4333, Lucrări de tâmplărie şi 

dulgherie - 4332, Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii - 4329, Lucrări de instalaţii 

electrice - 4321, Lucrări de pregătire a terenului - 4312, Lucrări de construcţii a drumurilor şi 

autostrăzilor - 4211, Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale - 4120. 

Totodată, din certificat constatator nr. 42183/10.11.2016 emis de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru „GT” SA reiese că activitatea  principală a 

acestei societăţi este aceea de Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat – 

cod CAEN 4322, iar printre activităţile autorizate relevante sunt: Alte lucrări speciale de 

construcţii n.c.a. - 4399, Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări geamuri – 4334, Lucrări 

de pardosire şi placare a pereţilor - 4333, Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii - 4329, 

Lucrări de instalaţii electrice - 4321, Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti - 4299, 

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide - 4221. 

Prin urmare, ofertantul câştigător împreună cu asociatul său sunt autorizaţi să execute 

toate categoriile de lucrări prevăzute în caietul de sarcini. 

În principiu, curtea a statuat că, în cazul unei asocieri de operatori economici, care 

depun o ofertă comună şi în absenţa unor prevederi exprese din fişa de date referitoare la 

modalitatea concretă de îndeplinire a unor activităţi în cadrul asocierii, aceştia trebuie să 

îndeplinească, în mod cumulat, condiţia capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi nu 

fiecare în parte, repartizarea competenţelor în cadrul asocierii operând în funcţie de specificul 

activităţii propriu-zise pe care o va desfăşura fiecare. Această concluzie derivă din prevederile 

art. 185 şi 186 din Legea nr. 98/2016 conform cărora: „În cazul în care mai mulţi operatori 

economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind 

capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor 

tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod 

solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. … În cazul 

contractelor de achiziţie publică de lucrări sau de servicii şi al lucrărilor sau operaţiunilor de 

amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de achiziţie publică de produse, autoritatea 

contractantă poate impune ca anumite sarcini esenţiale să fie realizate în mod direct de către 

ofertant sau, în cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit 

membru al asocierii.” 

În subsidiar, curtea a reţinut că aspectul referitor la procentajul de lucrări aferente 

codului CAEN 4221 şi modalitatea concretă în care toate activităţile implicate de proiect vor 

fi repartizate între cei doi asociaţi, cu respectarea acordului lor de parteneriat, reprezintă o 

chestiune ce se impune a fi clarificată de către autoritate prin intermediul centralizatorului cu 

lucrările realizate de asociaţi în contextul întregii oferte depuse de acest ofertant. Or, cu 

privire la acest document, organul administrativ jurisdicţional deja a statuat în sensul 

necesităţii solicitării depunerii sale. 

Prin urmare, critica punctuală a reclamantei referitoare la faptul că una din societăţi, 

parte la asocierea declarată câştigătoare, nu ar îndeplini cerinţa de calificare privind 

capacitatea de exercitare a activităţii profesionale exclusiv din perspectiva absenţei unei 

corespondenţe între o parte din activităţile implicate de obiectului contractului cu codurile 

CAEN ale activităţilor autorizate din certificatul constatator emis de ONRC, nu este 

întemeiată, fiind în mod corect respinsă de către CNCD. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la faptul că societatea „E” nu deţine 

personal pentru executarea a 50 % din lucrările de construcţii, contrar celor reţinute de către 

CNCD, curtea de apel a apreciat-o ca fiind întemeiată, iar acest aspect trebuie supus 

clarificărilor de către autoritatea contractantă. 

A reţinut instanţa că această critică a reclamantei antamează chiar condiţiile de 

participare la procedură, respectiv dovedirea situaţiei personale reale a ofertantului, 
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independent de numărul sau calificarea persoanelor pe care acesta este dispus să le angajeze 

eventual ulterior, pentru realizarea proiectului. 

Astfel, a reţinut instanţa că în privinţa acestei critici, organismul administrativ-

jurisdicţional a ales să dea efect conţinutului declaraţiei IMM, datată 8.09.2016, depusă de 

ofertant din care reiese că acesta ar avea, pentru exerciţiul financiar 2015, un număr de 70 de 

angajaţi cu o cifră de afaceri de 7.046.535 lei, ignorând faptul că, ulterior clasării pe primul 

loc, la solicitarea expresă a autorităţii de a face dovada celor iniţial declarate referitor la 

situaţia sa, ofertantul a depus certificatul ONRC, datând din 14.11.2016, din care rezultă un 

număr de 0 angajaţi cu o cifră de afaceri de 7.046.535 lei, pentru acelaşi exerciţiu financiar. 

Din fişa de date a achiziţiei (III.2.1) reiese că la momentul depunerii ofertelor, situaţia 

personală a ofertantului se dovedeşte prin prisma unor declaraţii pe proprie răspundere 

ulterior, documentele justificative care probează conţinutul acestor declaraţii sunt solicitate de 

autoritate doar ofertantului clasat pe locul întâi în clasamentul intermediar. 

În fapt, ulterior procesului verbal al şedinţei nr. 9/10.11.2016 având în vedere că 

asocierea „E” SRL a fost clasată pe primul loc în urma aplicării criteriului preţului celui mai 

scăzut, prin adresa nr. 402/10.11.2016 anexată, autoritatea a solicitat acesteia documentele 

justificative actualizate prin care să se demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare 

prevăzute în fişa de date şi în conformitate cu DUAE/declaraţia IMM deja depuse. 

Ofertantul a răspuns la solicitarea autorităţii prin adresa sa nr. 237/15.11.2016, la care 

a ataşat certificatul ONRC 16752/14.11.2016 din care reiese că, pentru aceeaşi perioadă de 

raportare, anul 2015, societatea a declarat un număr mediu de salariaţi 0, la aceeaşi cifră de 

afaceri ca cea declarată iniţial în declaraţia IMM. 

Acest aspect nu a fost deloc tratat în raportul expertului cooptat nr. 4 aşa cum reiese 

din înscrisurile depuse dosar, deşi menirea sa era exact aceea de a verifica documentele 

justificative aferente capitolului III.2 din fişa de date. 

Desigur, prin anunţul publicat, autoritatea contractantă nu a limitat accesul la 

procedură în funcţie de subclasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii (microîntreprinderi, 

întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii) sau de un anumit număr aprioric, minim, de 

angajaţi însă, faţă de amploarea obiectului contractului şi necesitatea asigurării îndeplinirii 

sale se impune clarificarea, din această perspectivă, a situaţiei personale a ofertantului, 

respectiv includerea sa în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în funcţie de prevederile 

art. 4 din Legea 346/2004 prin raportare la datele declarate dar şi dovedite. 

În contextul unor discrepanţe majore ale celor două declaraţii, cu privire la un aspect 

care poate avea repercusiuni directe în privinţa capacităţii ofertantului de îndeplinire a 

contractului şi de exercitare a activităţii profesionale, autoritatea contractantă trebuie să 

solicite clarificări în baza art. 209 din Legea nr. 98/2016 şi apoi să dispună cu privire la 

această ofertă subsumând desigur această evaluare necesităţii asigurării că un astfel de 

ofertant poate executa contractul. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la preţul neobişnuit de scăzut pretins 

a fi fost ofertat de către „E” SRL, curtea a reţinut că din propunerea financiară a acestei 

societăţi preţul ofertat a fost de 3.863.275,29 lei fără TVA, menţiunea comisiei raportată la 

această ofertă fiind aceea că valoarea se încadrează în cea estimată.  

Ab initio, curtea de apel a reţinut că nu poate achiesa la considerentele de principiu ale 

CNSC conform cărora „doar autoritatea contractantă poate să aprecieze dacă un preţ este sau 

nu nejustificat şi să solicite clarificări. În situaţia în care aceasta consideră că preţul ofertat nu 

este nejustificat, nimeni nu o poate obliga să solicite justificarea preţului respectiv”. 

O astfel de concluzie lipseşte de eficacitate orice contestaţie fie administrativ 

jurisdicţională, fie judiciară în cadrul unei proceduri de achiziţie şi axată pe aspectul legat de 

preţul ofertat. Or, acest element este unul esenţial în materia cheltuirii banilor publici şi se 

impune asigurarea unei căi de atac efective care să asigure verificarea sa, a raţionamentului 

autorităţii care a considerat că el nu se încadrează în prevederile art. 210 din Legea nr. 

98/2016, precum şi a obligaţiilor ce îi revin acesteia în situaţia incidentă. 
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Considerentele CNSC instituie pe cale jurisprudenţială o limitare a atribuţiilor acestui 

organ administrativ-jurisdicţional cu privire la analizarea unui preţ ofertat ca fiind neobişnuit 

de scăzut în ciuda faptului că nu există nicio prevedere legală expresă care să justifice o astfel 

de abordare. Conform art. 26 din Legea nr. 101/2016: „Consiliul examinează din punctul de 

vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate: a) pronunţa o decizie prin care îl 

anulează în tot sau în parte; b) obliga autoritatea contractantă să emită un act; c) dispune orice 

altă măsură, în afara celor prevăzute la lit. a) şi b), necesară pentru remedierea actelor ce 

afectează procedura de atribuire.” 

Cu titlu de principiu, curtea de apel a reţinut că aprecierea autorităţii contractante cu 

privire la acest element este inclusă într-un act administrativ emis în procedura de achiziţie, 

iar conţinutul său poate fi dedus judecăţii, în substanţa sa, în lumina principiilor derivate din 

art. 126 alin, 6 din Constituţie. Stabilirea limitei dintre marja de apreciere a autorităţii şi 

excesul de putere în emiterea actelor administrative reprezintă indubitabil o prerogativă a 

instanţei de contencios administrativ în contextul în care condiţia motivării actului apare ca o 

condiţie de legalitate, în sensul larg al termenului. 

Faptul că actualmente nu se mai prevede un criteriu matematic prin raportare la care 

preţul este calificat drept neobişnuit de scăzut (80% din valoarea estimată a contractului, 

conform legislaţiei anterioare) nu semnifică instituirea automată în favoarea autorităţii 

contractante a unei puteri de apreciere absolute cu privire la calificarea acestuia din moment 

ce aceasta este ţinută să respecte: scopul Legii nr. 98/2016 definit în art. 2 alin. 1, principiul 

eficienţei în cheltuirea fondurilor publice consacrat de Legea nr. 500/2002 şi să raporteze 

suma ofertată la preţul pieţei. 

Schimbarea opticii legiuitorului în privinţa calificării preţului ofertat ca fiind 

neobişnuit de scăzut (din raportarea sa la un prag fix de 80% în raportarea sa la preţul pieţei) 

implică următoarele consecinţe: pe de o parte, simpla plasare a unei oferte sub nivelul valorii 

estimate, chiar şi într-o proporţie semnificativă, nu declanşează automat o obligaţie a 

autorităţii de solicitare de clarificări, iar pe de altă parte, eventuala contestare a preţului ofertat 

de alt participant se impune a fi raportată la elemente componente de cost concrete şi nu la 

valoarea total ofertată, eventual prin raportare la propria ofertă. 

În prezenta speţă, curtea a reţinut că reclamanta a formulat doar critici generice cu 

privire preţul ofertat de SC „E”, concluzionând că acesta este neobişnuit de mic. Nu au fost 

indicat şi nici probat faptul că anumite elemente din preţul ofertat de această asociere ar fi 

neobişnuite faţă de preţul pieţei. 

Astfel, în contestaţia formulată în faţa CNSC reclamanta a indicat că autoritatea nu şi-

a îndeplinit atribuţiile de verificare a preţului ofertat luând în considerare faptul că acesta 

reprezintă aproximativ 60% din valoarea estimată, fără a arăta însă punctual care elemente din 

preţul ofertat nu s-ar încadra în preţurile pieţei. În plângerea formulată în faţa instanţei, 

reclamanta a criticat abordarea CNSC şi a arătat că preţul ofertat se încadrează în prevederile 

art. 210 din Legea nr. 98/2006 având în vedere că el este mult mai redus decât celelalte oferte 

din procedură, în contextul în care nici acestea din urmă nu pot fi justificate. 

Menţiunile incluse de reclamantă în cuprinsul concluziilor scrise şi care fac referire la 

tariful orar pe manoperă şi cota de cheltuieli indirecte din oferta SC „E” nu pot face obiectul 

analizei instanţei dat fiind caracterul tardiv al formulării acestora. 

Aşa cum s-a indicat anterior, simplul fapt că oferta SC „E” se plasează la 60% din 

valoarea estimată nu prezintă vreo relevanţă per se în noul cadru legislativ (art. 136 din HG 

nr. 395/2006) din care reiese că noua abordare legislativă în materia calificării unui preţ ca 

neobişnuit de scăzut este raportarea sa la preţul pieţei şi nu la valoarea estimată iniţial, aşa 

cum figura în vechea reglementare (art. 202 din OUG nr. 34/2006). Mai mult, aşa cum a 

reţinut şi CNSC, oferta declarată câştigătoare reprezintă 82,9% din media celor opt oferte 

declarate admisibile, procent care determină caracterul aparent credibil al acesteia, în absenţa 

demonstrării punctuale a unor elemente de cost componente nesustenabile. 
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Credibilitatea preţului ofertat nu se impune a fi raportată la preţul ofertat de ceilalţi 

participanţi la licitaţie, aşa cum sugerează reclamanta, ci la elementele componente ale 

acestuia şi costul acestora din piaţă în contextul activităţilor impuse de caietul de sarcini. În 

susţinerea acestei abordări, curtea a făcut trimitere la prevederile art. 210 alin. 2 din Legea nr. 

98/2016 care indică explicit, dar nelimitativ, elementele la care se raportează analiza 

autorităţii contractante în privinţa preţului aparent neobişnuit de scăzut.   

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei referitoare la faptul că preţul ofertat de 

operatorul economic declarat câştigător nu ar fi rezultatul liberei concurenţe, instanţa a 

apreciat că această afirmaţie rămâne la acest stadiu generic în absenţa unor critici concrete şi a 

unor dovezi administrate în acest sens.  

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 

21/1996, cu modificările şi completările ulterioare „preţurile produselor şi tarifele serviciilor 

şi lucrărilor se determină în mod liber prin concurenţă, pe baza cererii şi ofertei”, aspect care 

este susţinut şi de diversitatea propunerilor financiare depuse în cadrul procedurii de atribuire 

în cauză. În acest context, curtea de apel a apreciat că, în absenţa unor dovezi concrete aduse 

de reclamantă, propunerea financiară a „E” SRL se prezumă că reflectă eforturile operatorului 

economic de a depune o ofertă competitivă şi preocuparea sa pentru controlul şi optimizarea 

costurilor. 

Prin urmare, faţă de caracterul generic al acestor critici formulate şi limitele devolutive 

ale plângerii, curtea a constatat că, în speţă, reclamanta nu a făcut dovada faptului că oferta 

financiară a societăţii clasate pe primul loc se încadrează în prevederile art. 210 din Legea nr. 

98/2016 pentru a declanşa vreo obligaţie în sarcina autorităţii contractante. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la faptul că Asocierea nu a depus 

centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, ca parte a ofertei sale financiare, curtea a 

reţinut că aceasta a fost deja apreciată de către CNSC drept fondată, plângerea reclamantei 

vizând exclusiv consecinţele acestei omisiuni. 

În opinia curţii de apel, aprecierea CNSC conform căreia această omisiune poate face 

obiectul unor clarificări şi completări în sensul art. 209 din Legea nr. 98/2016 coroborate cu 

art. 135 din HG nr. 395/2016 este fondată. 

În conformitate cu prevederile anterior citate: „În cazul în care informaţiile sau 

documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul 

în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un 

anumit termen ofertanţilor/candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor 

prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea 

principiilor tratamentului egal şi transparenţei.” 

Totodată, conform art. 135 din HG 395/2016: „În condiţiile art. 209 din lege, comisia 

de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire la 

oferta acestuia…În sensul dispoziţiilor alin. (1), viciile de formă reprezintă acele erori sau 

omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod 

neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente 

prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de 

confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi 

participanţi la procedura de atribuire.” 

În principiu, cu privire la sfera de aplicare a procedurii prevăzute de art. 209 citat 

anterior, curtea a reţinut că în jurisprudenţa sa, CJUE a conturat cerinţele şi circumstanţele 

care delimitează posibilitatea autorităţii de a solicita ofertanţilor clarificări a ofertelor depuse. 

Astfel, potrivit acestei jurisprudenţe, principiul egalității de tratament și obligația de 

transparență se opun oricărei negocieri între autoritatea contractantă și un ofertant în cadrul 

unei proceduri de atribuire a unor contracte de achiziții publice, ceea ce implică faptul că, în 

principiu, o ofertă nu poate fi modificată după depunerea sa nici la inițiativa autorității 

contractante, nici la cea a ofertantului. În consecință, autoritatea contractantă nu poate solicita 

lămuriri unui ofertant a cărui ofertă apreciază că este imprecisă sau neconformă cu 
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specificațiile tehnice din caietul de sarcini (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 martie 

2012, SAG ELV Slovensko și alții, C-599/10, punctele 36 și 37). Însă articolul 2 din Directiva 

2004/18 nu se opune ca datele referitoare la ofertă să poată fi corectate sau completate 

punctual, în special întrucât necesită în mod vădit o simplă clarificare sau pentru a înlătura 

erori materiale evidente (Hotărârea SAG ELV Slovensko și alții, punctul 40).  

În cadrul exercitării puterii de apreciere de care dispune în ceea ce privește 

posibilitatea de a solicita candidaților să își clarifice oferta, autoritatea contractantă trebuie să 

trateze candidații în mod egal și loial, astfel încât să nu se poată considera, la finalizarea 

procedurii de selecție a ofertelor și în raport cu rezultatul acesteia, că solicitarea de clarificare 

a favorizat sau a defavorizat nejustificat candidatul sau candidații cărora le-a fost adresată. 

Pentru a se circumscrie principiilor anterior enunţate, curtea a apreciat, în acord cu 

jurisprudenţa CJUE, că o cerere de clarificare a unei oferte: poate interveni numai după ce 

autoritatea contractantă a luat cunoștință de ansamblul ofertelor, trebuie adresată în mod 

echivalent tuturor ofertanților care se află în aceeași situație, cererea trebuie să privească toate 

punctele ofertei care impun o clarificare şi ea nu poate conduce sub nicio formă la prezentarea 

de către ofertant a ceea ce în realitate ar fi o nouă ofertă (a se vedea în acest sens Hotărârea 

SAG ELV Slovensko și alții, citată anterior, punctul 40). 

Prin urmare, sub aspect formal, textul art. 209 permite inclusiv ca, răspunzând la 

clarificările solicitate, ofertantul să completeze documentele iniţial depuse cu singura condiţie 

ca prin această completare să nu fie modificate elementele esenţiale ale ofertei iniţiale, 

respectiv ca aceste completări să îşi aibă izvorul bine determinat în oferta iniţială şi acestea să 

fie menite să clarifice o situaţie preexistentă.  

Or, teoretic, în contextul în care încă de la început a fost indicată asocierea în 

realizarea contractului, dar şi lista completă a lucrărilor ce urmează a fi executate, solicitarea 

suplimentară a defalcării acestora prin intermediul unui document centralizator, în cadrul 

propunerii financiare, nu apare ca fiind o modificare a ofertei financiare iniţiale, ci doar o 

detaliere a acesteia, încadrându-se în categoria viciilor de formă. Acest centralizator îşi are 

izvorul în actele deja depuse, iar conţinutul său nu ar trebui decât să clarifice informaţiile deja 

prezentate, respectiv detalierea asocierii. 

Curtea a mai reținut şi faptul că depunerea centralizatorului nu a fost prevăzută în fişa 

de date sub sancţiunea expresă a excluderii. 

Astfel, solicitarea reclamantei de obligare a autorităţii la a declara inadmisibilă oferta 

„E” SRL exclusiv pe acest considerent, fără a parcurge anterior procedura clarificării ar 

încălca, în opinia instanţei, principiul proporţionalităţii în contextul în care, din perspectivă 

teoretică, centralizatorul nu reprezintă altceva decât o reluare, din perspectivă financiară a 

lucrărilor de executat într-o anumită formă defalcată pe fiecare asociat, cu respectarea însă a 

propunerii tehnice, economice şi acordului de asociere iniţial. 

Desigur, ulterior depunerii acestui centralizator, revine autorităţii sarcina de a verifica, 

în concret şi cu respectarea considerentelor de principiu anterior expuse, conformitatea sa cu 

restul elementelor incluse iniţial în ofertă, respectiv corespondenţa sa cu acestea, în scopul 

verificării dacă actul modifică sau nu oferta iniţială şi a determinării capacităţii asocierii de a 

executa contractul în forma propusă iniţial. 

Aşa cum corect a reţinut şi CNSC, parcurgerea etapei clarificărilor faţă de „E” este 

impusă şi de necesitatea respectării principiului tratamentului egal în contextul în care 

autoritatea contractantă a solicitat acest document (centralizatorul cu lucrările executate de 

asociaţi/subcontractanți) tuturor participanţilor care au depus oferta în asociere sau au declarat 

subcontractanți, mai puţin asocierii câştigătoare. 

 

3.B. În ceea ce priveşte oferta depusă de „L”: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că, întrucât cei doi 

furnizori de materiale a acestui ofertant („V Industrie” SRL şi „G Serv” SRL) execută în fapt 

lucrări de instalare şi montaj necesare funcţionării obiectului contractului, aceştia sunt 



340 

 

implicaţi direct în executarea contractului şi, prin urmare, se impune nominalizarea lor ca 

subcontractanţi în cadrul ofertei. 

Referitor la critica contestatorului privind tariful net pentru ora de manoperă, CNSC a 

reţinut că evaluarea ofertei nu se face prin raportare la câştigul salarial mediu net pe 

economie, ci prin raportare la salariul minim brut pe economie, critica reclamantei nefiind 

întemeiată. 

Totodată, CNSC a apreciat critica contestatorului privind preţul anumitor materiale din 

lista consumurilor de resurse materiale prezentată de „L” ca fiind întemeiată, raportându-se la: 

preţul pentru capac fonta B125 necarosabil, preţul pentru reductor de presiune Dn100 mm, 

preţul pentru SPAU PE DN 1,0 m H = 2,5 m şi SPAU PE DN 1,0 m H = 4 m. A reţinut CNSC 

că preţurile indicate de „L” SRL în oferta sa, nu corespund cu preţurile de Ia furnizori, 

concluzionând că acest fapt trebuie verificat de comisia de evaluare. 

Cu privire la cele patru tipuri de cămin solicitate prin caietul de sarcini şi listele de 

cantităţi, Consiliul a constatat că ofertantul a respectat tipurile de cămin specificate în caietul 

de sarcini, conform formularului F3 Liste cuprinzând cantităţi de lucrări. 

Criticile reclamantei din faţa instanţei cu privire la analiza efectuată de către CNSC, 

critici formulate în termen, prin plângerea depusă, vizează două elemente, respectiv 

inadmisibilitatea acestei oferte din perspectiva tarifului net pentru ora de manoperă şi a 

tipurilor de cămine ofertate care nu respectă caietul de sarcini. Aspectele învederate de 

reclamantă în cuprinsul concluziilor scrise şi referitoare la nenominalizarea subcontractanţilor 

şi nejustificarea preţului pentru anumite materiale, nu pot face obiectul analizei instanţei dat 

fiind momentul formulării acestora care nu permite respectarea principiului 

contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la tariful manoperei, în acord cu 

organul administrativ-jurisdicţional, curtea a reținut că simpla ofertare a unui tarif al 

manoperei prin raportare la salariul minim brut pe economie şi nu la cel mediu net pe 

economie nu poate atrage inadmisibilitatea ofertei. 

Raportarea efectuată de art. 136 din HG nr. 395/2016 a preţului ofertat la preţurile 

pieţei nu exclude ca acestea să fie chiar şi cele minime şi nu neapărat cele medii de vreme ce 

şi o lucrare în care preţul manoperei se raportează la salariul minim pe economie face parte 

din ofertele disponibile pe piaţă. Ofertarea unui preţ minim al manoperei nu semnifică 

ofertarea unui preţ neobişnuit de scăzut sau nelegal atât timp cât pragul salariului minim pe 

economie este respectat. 

Concluzia implicită pe care o trage reclamanta conform căreia ofertarea unui preţ 

minim al manoperei conduce la neîndeplinirea cerinţelor calitative ale proiectului este una pur 

subiectivă şi speculativă şi nu poate duce sub nicio formă la respingerea unei oferte ca 

inadmisibile. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la tipurile de cămine ofertate de către 

L, Curtea a reținut că în mod corect CNSC a concluzionat că toate cele patru tipuri reies ca 

fiind ofertate din formularul F3.  

Ceea ce invocă de fapt reclamanta este o pretinsă necorelare între formularul F3 care 

se referă la lista cuprinzând cantităţile de lucrări în care figurează cele patru tipuri de cămine 

(cu 1 ieşire, 1+1, 1+2, 1+3) şi formularul C6 care se referă la consumurile de resurse 

materiale.  

A reţinut instanţa că Formularul C6 la care face referire reclamanta se referă la 

preţurile ofertate, iar numărul total de bucăţi la care s-a calculat acest preţ corespunde celui 

solicitat de autoritate şi ofertat. Simplul fapt că această societate comercială a ofertat un preţ 

global pentru toate tipurile, preţ unitar raportat la un cămin cu 1+3 ieşiri, nu implică automat 

caracterul/unitate egal al acestuia ci pur şi simplu atrage obligaţia ofertantului de a se încadra, 

pentru toate cele patru tipuri ofertate conform formularului F3, în preţul total menţionat în 

formularul C6. 
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În lumina acestor considerente, faţă de limitele învestirii sale, curtea a reținut că 

solicitarea reclamantei de a obliga autoritatea la a declara oferta „L” inadmisibilă nu este 

fondată. 

 

  3.C. În ceea ce priveşte oferta depusă de SC „A” SRL: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că autoritatea 

contractantă trebuie să clarifice cu acest ofertant graficul de execuţie, respectiv dacă acesta 

intenţiona să execute lucrări de arhitectură la camera de vane în perioada de iarnă, precum şi 

ordinea tehnologică firească a acestora. CNSC a mai reţinut că din punct de vedere 

tehnologic, nu se pot executa lucrări de arhitectură (etapa finală) pentru o construcţie la care 

nu s-au executat nici măcar săpăturile (terasamentele), aşa cum figurează în această ofertă. 

Totodată, s-a remarcat faptul că ofertantul „A” SRL nu oferă informaţii privind 

metodologia de execuţie pentru o serie de lucrări importante, aspect care, în opinia CNSC, se 

impune a fi clarificat cu ofertantul respectiv. 

S-a mai reţinut de către CNSC că ofertantul „A” SRL nu a depus fişele tehnice pentru 

mai multe echipamente, concluzionând că se impune clarificarea cu ofertantul şi a acestui 

aspect privind fişele tehnice. 

Critica contestatorului privind tariful net pentru ora de manoperă a fost respinsă de 

CNSC pentru aceleaşi argumente prezentate pentru ofertantul „L” SRL. 

Referitor la critica contestatorului privind cota de cheltuieli indirecte şi cea de profit, 

ofertate de „A” SRL, Consiliul a reţinut că norma juridică regăsită în Anexa nr. 21 din H.G. 

nr. 363/2010 instituie o recomandare pentru cele două categorii de deviz, iar nu o obligaţie de 

respectare a procentelor.  

În faţa instanţei de judecată, reclamanta a criticat decizia CNSC din perspectiva 

concluziei la care a ajuns acest organ după constatarea caracterului fondat al obiecţiunilor sale 

cu privire la oferta tehnică a acestui ofertant precum şi din perspectiva evaluării eronate a 

Consiliului cu privire la propunerea financiară a ofertantului. 

În ceea ce priveşte propunerea tehnică a SC „A” SRL, curtea a reținut că absenţa unor 

fişe tehnice pentru șapte echipamente poate face, teoretic, obiectul unor clarificări din partea 

ofertantului faţă de prevederile art. 209 din Legea nr. 98/2016 raportat la art. 135 alin. 3 din 

HG nr. 395/2016 şi cu respectarea principiilor derivate din jurisprudenţa CJUE şi expuse 

anterior.  

Din lectura art. 209 precitat reiese că procedura de clarificare poate fi declanşată de 

autoritate şi în cazul în care nu doar informaţiile, ci şi documentele prezentate de operatorii 

economici sunt incomplete sau în cazul în care lipsesc anumite documente. 

Viciile de formă a căror clarificare este permisă de legiuitor vizează omisiuni din 

cadrul propunerii tehnice a căror completare este susţinută neechivoc de documente deja 

depuse şi care nu sunt de natură a modifica oferta iniţială, ci doar de a o detalia. 

Prin urmare, în speţă, depunerea acestor fişe trebuie făcută sub rezerva preexistenţei 

lor, dar şi raportarea lor la echipamente deja menţionate în oferta iniţială. 

Doar în acest fel s-ar respecta scopul legii şi s-ar ajunge la o completare în scopul 

clarificării unor informaţii preexistente cu privire la modalitatea concretă de realizare a 

proiectului.  

Revine autorităţii sarcina de a verifica, ulterior depunerii, în concret, dacă fişele 

tehnice aduse în completarea propunerii tehnice iniţiale nu conduc la modificarea acesteia, 

respectiv dacă acestea îşi găsesc corespondentul în documentul iniţial sau nu. Aceasta întrucât 

principiul tratamentului egal şi al transparenţei, detaliate anterior, impun ca aceste lipsuri să 

poată fi completate doar atunci când ele sunt susţinute în mod neechivoc de conţinutul altor 

informaţii preexistente în alte documente deja prezentate de ofertant. 

În speţă, teoretic, depunerea unor fişe tehnice care au deja corespondent în 

echipamentele specificate iniţial nu este de natură a afecta principiile anterior indicate. O 

eventuală respingere ca neconformă a unei oferte pe singurul considerent al absenţei unei părţi 
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din fişele tehnice aferente echipamentelor utilizate ar putea pune în discuţie respectarea de 

autoritate a principiului proporţionalităţii prevăzut de art. 2 alineat 2 lit. e din Legea nr. 

98/2016 în contextul în care există calea pusă la dispoziţie de art. 209 din acelaşi act 

normativ. 

Totodată, în privinţa celorlalte deficienţe constatate de către CNSC la această ofertă 

tehnică, respectiv cele privind ordinea deficitară a lucrărilor în graficul de execuţie şi absenţa 

metodologiei de execuţie a unor lucrări esenţiale, curtea a reținut că acestea exced obiectului 

clarificărilor aşa cum este acesta reglementat de art. 209 din Legea nr. 98/2016, atrăgând 

obligaţia autorităţii de a acţiona în consecinţă. Prin urmare, concluzia CNSC conform căreia 

cu privire la aceste două aspecte autoritatea trebuie să solicite clarificări nu este legală, nu se 

încadrează în liniile directoare dictate de jurisprudenţa CJUE anterior citată, întrucât conduc 

în mod clar la deschiderea posibilităţii pentru acest ofertant de a-şi modifica substanţial oferta. 

Odată stabilit că graficul de execuţie prezentat în cadrul propunerii tehnice nu respectă 

cerinţele caietului de sarcini care, aşa cum reiese şi din fişa de date pct. IV.4.1.1. lit. c) 

impunea elaborarea unui program de execuţie clar care să ilustreze succesiunea tehnologică 

de realizare a lucrărilor, ordinea şi derularea în timp a activităţilor, eventuala solicitare de 

clarificare a acestui grafic de execuţie nu reprezintă altceva decât acceptarea implicită a 

prezentări unui nou grafic, respectiv a modificării ofertei tehnice iniţiale. Prin permiterea 

depunerii unui grafic revizuit se creează ofertantului un avantaj evident faţă de ceilalţi 

ofertanţi care au clădit propunerea lor tehnică dar şi financiară plecând de la o ordine firească, 

cronologică a lucrărilor şi explicitând metodologia pentru fiecare din activităţi. Modificarea 

graficului de execuţie iniţial propus implică evident şi o revizuire a celei financiare, cel puţin 

din perspectiva cash-flow-ului previzionat şi asumat de ofertant ab initio.  

Prin urmare, obiecţiunile reclamantei cu privire la concluzia CNSC corelată cu aceste 

ultime aspecte, sunt fondate, autoritatea urmând a da eficienţă prezentelor considerente în 

procedura de reevaluare a acestei oferte şi nu celor include în decizia CNSC. 

În privinţa criticilor reclamantei referitoare la propunerea financiară a acestei societăţi, 

curtea a reținut că aspectul referitor la ofertarea tarifului minim pentru ora de manoperă şi nu 

a celui mediu pe ramură a fost deja tranşat anterior (C.2), instanţa apreciind că aspectul în sine 

nu poate determina în mod necesar calificarea preţului ca fiind nejustificat de scăzut. 

Nici includerea unui procent de profit de cinci ori mai mic decât procentul stabilit la 

nivel naţional nu atrage automat o astfel de consecinţă, măsura putând fi văzută şi drept o 

opţiune economică a ofertantului. 

Ofertarea unei cote de cheltuieli indirecte şi de profit sub pragul prevăzut de anexa 2.1 

din HG nr. 363/2010, în contextul în care aceste plafoane sunt unele maximale de 

recomandare şi nu fixe, nu determină automat rabatul de la condiţiile de calitate impuse prin 

documentaţia de atribuire. Marja de apreciere a autorităţii cu privire la analizarea globală a 

ofertei depuse se impune a fi respectată în privinţa corelării raportului preţ-calitate şi ea nu 

poate fi calificată drept un exces de putere în absenţa unor probe concrete.  

Totuşi, constatarea faptului că în oferta financiară a acestui ofertant apar elemente de 

cost bugetate cu 0 lei, impune cert autorităţii contractante obligaţia de a solicita clarificări, iar 

în analiza acestora este obligată să respecte principiului egalităţii de tratament din perspectiva 

imposibilităţii modificării propunerii financiare iniţiale.  

CJUE a statuat în hotărârea SAG ELV Slovensko a.s., C 599/10 faptul că: „Potrivit 

articolului 55 din Directiva 2004/18, în cazul în care, pentru un anumit contract, sunt 

prezentate oferte care par anormal de scăzute în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile 

prestate, autoritatea contractantă, înainte de a putea respinge respectivele oferte, solicită, în 

scris, detalii privind elementele ofertei pe care le consideră relevante”. 

Rezultă clar din aceste dispoziții, redactate în termeni imperativi, că legiuitorul 

Uniunii a înțeles să oblige autoritatea contractantă să verifice elementele ofertelor care 

prezintă un caracter anormal de scăzut impunându-i în acest scop obligația de a solicita 

candidaților să furnizeze dovezile necesare pentru a demonstra că aceste oferte sunt serioase 
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(a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 noiembrie 2001, Lombardini și Mantovani, 

C-285/99 și C-286/99, punctele 46-49). 

 

3.D. În ceea ce priveşte oferta depusă de „CR” SRL: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că ofertantul nu a 

inclus în propunerea tehnică informaţii privind drumul critic clar identificat în planificarea 

activităţilor, deşi a existat această solicitare în caietul de sarcini. Afirmaţia autorităţii 

contractante că drumul critic ar fi cuprins în graficul de execuţie nu a fost apreciată ca 

întemeiată, deoarece la subsolul paginilor indicate de către comisia de evaluare se observă 

legenda graficului, fără însă a fi lizibile activităţile critice, precum şi dacă acestea formează 

un drum critic. Concluzia CNSC a fost în sensul că se impune clarificarea sub acest aspect. 

Consiliul a apreciat ca fiind întemeiate şi criticile reclamantei cu privire la graficul de 

execuţie deficitar întocmit de acest ofertant, concluzionând că se impune clarificarea şi a 

acestuia. 

S-a mai reţinut că propunerea tehnică a „CR” SRL nu respectă cerinţele prevăzute în 

memoriul tehnic şi specificaţia tehnică nr. 3 cu privire la încărcarea maximă a acoperişului, în 

această privinţă apreciind că se impune clarificarea cu ofertantul. 

În privinţa absenţei unor fişe tehnice, Consiliul a făcut trimitere la constatările sale 

raportate la ofertantul „A” SRL. 

S-a mai reţinut că ofertantul a omis să includă PCCVI-urile pentru mai multe categorii 

importante de lucrări iar această deficienţă se impune a fi clarificată. 

Lipsa de corelare între propunerea tehnică şi cea financiară sub aspectul nebugetării 

organizării de şantier, deşi această etapă a fost inclusă în propunerea tehnică, în opinia CNSC 

nu reprezintă o abatere tehnică minoră, întrucât această abatere conduce la micşorarea 

artificială a valorii organizării de şantier şi, implicit, a valorii ofertei. Totuşi, organul 

administrativ jurisdicţional nu a trasat vreo măsură concretă autorităţii, sub acest aspect. 

Referitor la critica contestatorului privind preţul neobişnuit de scăzut, Consiliul a 

menţinut argumentele sale prezentate pentru ofertantul câştigător. 

Critica reclamantei în faţa instanţei vizează toate aspectele analizate de CNCD şi 

expuse anterior, precum şi concluzia eronată a acestui organ în sensul că toate acestea ar 

conduce la obligarea autorităţii la a solicita clarificări şi nu la declararea ofertei inadmisibile. 

Faţă de conţinutul concret al deficienţelor constatate de CNCD cu privire la aspectele 

tehnice din această ofertă (absenţa drumului critic, absenţa unei cronologii fireşti a 

activităţilor din graficul de lucrări, nerespectarea încărcării maxime a acoperişului, 

neincluderea programului de control al calităţii, verificării şi încercării unor categorii de 

lucrări esenţiale), dar şi la necorelarea organizării de şantier prevăzută în oferta tehnică cu cea 

financiară, în contextul în care autoritatea intimată nu a formulat nicio cale de atac împotriva 

deciziei achiesând prin urmare la aceste constatări, curtea a reținut că singura măsură legală 

care poate fi luată de autoritate în acest context este reevaluarea acesteia în sensul aplicării 

prevederilor art. 137 alineat 3 lit. a) şi d) din HG nr. 395/2016, respectiv declararea ofertei ca 

fiind neconformă şi nu solicitarea de clarificări. 

Îndrumările CNCD în sensul obţinerii de clarificări din partea ofertantului cu privire la 

drumul critic, planul de execuţie şi bugetarea corespunzătoare a organizării de şantier ar 

declanşa în mod evident favorizarea acestui ofertant, prin permiterea refacerii unor elemente 

esenţiale ale ofertei sale tehnice şi financiare.  

Solicitarea autorităţii de depunere a unui drum critic clar identificat în planificarea 

activităţilor nu se suprapune peste solicitarea firească a acesteia de depunere a graficului 

GANTT. Astfel, a reţinut instanţa că, faţă de amploarea lucrărilor ofertate, necesitatea 

întocmirii unui drum critic distinct de graficul GANTT era pe deplin justificată în contextul în 

care primul document reprezintă nu doar o detaliere a primului, ci el stă la baza optimizării 

proceselor tehnologice prin prisma asigurării unei conştientizări în timp a activităţilor ce 
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trebuie îndeplinite, a înţelegerii dinamicii acestora şi a prioritizării lor facilitând procesul de 

identificare a activităţilor critice de cele secundare. 

În cazul deficienţelor constatate în privinţa acestei oferte nu pot fi incidente 

prevederile art. 134 alin. 7 din HG nr. 395/2016, întrucât s-ar crea posibilitatea refacerii unor 

documente în acord cu fişa de date şi nu s-ar viza exclusiv completarea sau explicitarea unora, 

valabil întocmite iniţial. 

În ceea ce priveşte criticile reclamantei referitoare la modul de tratare de către CNSC a 

obiecţiunilor sale axate pe ofertarea unui preţ neobişnuit de scăzut, curtea a apreciat că acestea 

sunt fondate în sensul că organul administrativ jurisdicţional s-a limitat în mod nejustificat la 

a face referire la constatările sale anterioare în privinţa unui alt ofertant în contextul în care 

parte din critici erau diferite. 

Astfel, ofertarea de către „CR” a unui preţ de benzină auto mai mare decât cel al pieţei 

nu poate atrage, per se, caracterul nejustificat al preţului ofertat, atitudinea reprezentând pur şi 

simplu o opţiune economică a ofertantului. 

Faptul că inclusiv propunerea financiară a acestui ofertant prevede un preţ al orei de 

manoperă sub nivelul mediu net al ramurii sau preţuri mai mici decât cele medii din piaţă nu 

este de natură a determina automat calificarea ofertei ca intrând în sfera art. 210 din Legea nr. 

98/2016 şi declanşarea obligaţiei autorităţii de a solicita clarificări. Aşa cum s-a arătat şi 

anterior, raportarea efectuată de art. 136 din HG nr. 395/2016 a preţului la preţurile pieţei nu 

exclude ca acestea să fie chiar şi cele minime şi nu neapărat cele medii de vreme ce şi o 

lucrare în care preţul manoperei se raportează la salariul minim pe economie face parte din 

ofertele disponibile pe piaţă. 

 

3.E. În ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea „S”: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că, în privinţa 

acestui ofertant, criticile reclamantei cu privire la personal şi preţul neobişnuit de scăzut se 

subsumează considerentelor CNSC expuse pentru ofertantul câştigător. S-a mai reţinut că 

ofertantul „S” a prezentat lista de utilaje pentru realizarea lucrărilor, contrar criticilor 

reclamantei. Referitor la critica privind graficul de execuţie şi drumul critic, Consiliul a 

menţinut argumentele sale prezentate pentru ofertantul „A” SRL şi „CR”. Totodată, referitor 

la critica privind tariful net pentru ora de manoperă, Consiliul a menţinut argumentele 

prezentate pentru ofertantul „L” SRL.  

În faţa instanţei de judecată, reclamanta a contestat toate aprecierile CNSC expuse 

anterior. 

Faţă de considerentele CNSC referitoare la conţinutul deficitar al propunerii tehnice a 

acestui ofertant, din perspectiva modului de întocmire a graficului de execuţie, considerente 

necontestate în prezenta procedură de către autoritatea contractantă, curtea a reținut că 

îndrumarea organismului administrativ jurisdicţional în sensul necesităţii parcurgerii 

procedurii de clarificare a acestei oferte este nelegală. 

Deficienţele propunerii tehnice sub aspectul graficului de execuţie care nu conţine o 

succesiune tehnologică corectă a lucrărilor şi absenţa unui document din care să reiasă 

activităţile principale, cele critice şi cele secundare în logica lor firească, cu prioritizarea lor, 

în contextul în care în cadrul fişei de date s-a solicitat expres prezentarea unei succesiuni 

logice a lucrărilor şi a unui drum critic clar identificat în planificarea activităţilor, sunt unele 

esenţiale, fiind previzibil că orice solicitare de clarificări adresată de autoritate acestei asocieri 

deschide calea modificării ofertei iniţiale. 

Curtea a reținut că singura măsură legală care poate fi luată de autoritate în acest 

context este reevaluarea acesteia în sensul aplicării prevederilor art. 137 alin. 3 lit. a) din HG 

nr. 395/2016, respectiv declararea ofertei ca fiind neconformă şi nu solicitarea de clarificări. 

Desigur, considerentele curţii de apel în privinţa inaplicabilităţii art. 134 alin. 7 precitat, 

expuse la pct. 3D din hotărâre rămân valabile şi în privinţa acestui ofertant. 
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În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la absenţa din cuprinsul ofertei „S” a 

informaţiilor legate de personalul de execuţie, curtea a reținut pe de o parte faptul că într-

adevăr acest aspect nu a fost deloc analizat de CNSC , iar pe de altă parte, faţă de prevederile 

art. 34 alin. 4 din Legea nr. 101/2016 efectuând propriile verificări, o apreciază ca nefondată. 

Din cuprinsul filelor 496 şi 507-508 din vol. 8 dosar CNSC reiese că acest ofertant a 

indicat implicit personalul de execuţie necesar derulării proiectului. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei referitoare la lista de utilaje pentru realizarea 

lucrărilor, curtea a reținut că în faţa CNSC s-a indicat pretinsa imposibilitate a autorităţii 

contractante de a verifica dimensionarea corespunzătoare a graficului de execuţie cu 

echipamentele disponibile în contextului absenţei informaţiilor referitoare la numărul 

acestora. 

Or, în contextul aspectelor anterior reţinute cu privire la modalitatea deficitară a 

întocmirii graficului de execuţie, instanţa a apreciat că nu se mai impune analizarea distinctă a 

acestui aspect punctual. 

În privinţa ofertei financiare a acestei societăţi, curtea a reținut că obiecţiunile 

reclamantei axate pe includerea tarifului ofertat la nivelul minim şi nu cel mediu pe ramură, 

au fost deja tranşate anterior, în opinia instanţei, acest aspect neputând, per se să determine 

caracterul de preţ neobişnuit de scăzut al preţului global ofertat. 

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei referitoare la faptul că preţul ofertat de 

operatorul economic nu ar fi rezultatul liberei concurenţe, instanţa a apreciat că această 

afirmaţie nu este probată în speţă, reclamanta limitându-se la a identifica anumite preţuri la 

materiale ofertate şi a le compara cu preţurile pe care ea însăşi le apreciază ca fiind cele ale 

pieţei. 

În acest context, curtea a apreciat că, în absenţa unor dovezi concrete aduse de 

reclamantă că materialelor identificate nu ar putea sub nicio formă să fie accesibile 

operatorului la preţul indicat de acesta, propunerea financiară a asocierii „S” se prezumă că 

reflectă eforturile operatorului economic de a depune o ofertă competitivă şi preocuparea sa 

pentru controlul şi optimizarea costurilor. 

 

3.E. În ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea „C”: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că argumentele 

prezentate pentru ofertantul „A” SRL şi „CR” în privinţa graficului de execuţie şi drumului 

critic, precum şi a duratei testelor şi fişelor tehnice, îşi menţin valabilitatea.  

În faţa instanţei de judecată, reclamanta a indicat că achiesează la constatările CNSC 

cu privire la propunerea tehnică a acestei asocieri, însă apreciază ca fiind nelegală concluzia la 

care a ajuns organul administrativ jurisdicţional. 

Reţinând că aspectele reţinute de CNSC cu privire la propunerea tehnică a acestei 

asocieri, respectiv nerespectarea ordinii logice a execuţiei de lucrări, precum şi absenţa 

drumului critic, nu au fost contestate pe calea prezentei proceduri judiciare, autoritatea 

contractantă achiesând la ele, curtea a apreciat că, în acest context, devin aplicabile 

prevederile art. 137 alin. 3 lit. a ) din HG nr. 395/2016 şi nu obligaţia autorităţii de a mai 

solicita vreo clarificare. 

Deficienţele identificate de către CNSC în cadrul propunerii tehnice a acestei asocieri 

sunt unele esenţiale şi, aşa cum s-a arătat anterior, o eventuală „clarificare” a lor ar semnifica 

acceptarea depunerii unui nou grafic de lucrări şi a unui drum critic care să confirme deplina 

înţelegere a proiectului de către ofertant. Rămân desigur valabile şi pentru acest ofertant, 

considerentele expuse anterior referitoare la inaplicabilitatea art. 134 alin. 7 din HG nr. 

395/2016. 

În privinţa ofertei financiare a acestei societăţi, curtea a reținut că obiecţiunile 

reclamantei sunt axate pe includerea tarifului ofertat la nivelul minim şi nu cel mediu pe 

ramură. Or, acestea au fost deja tranşate anterior, curtea concluzionând că acest aspect nu 

poate, per se să determine caracterul de preţ neobişnuit de scăzut al preţului global ofertat. 
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În ceea ce priveşte susţinerea reclamantei referitoare la faptul că preţul ofertat de 

asociere nu ar fi rezultatul liberei concurenţe, instanţa a apreciat că această afirmaţie nu este 

probată în speţă. Astfel, reclamanta s-a limitat la a indica faptul că preţul ofertat la benzină 

auto este nejustificat de mare (6 lei/litru în loc de 5 lei/litru) aspect nelegal în sine, ci doar 

relevă o opţiune a ofertantului. 

 

3.F. În ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea „M”: 

Prin decizia CNSC nr. 301/C2/15 din 8 februarie 2017 s-a reţinut că organizarea de 

şantier nu se impunea a figura în graficul de execuţie, aşa cum reiese din fişa de date. Contrar 

celor afirmate de contestator, CNSC a reţinut că „M” SA a prezentat în propunerea tehnică 

„Secvenţierea, derularea în timp şi durata testelor” , iar referitor la extrasele de materiale şi de 

utilaje, s-a constatat că denumirea resursei se poate identifica cu uşurinţă în listele de cantităţi 

de lucrări la articolul corespunzător, document ce face parte din cadrul ofertei depuse.  

Organul administrativ jurisdicţional a reţinut implicit caracterul fondat al apărărilor 

reclamantei în privinţa caracterului deficitar al graficului de execuţie, însă a apreciat că aceste 

deficienţe pot fi remediate.  

Referitor la critica contestatorului privind preţul neobişnuit de scăzut, Consiliul a 

menţinut argumentele sale prezentate pentru ofertantul câştigător. 

În faţa instanţei de judecată, reclamanta a criticat concluzia CNSC conform căreia 

deficienţele din cadrul propunerii tehnice ar putea fi clarificate, precum şi aprecierile CNSC 

cu privire la organizarea de şantier. 

Aşa cum s-a indicat anterior, concluzia CNSC conform căreia deficienţele graficului 

de execuţie ar putea fi supuse procedurii clarificărilor nu este fondată, întrucât parcurgerea 

acesteia ar conduce inevitabil la crearea cadrului pentru depunerea unei noi oferte tehnice, 

modificată în aspecte esenţiale, cum ar fi includerea în grafic a organizării de şantier. 

Contrar celor reţinute de CNSC, curtea a observat faptul că organizarea de şantier 

trebuia să apară în graficul de execuţie, întrucât ea reprezintă o lucrare temporară ce urmează 

a fi executată şi care antrenează indubitabil resurse de timp, umane şi financiare. Identificarea 

concretă în grafic a acestei etape premergătoare demarării proiectului este esenţială şi din 

perspectiva dimensionării cash-flow-ului, autoritatea contractantă urmând a fi înştiinţată cu 

privire la necesarul de resurse pentru a efectua o corectă şi promptă bugetare a acestora. 

Operarea acestor modificări în cadrul graficului de execuţie nu se încadrează nici în 

noţiunea de „vicii de formă” şi nici în cea de „abateri tehnice minore”, întrucât conceperea 

graficului de execuţie în sensul solicitat de autoritate prin fişa de date, respectiv cu respectarea 

logicii şi cronologiei activităţilor tehnice, reprezintă un aspect esenţial al conceperii ofertei 

tehnice. 

În ceea ce priveşte critica reclamantei cu privire la oferta financiară a acestei asocieri, 

curtea a reținut că aceasta antamează aspectul tarifului orar pe manoperă, aspect care a fost 

deja tranşat anterior şi concluzia conform căreia ofertarea unui preţ minim şi nu a unui mediu 

nu determină per se calificarea unui preţ ca fiind neobişnuit de scăzut, îşi păstrează 

valabilitatea. 

 

4. Plângerea reclamantei referitoare la nemotivarea de către autoritatea contractantă 

a caracterului confidenţial al propunerilor tehnice şi financiare depuse de Asocierea „E” 

SRL – „GT” SA şi „L” SRL nu poate fi primită de instanţă în contextul în care acest aspect a 

fost deja tranşat de CNSC prin încheierea nr. 64/C2/2015 la data de 23 februarie 2017, act 

administrativ-jurisdicţional care nu face obiectul acestei judecăţi. 

Astfel, instanţa a reținut că, prin încheierea anterior menţionată, CNSC a respins ca 

rămas fără obiect capătul de cerere privind obligarea autorităţii la motivarea caracterului 

confidenţial al propunerilor tehnice şi financiare depuse de asocierea „E” SRL şi „L” SRL 

reţinând că această motivare a intervenit ulterior, în baza art. 19 din Legea nr. 101/2016. 
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Aprecierea reclamantei conform căreia chiar şi în absenţa contestării acestui act 

administrativ instanţa de judecată ar putea totuşi să se pronunţe asupra acestui capăt de cerere 

în temeiul art. 34 alin. 4 din Legea nr. 101/2016 nu este fondată, întrucât, în speţă, CNSC a 

analizat motivul invocat şi s-a pronunţat asupra sa prin actul anterior indicat. 

Faţă de considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, curtea de apel a admis în 

parte plângerea şi a anulat în parte decizia CNSC nr. 301/2017, obligând autoritatea 

contractantă să procedeze la reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1-7, în lumina 

considerentelor hotărârii instanței. 

 

7. Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune şi 

pentru organizarea şi funcţionarea CNSC 

Aşa cum reiese din prevederile art. 1 din Legea nr. 101/2016, precum şi din 

prevederile Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE pe care le transpune, acest act normativ 

se aplică exclusiv în materia procedurilor specifice de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică sau concesiune, proceduri care sunt expres prevăzute de art. 68 din Legea nr. 

98/2016.  

Achiziţia directă prevăzută de art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, nereprezentând o 

procedură de atribuire în sensul art. 68 din Legea nr. 98/2016, în privinţa sa, nu devin 

aplicabile nici remediile procesuale prevăzute de Legea nr. 101/2016, ci dreptul comun.  

 

Curtea de apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 283/28 martie 

2017 

Temei de drept: 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

- Legea nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, art. 10 

 

Cuvinte cheie: 

Proceduri de atribuire 

Achiziţie directă 

 

Prin sentinţa civilă nr. 42/18.01.2017, Tribunalul Iaşi a respins ca neîntemeiată cererea 

principală reclamantei SC „M” SRL în contradictoriu cu pârâta SC „E” SA. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta. 

În motivarea căii de atac aceasta a arătat că hotărârea pronunţată este netemeinică şi 

nelegală. Compania faţă de care s-a atribuit contractul nu deţinea la data organizării achiziţiei 

avizul favorabil pentru funcţionarea dispeceratului pe raza Municipiului Iaşi. Prin sentinţa 

pronunţată, în mod eronat Tribunalul Iaşi a reţinut că ar fi fost îndeplinite condiţiile impuse în 

caietul de sarcini de către SC „C.P.P.” SRL, aceasta prezentând doar înscrisuri care emanau 

de la parte şi nu de la autorităţi. Recurenta a mai arătat că la momentul depunerii 

documentaţiei, societatea anterior menţionată a prezentat licenţa de funcţionare pentru 

activităţi tehnice a SC „R” SRL care expira în decembrie 2016 şi un simplu tabel emis de 

aceeaşi societate, cu ştampila acesteia, fără avizul favorabil din partea IGPR. Acest aviz 

favorabil nu a fost depus la dosar de achiziţie şi nici prezentat instanţei de judecată. 

Recurenta a reluat considerentele expuse în adresa IPJ Iaşi şi anexată la dosarul de 

fond. 
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Intimata SC „E” SA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând recursul prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 

C.proc.civ., invocat din oficiu, curtea de apel a reţinut: 

În fapt, aşa cum reiese din proba cu înscrisuri administrată în faţa instanţei de fond, la 

data de 08.11.2016 pârâta-intimată SC „E” SA a publicat anunţul de consultare a pieţei în 

vederea achiziţionării directe de servicii de pază şi protecţie, pentru perioada 13.11.2016-

31.12.2016, conform invitaţiei şi caietului de sarcini ataşate respectivului anunţ. Se menţiona 

în anunţ că serviciile de pază şi protecţie urmau fi achiziţionate prin selecţie de oferte, după 

criteriul preţul cel mai scăzut, la un preţ total maxim de 66.000 lei, fără TVA.   

Ca urmare a acestui demers, au fost înregistrate la sediul pârâtei trei oferte aparţinând 

SC „M” SRL, SC „N” SRL şi SC „C.P.P.” SRL. În privinţa ofertei prezentate de SC „C.P.P.” 

SRL autoritatea a apreciat că se impunea clarificarea documentelor de subcontractare 

referitoare la dispecerat, întocmindu-se procesul-verbal nr. z/10.11.2016.  

Având în vedere că la data de 11.11.2016 au fost înregistrate documentele cuprinzând 

clarificările solicitate de la SC „C.P.P.” SRL, conform cărora subcontractorul acesteia avea la 

dispoziţie un dispecerat zonal cu trei maşini de intervenţie, la data de 11.11.2016 a fost 

încheiat procesul-verbal nr. X prin care s-a constatat că SC „C.P.P.” SRL a prezentat preţurile 

cele mai scăzute, precum şi clarificările solicitate cu privire la existenţa dispeceratului zonal 

decizându-se atribuirea directă a contractul firmei SC „C.P.P.” SRL. 

Pe calea prezentului demers judiciar, SC „M” SRL, în calitate de ofertant la achiziţia 

directă demarată de autoritatea pârâtă, a contestat legalitatea atribuirii contractului ofertantului 

SC „C.P.P.” SRL. invocând faptul că, la data emiterii procesului verbal nr. X/2016, acest 

ofertant nu îndeplinea condiţiile legale pentru a îndeplini obiectul contractului pe raza 

municipiului Iași. Obiectul principal al judecăţii îl constituie anularea deciziei de atribuire a 

contractului, respectiv procesul verbal nr. X/2016, iar cele accesorii sunt obligarea autorităţii 

la perfectarea contractului cu reclamanta-recurentă şi plata de daune interese în cuantum de 

64597,76 lei. 

În drept, curtea de apel a reţinut că litigiul de față este unul de drept administrativ, 

actul principal supus judecăţii fiind procesul verbal nr. X/2016 prin care s-a decis atribuirea 

unui contract administrativ unui terţ, respectiv SC „C.P.P.” SRL, în urma unei procedurii de 

achiziţie directă. Actul anterior menţionat prezintă toate trăsăturile unui act administrativ în 

sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004: reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă a 

unei entităţi asimilate autorităţilor publice, este emis în regim de putere publică şi cu scopul 

de a naşte drepturi şi obligaţii în privinţa unui subiect de drept. Caracterul irevocabil al acestui 

act iniţial, având în vedere faptul că în baza sa a fost deja perfectat un contract, are relevanţă 

sub aspectul capetelor de cerere accesorii formulate în prezenta speţă. 

Or, în această ordine de idei, curtea de apel a reţinut că actul administrativ are un 

regim juridic specific, în centul căruia se află Legea nr. 554/2004, act normativ care conţine 

prevederi procedurale exprese, corelate specificului domeniului său de aplicare. Astfel, 

reglementând posibilitatea oricărei persoane vătămate de a contesta acte administrative 

individuale adresate altor subiecte de drept, actul normativ anterior menţionat a reglementat 

inclusiv conduita procesuală a instanţei de contencios administrativ într-o astfel de ipoteză. 

Astfel, conform art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004: „Instanţa de contencios administrativ 

poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, 

din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept.” 

Norma citată, printre alte ipoteze, creează cadrul absolut necesar pentru judecarea 

unitară a litigiilor de contencios administrativ declanşate de persoane vătămate care privesc 

acte administrative individuale al căror destinatar este un terţ. 

Necesitatea judecării unui astfel de litigiu în contradictoriu şi cu terţul beneficiar al 

actului derivă din trăsătura fundamentală a actului administrativ, aceea că actul este emis în 

realizarea puterii publice şi, prin urmare, este unul obligatoriu pentru toate subiectele de drept 
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care intră sub incidenţa dispoziţiilor sale , iar opozabilitatea sa se întinde şi la alte subiecte 

decât cele obligate să îl execute. Cu alte cuvinte, examinarea legalităţii şi temeiniciei unui act 

administrativ individual adresat unui alt subiect de drept decât reclamantul se impune a fi 

efectuată în contradictoriu nu doar cu autoritatea emitentă, ci şi cu beneficiarul direct al 

actului, întrucât este obligatoriu ca, prin simetrie cu caracterul actului verificat, soluţia 

instanţei să fie una opozabilă tuturor subiectelor de drept interesate. 

Faptul că, în speţă, având în vedere perfectarea ulterioară a unui contract, efectele 

eventualei anulări a procesului verbal sunt diferite faţă de toate persoanele interesate, nu are 

relevanţă în privinţa cadrului procesual în care se impune tratarea capătului principal al 

acţiunii. 

Curtea de apel a mai reținut că dispoziţiile legale anterior citate se impun a fi 

coroborate cu prevederile art. 78 alin. 2 C.proc.civ., conform cărora: „În materie contencioasă, 

când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor 

necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită 

introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată 

fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.”  

În lectura curţii, textul anterior citat instituie în sarcina instanţei de judecată o obligaţie 

şi nu o simplă facultate.  

În acest context normativ, faţă de specificul raporturilor de drept administrativ anterior 

expuse, curtea a apreciat că instanţei de contencios administrativ îi revine obligaţia de a pune 

în discuţie stabilirea completă a cadrului procesual.  

Respectarea principiul disponibilităţii care guvernează raporturile procesual civile, 

aplicabil inclusiv materiei contenciosului administrativ prin prisma trimiterii de la art. 28 din 

Legea nr. 554/2004, trebuie interpretat în sensul subsumării sale obligaţiilor instanţei de 

judecată. Cu alte cuvinte, prima chemată să statueze asupra cadrului procesual este instanţa de 

judecată, ei îi revine iniţiativa punerii în discuţie a aspectelor de drept pertinente în acest scop, 

ulterior, devenind într-adevăr relevantă conduita părţilor. Se va da eficienţă acestui principiu 

al disponibilităţii numai ulterior îndeplinirii de către instanţă a propriei obligaţii. 

În speţă, deşi se pune problema legalităţii unui act administrativ care a creat drepturi în 

favoarea unui terţ, prima instanţă nu a făcut aplicarea prevederilor art. 78 alin. 2 C.proc.civ. 

raportat la art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004, soluţionând fondul raporturilor juridice care 

priveau inclusiv SC „C.P.P.” SRL, fără a pune în discuţie necesitatea citării în cauză a 

acesteia. Mai mult, având în vedere criticile punctuale de nelegalitate invocate de către 

reclamantă, respectiv lipsa avizului favorabil din partea IGPR şi caracterul nereal al 

înscrisurilor depuse de societate în cadrul procedurii de achiziţie directă, însăşi probaţiunea 

din prezenta speţă impune citarea în cauză a acestei societăţi. 

Nerespectarea acestei obligaţii procesuale, respectiv neaplicarea de către prima 

instanţă a dispoziţiilor art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 78 alin. 2 

C.proc.civ., poate face obiectul analizei instanţei de control judiciar faţă de caracterul 

imperativ al normelor procesuale citate şi atrage nulitatea sentinţei astfel pronunţate.  

Prin urmare, faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, curtea a apreciat că în 

speţă se impune casarea sentinţei pronunţate fără îndeplinirea obligaţiei legale a primei 

instanţe de stabilire a cadrului procesual prin punerea în discuţia părţilor a necesităţii 

introducerii în cauză a SC „C.P.P.” SRL. 

În ceea ce priveşte conduita subsecventă a instanţei de recurs, respectiv posibilitatea sa 

de a reţine cauza spre soluţionare în fond, curtea de apel a constatat faptul că, în speţă, se 

impune aplicarea prevederilor art. 498 alin. 2 teza a doua C.proc.civ. raportat la art. 20 alin. 3 

din Legea nr. 554/2004 şi nu a prevederilor art. 55 alin. 5 din Legea nr. 101/2016. 

Astfel, a reţinut curtea de apel faptul că prezentul litigiu nu se circumscrie domeniului 

de aplicare al Legii nr. 101/2016, ci prevederilor Legii nr. 554/2004, întrucât în speţă nu a fost 

aplicată o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, ci o procedură de 

atribuire directă, conform art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016. 
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Or, aşa cum reiese din prevederile art. 1 din Legea nr. 101/2016, precum şi din 

prevederile Directivelor 89/665 şi 92/13 pe care le transpune, acest act normativ se aplică 

exclusiv în materia procedurilor specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică sau 

concesiune, proceduri care sunt expres prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016.  

Achiziţia directă, nereprezentând o procedură de atribuire în sensul art. 68 din Legea 

nr. 98/2016, în privinţa sa, nu devin aplicabile nici remediile procesuale prevăzute de Legea 

nr. 101/2016.  

Conţinutul expunerii de motive a Legii nr. 101/2016 prevede explicit acest aspect: 

„Sunt excluse din domeniul de aplicare al legii achiziţiile directe… Astfel, pentru aceste tipuri 

de achiziţii nu este disponibil sistemul de remedii/căi de atac prevăzut de lege, fiind incidente 

regulile dreptului comun.” 

De altfel, acest raţionament era aplicabil şi sub efectul OUG nr. 34/2006. Astfel, prin 

art. 7 din Instrucţiunile ANRMAP privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din 

OUG nr. 34/2006 se prevedea: „Având în vedere faptul că achiziţia directă nu reprezintă o 

procedură de atribuire, în sensul art. 3 lit. ş) şi art. 18 din OUG nr. 34/2006, în cazul acesteia 

nu sunt incidente dispoziţiile capitolului IX - Soluţionarea contestaţiilor din ordonanţa de 

urgenţă.” 

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, inclusiv faţă de manifestarea de voinţă 

expresă a reclamantei-recurente de introducere în cauză a terţului beneficiar al actului 

administrativ individual contestat, curtea a dispus casarea cu trimitere a cauze, aceleiaşi 

instanţe care, în rejudecare, va face aplicarea prevederilor art. 78 alin. 2 C.proc.civ. raportat la 

art. 16 ind. 1 din Legea nr. 554/2004. 

Cu ocazia rejudecării, instanţa de fond va lua în considerare, în funcţie de soluţia 

pronunţată, inclusiv de solicitarea reclamantei referitoare la suportarea cheltuielilor de 

judecată ocazionate. 

 

8. Achiziţie directă. Aplicabilitate Legea nr. 554/2004. Obligaţia de citare a terţului 

beneficiar al actului administrativ 

Necesitatea judecării unui litigiu de drept administrativ în contradictoriu şi cu terţul 

beneficiar al actului derivă din trăsătura fundamentală a actului administrativ, aceea că actul 

este emis în realizarea puterii publice şi, prin urmare, este unul obligatoriu pentru toate 

subiectele de drept care intră sub incidenţa dispoziţiilor sale, iar opozabilitatea sa se întinde şi 

la alte subiecte decât cele obligate să îl execute. Cu alte cuvinte, examinarea legalităţii şi 

temeiniciei unui act administrativ individual adresat unui alt subiect de drept decât 

reclamantul se impune a fi efectuată în contradictoriu nu doar cu autoritatea emitentă, ci şi cu 

beneficiarul direct al actului, întrucât este obligatoriu ca, prin simetrie cu caracterul actului 

verificat, soluţia instanţei să fie una opozabilă tuturor subiectelor de drept interesate. 

Temei de drept: art. 2, art. 16 indice 1 din Legea 554/2004 

Domeniu asociat – Achiziţii publice. Procedură civilă 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr. 303/c.a/03 

aprilie 2017 

Prin decizia nr. 303/c.a/ 03.04.2017 a fost admis recursul SC „MS” SRL şi a fost casată 

hotărârea Tribunalului Iaşi, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că recurenta-reclamantă SC „MS” SRL, în 

calitate de ofertant la achiziţia directă demarată de autoritatea pârâtă, contestă legalitatea 

atribuirii contractului ofertantului NESF SRL invocând, în esenţă, faptul că  acesta din urmă nu a 

oferit o fundamentare economică a modului de formare a preţului oferit, în condiţiile în care 

criteriul de atribuire a contractului a fost ”preţul cel mai scăzut”. 
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Curtea reţine că prezentul litigiu este unul de drept administrativ, actul principal supus 

judecăţii fiind raportul procedurii nr. 22446/28.09.2016 prin care paratul  SCUSF Iaşi a 

declarat câştigătoare oferta depusa de terţul NESF SRL, cu o propunere financiara de 

59.877,60 lei fara TVA, în urma unei procedurii de achiziţie directă.  

Actul anterior menţionat prezintă toate trăsăturile unui act administrativ în sensul art. 2 

lit c) din Legea nr. 554/2004: reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă a unei entităţi 

asimilate autorităţilor publice, este emis în regim de putere publică şi cu scopul de a naşte 

drepturi şi obligaţii în privinţa unui subiect de drept. Caracterul irevocabil al acestui act 

iniţial, având în vedere faptul că în baza sa a fost deja perfectat un contract, are relevanţă sub 

aspectul capetelor de cerere accesorii formulate în prezenta speţă. 

Astfel, Curtea reţine că actul administrativ are un regim juridic specific în centul 

căruia se află Legea 554/2004, act normativ care conţine prevederi procedurale exprese, 

corelate specificului domeniului său de aplicare. Reglementând posibilitatea oricărei persoane 

vătămate de a contesta acte administrative individuale adresate altor subiecte de drept, actul 

normativ anterior menţionat a reglementat inclusiv conduita procesuală a instanţei de 

contencios administrativ într-o astfel de ipoteză. Astfel, conform art. 16 indice 1 din Legea 

554/2004: „Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, 

organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în 

cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept.” 

Norma citată, printre alte ipoteze, creează cadrul absolut necesar pentru judecarea 

unitară a litigiilor de contencios administrativ declanşate de persoane vătămate care privesc 

acte administrative individuale al căror destinatar este un terţ. 

Necesitatea judecării unui astfel de litigiu în contradictoriu şi cu terţul beneficiar al 

actului derivă din trăsătura fundamentală a actului administrativ, aceea că actul este emis în 

realizarea puterii publice şi, prin urmare, este unul obligatoriu pentru toate subiectele de drept 

care intră sub incidenţa dispoziţiilor sale iar, opozabilitatea sa se întinde şi la alte subiecte 

decât cele obligate să îl execute. Cu alte cuvinte, examinarea legalităţii şi temeiniciei unui act 

administrativ individual adresat unui alt subiect de drept decât reclamantul se impune a fi 

efectuată în contradictoriu nu doar cu autoritatea emitentă ci şi cu beneficiarul direct al 

actului, întrucât este obligatoriu ca, prin simetrie cu caracterul actului verificat, soluţia 

instanţei să fie una opozabilă tuturor subiectelor de drept interesate. 

Faptul că, în speţa de faţă, având în vedere perfectarea ulterioară a unui contract, 

efectele eventualei anulări a procesului verbal sunt diferite faţă de toate persoanele interesate, 

nu are relevanţă în privinţa cadrului procesual în care se impune tratarea capătului principal al 

acţiunii. 

Mai reţine Curtea că dispoziţiile legale anterior citate se impun a fi coroborate cu 

prevederile art. 78 alineat 2 Cod procedură civilă, conform cărora: „În materie contencioasă, 

când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor 

necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită 

introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată 

fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.” Textul citat instituie 

în sarcina instanţei de judecată o obligaţie şi nu o simplă facultate.  

În acest context normativ, faţă de specificul raporturilor de drept administrativ anterior 

expuse, Curtea apreciază că instanţei de contencios administrativ îi revine obligaţia de a pune 

în discuţie stabilirea completă a cadrului procesual.  

Respectarea principiul disponibilităţii care guvernează raporturile procesual civile, 

aplicabil inclusiv materiei contenciosului administrativ prin prisma trimiterii de la art. 28 din 

Legea 554/2004, trebuie interpretat în sensul subsumării sale obligaţiilor instanţei de judecată. 

Cu alte cuvinte, prima chemată să statueze asupra cadrului procesual este instanţa de judecată, 

ei îi revine iniţiativa punerii în discuţie a aspectelor de drept pertinente în acest scop, ulterior, 

devenind într-adevăr relevantă conduita părţilor. Se va da eficienţă acestui principiu al 

disponibilităţii numai ulterior îndeplinirii de către instanţă a propriei obligaţii. 
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În speţă, deşi se pune problema legalităţii unui act administrativ care a creat drepturi în 

favoarea unui terţ, prima instanţă nu a făcut aplicarea prevederilor art. 78 alineat 2 Cod 

procedură civilă raportat la art. 16 indice 1 din Legea 554/2004, soluţionând fondul 

raporturilor juridice care priveau inclusiv NESF, fără a pune în discuţie necesitatea citării în 

cauză a acesteia.  

Nerespectarea acestei obligaţii procesuale atrage nulitatea sentinţei astfel pronunţate.  

Prin urmare, faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea apreciază că în 

speţă se impune casarea sentinţei pronunţate fără îndeplinirea obligaţiei legale a primei 

instanţe de stabilire a cadrului procesual prin punerea în discuţia părţilor a necesităţii 

introducerii în cauză a NESF SRL 

În ceea ce priveşte posibilitatea instanţei de recurs de a reţine cauza spre soluţionare, 

în fond, Curtea constată faptul că în speţă se impune aplicarea prevederilor art. 498 alineat 2 

teza a doua Cod procedură civilă raportat la art. 20 alineat 3 din Legea nr. 554/2004 şi nu a 

prevederilor art. 55 alineat 5 din Legea nr. 101/2016. 

Astfel, reţine instanţa faptul că prezentul litigiu nu se circumscrie domeniului de 

aplicare al Legii nr. 101/2016, ci prevederilor Legii nr. 554/2004, întrucât în speţă nu a fost 

aplicată o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, ci o procedură de 

atribuire directă, conform art. 7 alineat 5 din Legea nr. 98/2016. 

Or, aşa cum reiese din prevederile art. 1 din Legea nr. 101/2016 precum şi din 

prevederile Directivelor 89/665 şi 92/13 pe care le transpune, acest act normativ se aplică 

exclusiv în materia procedurilor specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică sau 

concesiune, proceduri care sunt expres prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016.  

Achiziţia directă, nereprezentând o procedură de atribuire în sensul art. 68 din Legea 

nr. 98/2016, în privinţa sa, nu devin aplicabile nici remediile procesuale prevăzute de Legea 

nr. 101/2016.  

Conţinutul expunerii de motive a Legii nr. 101/2016 prevede explicit acest aspect: 

„Sunt excluse din domeniul de aplicare al legii achiziţiile directe… Astfel, pentru aceste tipuri 

de achiziţii nu este disponibil sistemul de remedii/căi de atac prevăzut de lege, fiind incidente 

regulile dreptului comun.” 

De altfel, acest raţionament era aplicabil şi sub efectul OUG 34/2006. Astfel, prin art. 

7 din Instrucţiunile ANRMAP privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din OUG 

34/2006 se prevedea: „Având în vedere faptul că achiziţia directă nu reprezintă o procedură 

de atribuire, în sensul art. 3 lit ş) şi art. 18 din OUG 34/2006, în cazul acesteia nu sunt 

incidente dispoziţiile capitolului IX- Soluţionarea contestaţiilor din Ordonanţa de urgenţă.” 

 

9. Achiziţii publice. Plângerea împotriva Deciziei Consiliului Naţional de 

Soluţionarea Contestaţiilor. Oferta inacceptabilă. Capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale. Distincţia şi consecinţele ce decurg din deţinerea 

calităţii de broker de asigurare-reasigurare  şi nu a calităţii de asigurator 

Pentru a avea capacitatea de exerciţiu în domeniul prestării serviciilor de 

asigurare, operatorii economici trebuie să aibă depus certificatul constatator în 

care să fie înscris ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea 

serviciilor de asigurare şi să deţină autorizaţia Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea 

asigurărilor R.C.A. În absenţa acestor documente, comisia de evaluarea a 

întocmit raportul de reevaluare, declarând corect că oferta contestatoarei este 

inacceptabilă. 

Temei de drept: Legea nr. 101/2016, Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 Legea 

237/2015, Legea nr. 237/2015, Norma 20/31.03.2016 
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Curtea de Apel Iași, Secția de Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 386/24 

aprilie 2017  

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XX8/45/2017 

contestatoarea „X.” a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Inspectoratul 

Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi anularea Deciziei nr. 411/C4/304 din data de 23.02.2017 

dată de Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor, în sensul admiterii în tot a 

contestaţiei formulate, dispunându-se următoarele: 

1.Anularea Raportului de reevaluare nr. 951565 din data de 25.01.2017 emis de 

autoritatea contractanta, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, prin care oferta sa 

a fost declarata inacceptabila şi s-a dispus declararea ca ofertant câştigător a Y., 

2.Anularea comunicărilor emise de autoritatea contractanta, privind stabilirea ca 

inacceptabila a ofertei sale şi respectiv privind declararea ofertantului câştigător, Y., precum 

şi anularea oricăror acte subsecvente şi 

3.Reluarea procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului având ca 

obiect "Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din dotarea ITPF IASI pentru 506 

autovehicule", din etapa reevaluării ofertelor, cu obligarea autorităţii contractante, 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, de a reevalua oferta depusa de X., potrivit 

prevederilor legale, ale documentaţiei de atribuire şi considerarea ca admisibilă a ofertei sale. 

În motivarea plângerii contestatoarea a arătat ca prin Contestaţia nr. 1605/03.02.2017, 

depusă la C.N.S.C., a contestat rezultatul procedurii emis de autoritatea contractanta, 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, în cadrul procedurii organizata pentru 

atribuirea următorului contract: Achiziţie asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI CPV: 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civila auto (Rev.2) 

. 

Pe calea contestaţiei formulata la CNSC, a solicitat: anularea Raportului de reevaluare 

nr. 951565 din data de 25.01.2017 prin  care  oferta  sa a fost declarata inacceptabila şi s-a 

dispus declararea ca ofertant câştigător a Y., precum şi anularea comunicărilor privind 

stabilirea ca inacceptabila a ofertei sale şi respectiv privind declararea ofertantului câştigător, 

Y., precum şi anularea oricăror acte subsecvente; reevaluarea ofertei depusa de X., potrivit 

prevederilor legale, ale documentaţiei de atribuire şi considerarea ca admisibilă a ofertei sale. 

Arată contestatoarea că iniţial, prin Adresa nr. 951.439 din 20.01.2017, autoritatea 

contractanta i-a comunicat stabilirea ca fiind câştigătoare oferta sa. 

Ulterior, prin Adresa emisa de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi sub 

nr. 951568/25.01.2017, autoritatea contractantă i-a informat cu privire la decizia luată de 

comisia de evaluare, urmare a reevaluării ofertelor (în urma unei notificări prealabile depusa 

de Y.), în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, cuprinzând: 

(1)considerarea ca inacceptabilă a ofertei sale., "în urma reevaluării ofertelor primite 

în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect "Servicii de asigurare de 

răspundere civilă auto - cod CPV 66516100-1"; 

(2)declararea ca ofertant câştigător a "Y. care a oferit preţul de 205339 lei". 

Prin notificarea prealabila formulata în termen legal cu Adresa nr. 1562/27.01.2017 a 

solicitat în mod expres autorităţii contractante sa remedieze în tot încălcarea legislaţiei privind 

achiziţiile publice .Prin Adresa cu nr. 951836 din data de 30.01.2017, a luat la cunoştinţă de 

răspunsul negativ al autorităţii contractante . 

În comunicarea cu nr. 951568/25.01.2017 emisa de autoritatea contractanta, I.T.P.F. 

IASI, se menţionau următoarele: "Comisia de analiza reevaluând documentaţiile de atribuire 

şi luând în considerare argumentele prezentate de SC Y., respectiv Decizia nr. 

1298IC1I1253I2015 a Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, a concluzionat ca 

oferta prezentata de SC X. nu îndeplinește cerinţele din caietul de sarcini şi fişa de achiziţii 

(existând o divergenta în activitatea principala descrisa în codul CAEN şi obiectul achiziţiei 

așa cum s-a prevăzut în fisa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini, precum şi 
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nerespectarea art. 11 din legea 32/2000). În baza celor mai sus menţionate Comisia anulează 

raportul de atribuire 951401 din 20.01.2017 şi declara oferta prezentata de SC X. ca fiind 

inacceptabila." 

Consideră contestatoarea ca declararea ca inacceptabilă a ofertei sale este netemeinică 

şi nelegală. Astfel autoritatea contractanta a luat în considerare şi a apreciat în mod incorect 

ca fiind întemeiate "argumentele prezentate de SC Y.". 

Or, argumentele invocate de Y. prin notificarea din data de 20.01.2017 vizează 

depunerea de către societatea contestatoare a unei oferte alternative deoarece Y. invoca 

prevederile Art. 137 alin. 2 litera c) "din anexa la HG nr. 395/2016" care prevede ca oferta 

este inacceptabila când "constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa 

care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în 

mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă, nu 

respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini". 

Oferta alternativa este definita la Art. 3 alin. 1 litera ii) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice ca fiind "oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe 

specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură 

mai mare sau mai mică." Este evident ca oferta depusa de societatea contestatoare nu propune 

o soluţie diferita, în nicio măsura. 

Obiectul contractului îl constituie „Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule". În propunerea tehnica, X. își asumă faptul ca va 

încheia asigurările pentru cele 506 autovehicule aparţinând ITPF Iasi. 

În Adresa nr. 951568/25.01.2017 autoritatea contractanta comunica împrejurarea ca s-

a luat în considerare de către Comisie o decizie a CNSC cu nr.1298/C1/1253/2015 ale cărei 

considerente nu le cunoaşte şi nici nu au relevanta în prezenta procedura deoarece potrivit 

prevederilor Art. 28 alin. (1) "Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţile cauzei", iar în 

cazul de faţă atât autoritatea contractanta cat şi societatea contestatoare sunt terţi faţă de 

procedura în care s-a pronunţat acea decizie. 

La Art. 137 alin. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 se 

prevede în mod expres: "În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată 

inacceptabilă în următoarele situaţii: ..." iar aceste situaţii sunt prevăzute la literele a)-k). 

Nu se menţionează în motivarea autorităţii contractante cuprinsa în Adresa nr. 

951568/25.01.2017 care este situaţia în care se presupune ca se încadrează (nu se menţionează 

care dintre cazurile enumerate la literele a) - k) ar fi aplicabil) însă cel de la litera c) invocat 

de Omniasig, nu este întemeiat. 

În sensul prevederilor Art. 215 din Legea nr. 98/2016 oferta sa este admisibila, 

îndeplinind condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele 

de calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei. 

Nu exista nicio divergenta intre activitatea principala a societăţii şi obiectul achiziţiei, 

așa cum menţionează în mod netemeinic şi nelegal autoritatea contractanta în Adresa nr. 

951568/25.01.2017  şi în Răspunsul cu nr. 951836/30.01.2017. 

În documentaţia de atribuire nu a fost solicitat un anumit obiect de activitate, ci a fost 

solicitat să se ofere ca serviciu: Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din dotarea 

ITPF IASI pentru 506 autovehicule şi atât timp cat se respecta cerinţele caietului de sarcini 

consideră ca propunerea tehnica a X. corespunde din punct de vedere al corelării cu caietul de 

sarcini şi fisa de date a achiziţiei. 

"Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator" se menţionează la punctul III 2.1 (1) al fisei de date a achiziţiei. 

Iar pct. III 2. se solicita "Decizia/autorizaţia emisa de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara prin care operatorul economic este autorizat sa efectueze tipul de asigurare 

solicitat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare". 
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Legislaţia în vigoare, nu prevede maniera în care Codul CPV are corespondenta cu 

CODUL CAEN din certificatele constatatoare, prin urmare, acolo unde legea nu distinge, nici 

noi nu trebuie sa distingem, în condiţiile în care activitatea de brokeraj în asigurări este o 

activitate autorizata, reglementata, societatea fiind autorizata în acest sens conform Legii nr. 

32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi 

înscrisa în Registrul brokerilor de asigurare deschis şi gestionat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara (Număr de înmatriculare în Registrul Brokerilor: RBK -151 din data 

de 04.10.2003). 

În Adresa nr. 951568/25.01.2017 autoritatea contractanta o informează asupra 

declarării ca inacceptabila a ofertei sale invocând Art. 11 din Legea nr. 32/2000 însă acest 

articol a fost abrogat prin punctul 15 din Legea nr. 237/2015 începând cu 01.01.2016. Mai 

mult, în mod netemeinic şi nelegal autoritatea contractanta a reţinut în Raportul de reevaluare 

nr. 951565 din data de 25.01.2017, ca societatea nu este autorizata sa desfășoare/presteze 

serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate ci doar ca poate presta activitate de 

broker de asigurare fiind împuternicita doar sa negocieze încheierea contractelor de asigurare 

şi sa acorde asistenta clienţilor. 

Consiliul îşi motivează în mod netemeinic şi nelegal Decizia de respingere ca 

nefondata a contestaţiei sale pe 2 categorii de motive, ambele eronate: 

I. O categorie de motive vizează respingerea contestaţiei cu argumente aflate în 

legătura cu reţinerea eronata de către Consiliu a împrejurării ca în documentaţia de atribuire 

nu se regăseşte codul CPV 66518100-5 "Servicii de brokeraj în asigurări" (care ar fi fost 

corespondent activităţii autorizata pentru societatea contestatoare, aceea de broker de 

asigurare). 

Aceste argumente aduse de Consiliu sunt eronate, deoarece în conformitate cu 

"REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de 

achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV": 

- CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar; 

- Vocabularul principal se bazează pe o structura ramificată de coduri de pana la noua 

cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care 

reprezintă obiectul contractelor de achiziţie. 

- CPV este o codificare care are ca unic rol, identificarea obiectului /serviciului 

achiziţiei. 

Prin urmare, atribuirea unei proceduri consideră ca nu se face în funcţie de codul CPV, 

acesta din urma reprezentând o modalitate de identificare de către operatorii economicii a 

obiectului contractului pentru atribuirea căruia se derulează procedura de achiziţie. 

Nici nu putea aceasta autoritate contractanta sa deruleze o achiziţie de servicii de 

brokeraj în asigurări (codul CPV 66518100-5 "Servicii de brokeraj în asigurări. Astfel, 

conform legislaţiei în vigoare, Codul CPV nu are corespondenţa cu codul CAEN din 

certificatele constatatoare, respectiv din obiectul de activitate al agenţilor economici. 

II. O a doua categorie de motive constau în reţinerea în mod netemeinic şi nelegal de 

către Consiliu ca "nu a demonstrat prestarea serviciilor solicitate de autoritatea contractanta, 

deci ca este autorizat sa presteze serviciile de asigurare pe care doreşte autoritatea 

contractanta sa le achiziţioneze, ci doar ca poate presta activitatea de broker de asigurare. 

Or, atât autoritatea contractanta cat şi Consiliul recunosc ca a făcut dovada calităţii de 

broker de asigurare-reasigurare (în baza Autorizaţiei de funcţionare nr. 3815 din data de 

06.03.2003, fiind înscrisa Registrul Brokerilor - cu număr de înmatriculare în Registrul 

Brokerilor: RBK -151 din data de 04.10.2003). 

În aceste condiţii,  în mod eronat şi nelegal Consiliul constată ca "pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi trebuiau sa aibă 
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înscris ca obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, 

respectiv codul CAEN 6512" în condiţiile în care în cadrul Fisei de date a achiziţiei în cauza, 

la Cap. III.2.1.b) "capacitatea de exercitare a activităţii profesionale", autoritatea contractanta 

a precizat doar ca obiectul contractului trebuia sa aibă corespondent în codul CAEN din 

certificatul constatator. 

Astfel în aceasta cauza CNSC adaugă la prevederile documentaţiei de atribuire, ceea 

ce este nepermis. 

Mai mult, Consiliul aplica un raţionament lipsit de logica, astfel: după ce reține că în 

fișa de date nu era prevăzut codul CAEN 6512 (condiţie pe care Consiliul considera ca trebuia 

îndeplinită), arata ca trebuia sa formuleze o contestaţie împotriva prevederilor documentaţiei 

de atribuire daca acestea nu erau suficient de clare, în termenul prevăzut la Art. 8 din Legea 

nr. 101/2016. 

Reţinând în acest mod, adică adăugând la prevederile documentaţiei de atribuire şi 

completând în mod nelegal prevederile fisei de date a achiziţiei cu un cod CAEN care nu era 

prevăzut în aceasta de către autoritatea contractanta, Consiliul face dovada ca a analizat 

superficial documentele ataşate contestaţiei şi dosarul procedurii. 

Consideră că nu era posibil ca societatea sa distingă acolo unde autoritatea nu a distins 

şi nu a prevăzut un cod CAEN pe care sa fi trebuit sa îl aibă prevăzut în actul constitutiv 

(CAEN 6512); Nu era posibil a formula o contestaţie împotriva prevederilor documentaţiei de 

atribuire, deoarece prevederile acesteia erau suficient de clare pentru societatea, așa cum au 

fost şi pentru autoritatea contractanta iniţial, din moment ce prin Raportul iniţial de atribuire 

951401 din 20.01.2017 declarase oferta prezentata de SC X. ca fiind câştigătoare . 

La Art. 35 alin 10 al Legii nr. 32/2000 se prevede că "Brokerii de asigurare şi/sau de 

reasigurare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor şi/sau reasiguratorilor, 

au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda 

prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele 

asigurătorului sau reasiguratorului, după caz." 

Cu toate acestea, Consiliul retine în mod netemeinic şi nelegal ca nu a participat în 

procedura în numele vreunui asigurător, ca împuternicit ci în nume propriu. 

Sigur ca a participat în nume propriu, din moment ce, în virtutea dispoziţiilor legale 

mai sus citate în calitate de broker, societatea este autorizata legal să emită documentele de 

asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului, fiind autorizata sa desfășoare/presteze 

serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate de către autoritatea contractanta, fiind 

autorizata sa efectueze tipul de asigurare solicitat - adică sa emită poliţele de asigurare RCA. 

Faţă de cele de mai sus, rezultă ca societatea noastră are calitatea de "operator 

economic autorizat sa efectueze tipul de asigurare solicitat, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 32/2000", asa cum se solicita în mod expres şi fara alte distincţii în criteriile de 

calificare menţionate la pct. 2 din secţiunea III pct. 2.1 a fisei de date. 

O dovada în acest sens, e faptul ca cu aceeaşi autoritate contractanta s-a încheiat în 

data de 28.12.2015 sub nr. 2187690 un Acord - cadru de prestări servicii RCA (Ataşat în 

Anexa 9 la contestaţie), având exact acelaşi obiect ca şi cel ce face obiectul prezentei 

proceduri de achiziţie: „servicii de asigurare de tip RCA" pentru autovehiculele aceleiaşi 

autorităţi contractante iar acest acord-cadru a fost executat conform şi în termenele asumate, 

în beneficiul autorităţii contractante. 

Mai mult, acelaşi tip de contracte, având ca obiect servicii de asigurare de tip RCA au 

încheiate în cadrul a numeroase proceduri de achiziţie publica, cu diverse autorităţi 

contractante, din care exemplifică:.Contract de prestări servicii nr. A-5761/23.06.2016 

încheiat cu autoritatea contractanta M.A.P.N. prin U.M. 01836;Contract de achiziţie publica 

de servicii nr. 15/11.02.2015 încheiat intre cu autoritatea contractanta M.A.P.N. prin U.M. 

01575; Contract de servicii nr. 444/27.11.2015 încheiat cu autoritatea contractanta Direcţia 
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Silvică W.; Contract de prestări servicii nr. 126451/27.01.2016 încheiat cu autoritatea 

contractanta Inspectoratul de Politie al Judeţului Q. etc. 

Nu în ultimul rând, prin declararea ca inacceptabila a ofertei sale, intr-o maniera 

nelegala şi netemeinica, autoritatea contractanta a încălcat principiile care stau la baza 

atribuirii contractelor de achiziţie publică: nediscriminarea; tratamentul egal şi 

proporţionalitatea, încălcând flagrant prevederile Art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

În drept a invocat Legea nr. 101/2016; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Intimata legal citata a formulat  întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii 

ca nefondată şi menţinerea deciziei nr. 411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 dată de 

Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor.  

Consideră intimata că autoritatea contractantă a procedat la analizarea îndeplinirii 

condiţiilor de calificare, astfel cum acestea au fost solicitate în Caietul de sarcini şi Fişa de 

date a achiziţiei. 

Aşa cum rezultă din Caietul de sarcini al procedurii "Servicii de asigurare de 

răspundere civilă auto, punctul 4: "CERINŢE TEHNICE MINIME: Operatorii economici ce 

depun oferta vor prezenta autorizaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a 

Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor R.C.A. conform art.20 

din Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

şi art.l din Norma 20/31.03.2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurări 

şi reasigurări. Informaţiile cuprinse în aceasta trebuie să fie conforme cu realitatea la data 

depunerii documentului. " Se observă că s-a solicitat ofertanţilor în mod clar şi explicit ca 

aceştia să fie emiţătorii poliţelor. 

Oferta depusă de către X. a fost considerată inacceptabilă conform prevederilor art. 

137, alin.(2), lit.( b) din H.G. 395/2016: "2) în condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege. Oferta 

este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:...(b) a fost depusă de un ofertant care nu 

îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de 

atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea 

contractantă; " 

Totodată, s-a stabilit ca şi condiţie de participare aspectul de fapt conform căruia 

"III.2.1) Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator. 

Aşa cum rezultă din certificatul O.N.R.C. 4175/06.01.2017, X. are obiectul de 

activitate 6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări, şi nu activităţi de asigurări 

aşa cum s-a solicitat în documentaţia de atribuire. 

Consideră că Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca autoritate 

contractantă, nu a încălcat niciunul din principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 

achiziţie publică, aşa cum rezultă din rapoartele de evaluare, comunicările transmise firmelor 

participante, cât şi prin răspunsurile transmise la notificările firmelor participante, aspect 

confirmat şi prin Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr.411/C4/304 

din 23.02.2017. 

Analizând materialul probator administrat in cauza curtea constată următoarele: 

Contestatoarea X. a participat la procedura simplificată pentru achiziţii publice 
organizată de autoritatea contractantă Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 

privind atribuirea contractului având ca obiect "Asigurare obligatorie RCA pentru 

autovehicule din dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule". 

Prin Adresa nr. 951.439 din 20.01.2017, autoritatea contractanta a comunicat 

contestatoarei faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare potrivit Raportului de evaluare 

nr 951.401 din 20.01.2017. 

Ulterior, prin Adresa emisa de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi sub 

nr. 951568/25.01.2017, autoritatea contractantă a informat contestatoarea cu privire la decizia 
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luată de comisia de evaluare, urmare a reevaluării ofertelor în urma unei notificări prealabile 

depusa de Y.. 

 Potrivit Raportului de reevaluare nr. 951565 din data de 25.01.2017 emis de 

autoritatea contractanta,  Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, oferta X. a fost 

declarata inacceptabila şi s-a dispus declararea ca ofertant câştigător a Y.. 
Prin Contestaţia nr. 1605/03.02.2017, depusă la C.N.S.C., X. a contestat rezultatul 

procedurii emis de autoritatea contractanta. 

Prin decizia nr. 411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 dată de Consiliul 

Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de 

X. în contradictoriu cu Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, motiv pentru care a 

fost promovată prezenta plângere. 

Curtea consideră că în mod justificat oferta X. a fost declarata inacceptabila.  

Sub acest aspect, Curtea  constată că potrivit Caietului de sarcini al procedurii 

"Servicii de asigurare de răspundere civilă auto, punctul 4: "CERINŢE TEHNICE MINIME: 

Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta autorizaţia Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor 

R.C.A. conform art.20 din Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare şi art.l din Norma 20/31.03.2016 privind autorizarea şi monitorizarea 

societăţilor de asigurări şi reasigurări. Informaţiile cuprinse în aceasta trebuie să fie conforme 

cu realitatea la data depunerii documentului. "Se observă aşadar că prevederile caietului de 

sarcini impuneau ofertanţilor în mod clar şi explicit ca aceştia să deţină autorizaţia emisă de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru 

încheierea asigurărilor R.C.A, adică să fie emiţătorii poliţelor (să aibă calitatea de asigurator) 

şi nu simpli intermediari( cum este situaţia broker-lui). În acest sens curtea reţine definiţia 

data de art 2 pct.8. din Legea 32/2000 broker de asigurare: a) persoană juridică română, 

autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau 

juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de 

reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu 

regularizarea daunelor, după caz; 

Or atâta timp cât contestatoarea are doar calitatea de broker de asigurare-reasigurare 

(în baza Autorizaţiei de funcţionare nr. 3815 din data de 06.03.2003 şi nu cea de asigurator, în 

mod corect oferta depusă de către X. a fost considerată inacceptabilă fiind incidente 

prevederile art. 137, alin.(2), lit.( b) din H.G. 395/2016: "2) în condiţiile art. 215 alin. (4) din 

Lege. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:...(b) a fost depusă de un 

ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în 

documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de 

autoritatea contractantă;" 

Nu pot fi primite susținerile contestatoarei în sensul că nu exista nicio divergenta intre 

activitatea principala a societăţii şi obiectul achiziţiei în condiţiile în care s-a stabilit ca şi 

condiţie de participare aspectul de fapt conform căruia "III.2.1) Obiectul contractului trebuie 

să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 

Or, aşa cum rezultă din certificatul O.N.R.C. 4175/06.01.2017, X. are obiectul de 

activitate 6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări, şi nu activităţi de asigurări 

aşa cum rezultă din documentaţia de atribuire. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 207 Cod Civil„în cazul activităţilor care trebuie 

autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea activităţi se naşte numai 

din momentul obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. Actele şi 

operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar 

persoanele care le-au făcut răspund nelimitat şi solidar pentru toate prejudiciile cauzate, 

independent de aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege". 

Scopul persoanei juridice determină conţinutul capacităţii sale de folosinţă. Întinderea 

capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale este dată, de „obiectul de activitate".  



359 

 

Astfel, în raport de necesitatea autorităţii contractante, de a achiziţiona „servicii de 

asigurare de răspundere civilă auto - RCA" ofertanţii trebuie să aibă capacitatea de a presta 

astfel de servicii în condiţiile legii. Pentru a avea capacitatea de exerciţiu în domeniul prestării 

serviciilor de asigurare, operatorii economici trebuie să aibă depus certificatul constatator în 

care să fie înscris ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor de 

asigurare şi documente din care să rezulte autorizarea pentru încheierea de poliţe RCA. 

Or în cauză, prin certificatul constatator depus, societatea X. nu a demonstrat că are 

obiectul principal sau secundar de activitate prestarea serviciilor solicitate, deci că este 

autorizat să desfăşoare/ presteze serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate de către 

autoritatea contractantă ci doar că, poate presta activitate de broker de asigurare. Or, această 

activitate implică doar negocierea pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori 

potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordarea de 

asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, 

după caz.  

Urmare a tuturor aspectelor mai sus sesizate, raportat la prevederile legale menţionate 

şi înscrisurile depuse de operatorii economici ofertanţi, comisia de evaluarea a întocmit 

raportul de reevaluare numărul 951565 din 25.01.2017, declarând corect că oferta X. ca fiind 

inacceptabilă în baza prevederile art. 137, al. 2, lit. b din H.G. 395/2016, şi prin urmare, 

desemnând câştigător pe SC Y.. 

În cauză nu are relevanță faptul că  propunerea tehnica a X. corespunde din punct de 

vedere al corelării cu caietul de sarcini şi fisa de date a achiziţiei şi că nu poate fi  apreciată ca 

o ofertă alternativă, atâta timp cât societatea nu are autorizarea pentru încheierea de poliţe 

RCA în nume propriu, deci nu poate aduce la îndeplinire contractul în condiţii de legalitate, în 

raport de prevederile documentaţiei de atribuire pe care şi-a însuşit-o în momentul depunerii 

ofertei sale. În documentaţia de atribuire nu a fost solicitat un anumit obiect de activitate, ci a 

fost solicitat să se ofere ca serviciu: Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule, serviciul pe care însă nu-l poate presta în mod 

direct contestatoarea, ci doar ca împuternicit al oricărui asigurator existent pe piaţă. 

În cauză nu are relevanță faptul că  acelaşi tip de contracte, având ca obiect servicii de 

asigurare de tip RCA au fost încheiate de contestatoare în cadrul a numeroase proceduri de 

achiziţie publica, Curtea fiind ţinută a verifica, strict,  dacă în prezenta procedură de atribuire 

şi în raport de documentaţia de atribuire din speţă, oferta contestatoarei a fost considerată în 

mod corect inacceptabilă. În plus, curtea observă că în calitate de broker, contestatoarea ar fi 

putut negocia cu asiguratorii încheierea de contracte de asigurare, fapt ce ar fi condus în final 

la încheierea unor contracte de asigurare, însă în raport de prevederile caietului de sarcini din 

prezenta procedură, se constată că autoritatea contractantă a impus încheierea unui astfel de 

contract direct cu o societate de asigurare-reasigurare, nu prin intermediar, prin impunerea 

condiţiei ca ofertantul să prezinte autorizaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a 

Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor R.C.A. 

Curtea mai reţine că autoritatea contractanta a informat contestatoarea asupra 

declarării ca inacceptabila a ofertei sale invocând şi Art. 11 din Legea nr. 32/2000,  articol  ce 

a fost abrogat prin punctul 15. din Legea nr. 237/2015 începând cu 01.01.2016, însă această 

eroare nu este de natură a schimba caracterul inacceptabil al ofertei sale. 

În atare condiţii,  în mod legal şi temeinic Consiliul constată şi ca "pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi trebuiau sa aibă 

înscris ca obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, 

respectiv codul CAEN 6512, cod obligatoriu a fi deţinut de toţi cei ce au autorizaţia Comisiei 

de Supraveghere a Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea 

asigurărilor.  

Prin urmare nu pot fi primite nici susținerile contestatoarei în sensul că în aceasta 

cauza CNSC adaugă la prevederile documentaţiei de atribuire, fiind necesar pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi sa aibă înscris ca 
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obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, respectiv codul 

CAEN 6512" chiar dacă în cadrul Fisei de date a achiziţiei în cauza, la Cap. III.2.1.b) 

"capacitatea de exercitare a activităţii profesionale", autoritatea contractanta a precizat doar ca 

obiectul contractului trebuia sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 

Prin urmare curtea apreciază că plângerea formulată de împotriva Deciziei nr. 

411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 de Consiliul Naţional de Soluţionarea 

Contestaţiilor, este neîntemeiată şi o respinge în baza art. 34 din Legea nr. 101/2016, cu 

consecinţa menţinerii deciziei. 

 

Drept fiscal 

 

10. Obligaţiile financiare ale beneficiarilor serviciilor consilierilor juridici. 

Obligaţia de a deconta contravaloarea cotizaţiei anuale achitate de 

consilierul juridic la Colegiul Consilierilor Juridici 

Sarcina financiară a beneficiarului serviciilor prestate de consilierul juridic este 

aferentă pregătirii profesionale a acestuia precum şi a înscrierii sale iniţiale în Colegiul 

consilierilor juridici. Enumerarea de la alineatul 2 al art. 57 din Statutul Consilierilor 

Juridici  este una limitativă şi nu „descriptivă”, textul de lege nemaifăcând referire şi la alte 

cheltuieli similare celor enumerate. 

Nici prevederile art. 58 din acelaşi Statut nu pot fi interpretate în sensul obligaţiei 

recurentei de a suporta contravaloarea cotizaţiei anuale plătită de consilierul juridic la 

Colegiul Consilierilor juridici întrucât textul se referă exclusiv la obligaţia beneficiarului 

serviciilor prestate de a asigura baza materială necesară prestării serviciului, respectiv 

punerea la dispoziţia consilierului juridic a unui spaţiu distinct, dotat corespunzător unei 

activităţi de birou. 

A obliga autoritatea publică recurentă să suporte din veniturile proprii cotizaţia 

anuală anterior indicată, în contextul absenţei vreunei prevederi legale exprese care să 

instituie o astfel de sarcină financiară, semnifică încălcarea prevederilor art. 14 din Legea 

500/2002. 

 

Temei de drept:  

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

Statutul Consilierilor Juridici adoptat de Uniunea Consilierilor Juridici din România, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 684/29 iulie 2004 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 

 

Cuvinte cheie: 

Funcţionar public 

Drepturi salariale 

Curtea de apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 128/21 

februarie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 843/17.10.2016, Tribunalul Iaşi a admis în parte acţiunea 

formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul şi a dispus anularea 

Dispoziţiei de imputare nr. X/27831 din 23.05.2016 emisă de directorul  Penitenciarului, 

obligând pârâtul să deconteze cotizaţiile anuale achitate Colegiului consilierilor Juridici Iaşi 

începând cu anul 2016 şi pe viitor. Prima instanţă a respins cererea privind suspendarea 
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executării Dispoziţiei de imputare nr. X/27831/23.05.2016 emisă de directorul 

Penitenciarului. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs Penitenciarul. În motivarea căii de atac, 

recurentul a arătat că sentinţa pronunţată este nelegală şi netemeinică faţă de prevederile 

legale incidente în cauză. Astfel, s-a arătat că din art. 8 şi 5 din Legea nr. 514/2003 se 

desprinde concluzia conform căreia înscrierea în tabloul consilierilor juridici nu este una 

obligatorie, întrucât condiţiile prevăzute de Statutul consilierilor juridici nu pot fi derogatorii 

de la normele superioare edictate de legea de organizare a profesiei, iar dreptul la asociere în 

organizaţii profesionale nu reprezintă o obligaţie, ci un drept al fiecărui cetăţean. S-a mai 

arătat că art. 57 alin. 2 din Statut prevede expres obligaţiile pe care le au beneficiarii 

serviciilor profesionale ale consilierilor juridici, enumerând explicit şi cheltuielile pe care 

trebuie să le suporte. Legiuitorul a prevăzut suportarea acestor cheltuieli doar pentru 

reorganizarea profesiei şi nu pe întreaga durată a exercitării acesteia. În cuprinsul întregului 

Statut nu se regăseşte nicăieri obligaţia de plată a cotizaţiei anuale de către angajator. 

Intimatul, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând recursul prin prisma motivului de nelegalitate invocat şi care se circumscrie 

prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., curtea de apel a reţinut că, în fapt, recurenta a emis 

Dispoziţia nr. X/27831/23.05.2016 prin care a imputat intimatului-reclamant suma de 490 lei 

reprezentând plata contravalorii cotizaţiei anuale pentru Colegiul Consilierilor Juridici 

efectuată de Penitenciar, deşi ea trebuia achitată de consilierul juridic. Nemulţumit de 

rezultatul procedurii prealabile urmate împotriva acestui act, reclamantul-intimat s-a adresat 

instanţei de judecată solicitând, pe lângă anularea acestui act, şi obligarea Penitenciarului la 

decontarea acestei cotizaţii anuale, începând cu 2016 şi pe viitor. 

Prima instanţă a apreciat că din prevederile art. 57 şi 58 ale Statutului consilierilor 

juridici coroborate cu art. 87 ale aceluiaşi act normativ, rezultă că suma aferentă cotizaţiei 

anuale pe care trebuie să o plătească consilierii juridici reprezintă o cheltuială efectuată cu 

organizarea profesiei potrivit art. 57 alin. (1) din Statutul profesiei şi ea se subsumează 

prevederilor alineatelor 2 şi 3 care stabilesc obligaţia instituţiilor publice în favoarea cărora se 

exercită profesia de a deconta consilierilor juridici cheltuielile privind înscrierea în colegiu, 

achiziţionarea robei, legitimaţiei, insignei, ştampilelor, registrele de evidenţă profesională, 

această enumerare fiind descriptivă şi nu limitativă. 

În esenţă, prezenta cauză pune problema dreptului consilierului juridic care se află în 

raporturi de serviciu cu o instituţie publică de a i se achita de către aceasta cotizaţia anuală 

datorată de consilier Colegiului Consilierilor Juridici. 

Contrar opiniei primei instanţe, curtea de apel a reţinut că nici Legea nr. 514/2003 şi 

nici Statutul Consilierilor Juridici adoptat de Uniunea Consilierilor Juridici din România şi 

publicat în Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004 nu stipulează expres o astfel de obligaţie 

pecuniară a beneficiarului serviciilor profesionale ale consilierului juridic. 

Astfel, conform art. 57 din Statut: „În temeiul art. 38, art. 39 alin. (1) lit. g), art. 188 

alin. (1) lit. c), e) şi g), art. 189 lit. a, c), e) şi f), art. 190 şi 193 din Legea nr. 53/2003, cu 

modificările ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. (2) din Constituţie, republicată, beneficiarii 

serviciilor profesionale ale consilierilor juridici angajaţi sau numiţi vor iniţia participarea atât 

la stagiile de formare profesională, cât şi la toate formele de pregătire profesională specifică 

profesiei de consilier juridic, prin acte adiţionale la actele de angajare a serviciilor 

profesionale sau în actele de numire, asigurând plata cheltuielilor ocazionate de aceste forme 

de pregătire profesională. În scopul formării profesionale a consilierilor juridici angajaţi sau 

numiţi în funcţie, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile 

pentru reorganizarea profesiei ocazionate de: înscrierea în colegiu, achiziţionarea robei, a 

legitimaţiei de consilier juridic, a insignei, ştampilelor profesionale, precum şi a tuturor 

registrelor de evidenţă profesională. Cheltuielile avansate de consilierul juridic, ocazionate de 

reorganizarea profesiei precizate la alineatul precedent, se vor deconta acestuia de către 
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autoritatea sau instituţia publică ori de către persoana juridică în favoarea căreia acesta 

exercită profesia de consilier juridic.” 

Din prevederile legale anterior citate reiese cu claritate că sarcina financiară a 

beneficiarului serviciilor prestate de consilierul juridic este aferentă pregătirii profesionale a 

acestuia, precum şi a înscrierii iniţiale în Colegiul consilierilor juridici. Enumerarea de la 

alineatul 2 al articolului anterior menţionat este una limitativă şi nu „descriptivă”, aşa cum a 

apreciat prima instanţă, textul de lege nemaifăcând referire şi la alte cheltuieli similare celor 

enumerate. 

Nici prevederile art. 58 din acelaşi Statut nu pot fi interpretate în sensul obligaţiei 

recurentei de a suporta contravaloarea cotizaţiei anuale plătită de consilierul juridic la 

Colegiul Consilierilor juridici, întrucât textul se referă exclusiv la obligaţia beneficiarului 

serviciilor prestate de a asigura baza materială necesară prestării serviciului, respectiv punerea 

la dispoziţia consilierului juridic a unui spaţiu distinct, dotat corespunzător unei activităţi de 

birou: „Autorităţile, instituţiile şi persoanele juridice la care consilierii juridici îşi exercită 

profesia în mod permanent sunt obligate să asigure acestora spaţii distincte şi corespunzătoare 

atât pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea 

confidenţialităţii şi secretului profesional stabilite de lege. În acelaşi scop, pentru exercitarea 

corespunzătoare a profesiei de consilier juridic, acestea vor asigura baza tehnico-materială 

necesară, birotica şi orice alte utilităţi necesare îndeplinirii serviciului profesional.” 

A obliga autoritatea publică recurentă să suporte din veniturile proprii cotizaţia anuală 

anterior indicată, în contextul absenţei vreunei prevederi legale exprese care să instituie o 

astfel de sarcină financiară, semnifică încălcarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 500/2002 

conform cărora: „Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de 

autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. Nici o cheltuială nu poate fi 

înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, 

dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. Nici o cheltuială din fonduri publice 

nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are 

prevederi bugetare.” 

Faptul că neplata cotizaţiei anuale la timp poate atrage suspendarea consilierului 

juridic de pe tabloul Consilierilor Juridici şi ulterior nevalabilitatea actelor sale, aşa cum a 

susţinut intimatul-reclamant, nu are nicio relevanţă în contextul în care, aşa cum s-a arătat 

anterior, nicio prevedere legală nu obligă beneficiarii serviciilor consilierilor juridici la 

achitarea acestor sume, sarcina revenind astfel consilierilor juridici. Obligaţiile pecuniare ale 

acestor beneficiari, pe lângă remuneraţia lunară aferentă, se rezumă la sumele expres statuate 

de articolele precitate şi care se circumscriu fie pregătirii profesionale a consilierilor juridici, 

fie înscrierii iniţiale în Colegiu, fie bazei materiale de lucru. 

Faţă de considerentele anterior expuse, curtea a admis recursul şi a casat în parte 

sentinţa recurată, respectiv în limitele motivelor de recurs care antamează exclusiv fondul 

pricinii, neexistând o învestire a instanţei şi cu privire la modalitatea soluţionării cererii de 

suspendare a executării actului administrativ. În consecinţă, curtea de apel a respins ca 

nefondată cererea reclamantului-intimat de anulare a dispoziţiei de imputare şi obligare a 

recurentului-pârât la suportarea contravalorii cotizaţiei anuale la Colegiul Consilierilor 

Juridici. 

 

Drept procesual civil 

 

11. Noul Cod de Procedură Civilă. Competență materială. Conflict negativ de 

competenţă ivit între secțiile aceluiași tribunal 

Judecătoria Iași, Secția civilă, soluționează litigii de drept civil, fiind 
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instanță civilă și nu instanță de contencios administrativ, judecătoria 

nesoluționând decât în mod excepțional, doar în materie contravențională astfel 

de cauze.  

În atare condiții, rezultă în mod evident, că apelul îndreptat împotriva 

hotărârii pronunțate de Judecătoria Iași, ca instanță de drept civil este de 

competența instanței ierarhice corespunzătoare, respectiv Tribunalul Iaşi secţia I 

–a civilă. 

Mai mult, natura pricinii şi procedura de urmat nu se schimbă în calea de 

atac, ea aparţinând, de sfera dreptului civil atâta timp cât cauza a fost soluţionată 

ca atare de instanţa de fond, instanţa de control având de altfel posibilitatea în 

cazul în care constată că prima instanţă nu era competentă să soluţioneze cauza, 

ca instanţă civilă, de a anula hotărârea atacată şi trimite cauza spre soluţionare 

instanţei competente conform art. 480 alin. 4 C.pr.civ. 

Temei de drept: art. 136 raportat la art. 135 C.pr.civ., art. 10 din Legea nr. 554/2004 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Sentinţa civilă nr. 1/9 

ianuarie 2017 

Prin sentinţa civila nr. 15206/2015, pronunţată în dosarul nr. XX25/245/2015, 

Judecătoria Iaşi a respins acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Iaşi, prin Primar, în 

contradictoriu cu pârâta SC „X” SRL. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Municipiul Iaşi, dosarul fiind repartizat 

aleatoriu completului A7, din cadrul secţiei I civilă a Tribunalul Iaşi. 

Prin încheierea de ședință din 13.10. 2016, completul învestit cu soluţionarea 

dosarului a admis excepția necompetenței funcționale şi-a declinat competenţa de soluţionare 

a cererii de recurs menţionate în favoarea Secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ a 

Tribunalul Iaşi, în considerarea faptului că obiectul cauzei îl constituie o creanţă fiscală - taxa 

de folosinţă pentru un teren proprietate publică, fiind incidente dispoziţiile art. 256 al. 3 Cod 

fiscal. 

Prin încheierea din 23.11.2016, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ a 

Tribunalul Iaşi şi-a declinat la rândul ei competenţa de soluţionare a apelului în favoarea 

Secţiei I Civilă, considerând că hotărârea atacată a fost pronunţată de către o instanţă civilă şi 

că competenţa sa funcţională nu poate fi atrasă în lipsa unei dispoziţii exprese a legiuitorului, 

în această materie. 

Curtea sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două secţii 

potrivit art.136 C.pr.civ. analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse judecăţii, în 

raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de declinare a 

competenţei şi dispoziţiile legale în materie reţine următoarele: 

Obiectul sesizării Judecătoriei Iaşi îl formează acţiunea formulată de reclamantul 

Municipiul Iaşi în contradictoriu cu pârâta SC „X” SRL de obligarea acestuia la plata sumei 

de 7410, în temeiul prevederilor 1270 şi 1350 N.C.civ. ce reglementează răspunderea 

contractuală. 

În atare condiţii, Curtea constată că Judecătoria a fost îinvestită cu o acţiune de drept 

civil, întemeiată pe răspundere contractuală, calea de atac fiind apelul în 30 de zile potrivit 

cauzelor civile şi nu recursul în 15 zile, cale de atac specifică litigiilor de contencios 

administrativ şi fiscal, neavând nicio semnificaţie sau urmări în planul competenţelor şi 

procedurilor faptul că suma urmărită se face venit la bugetul local. 

Potrivit dispoziţiilor art. 95 C.pr.civ competenţa soluţionării cererilor de apel 

împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii revine Tribunalului. 

În mod firesc, apelul formulat împotriva unei hotărâri pronunţate de judecătorie în 

materia civilă aparţine Secţiei civile a Tribunalului şi nu secţiei de contencios administrativ şi 

fiscal. 
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În materia contenciosului administrativ şi fiscal, tribunalele judecă în primă instanţă, 

conform art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004. 

Ca instanţe de apel în materia contenciosului administrativ şi fiscal tribunalele, 

soluţionează doar apelurile împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorii în materie 

contravenţională conform O.G.nr.2/2001. 

În condiţiile în care cauza a fost soluţionată în primă instanţă de un complet civil, 

instanţa de control competentă să analizeze legalitatea şi temeinicia acestei soluţii este 

instanţa ierarhic superioară corespunzătoare, respectiv secţia civilă a Tribunalului Iaşi căreia îi 

revine competenţa de soluţionare a cauzei. Doar în situaţia în care se contestă un proces 

verbal de contravenţie putea fi atrasă competenţa funcţională a instanţei de contencios 

administrativ ca instanţă de apel.  

Or, în condiţiile în care sentința civilă apelată a fost pronunțată de către Judecătoria 

Iaşi, ca instanță de drept civil și nu ca instanță de contencios administrativ (judecătoria 

nesoluționând decât în mod excepțional, doar în materie contravențională, astfel de cauze), 

apelul îndreptat împotriva acestei hotărâri este de competența instanței ierarhice 

corespunzătoare, Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă. 

În acest sens curtea subliniază că natura pricinii şi procedura de urmat nu se schimbă 

în calea de atac, ea aparţinând, de sfera dreptului civil atâta timp cât cauza a fost soluţionată 

ca atare de instanţa de fond, instanţa de control având de altfel posibilitatea în cazul în care 

constată că prima instanţă nu era competentă să soluţioneze cauza, ca instanţă civilă, de a 

anula hotărârea atacată şi trimite cauza spre soluţionare instanţei competente conform art. 480 

alin 4 C.pr.civ. 

Pentru considerentele învederate, în baza art. 136 raportat la art. 135 C.pr.civ. curtea 

stabilește competenţa de soluţionare apelului formulat de către apelantul Consiliul Local Iaşi - 

Municipiul Iaşi împotriva sentinței civile nr. 15206/16.12.2015 pronunțată de Judecătoria Iași 

în favoarea Tribunalului Iaşi, Secţia a I –a civilă. 

 

12. Admisibilitate cerere chemare în garanţie 

O cerere de chemare în garanţie poate fi formulată într-un atare litigiu de 

contencios administrativ, cu unica condiţie a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

art. 72 alin. 1 Cod procedură civilă – condiţia interesului şi a legăturii de 

dependenţă şi subordonare între cele 2 cereri, ca aspecte care se verifică în 

procedura de cercetare a admisibilităţii în principiu, potrivit ar. 74 raportat la 

art. 64 Cod procedură civilă. 

Domeniu asociat – Procedură civilă 

Temei de drept: art. 72 alin. 1 Cod procedură civilă 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 4/c.a/2 

februarie 2017 

Prin decizia nr. 4/02.02.2017 a fost respins ca nefondat apelul declarat de SC „P.S.” 

SA împotriva încheierii din 02.11.2016 a Tribunalului Iaşi, prin care a fost respinsă ca 

inadmisibilă cererea de chemare în garanţie a SC „A.” SA formulată de pârâta SC „P.S.” SA. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut că încheierea pronunțată de Tribunalul Iași 

este legală și temeinică, apelul declarat de SC „P.S.” SA fiind nefondat. Motivele pentru care 

cererea de chemare în garanţie este inadmisibilă în cauza dedusă judecăţii sunt însă altele 

decât cele reţinute de judecătorul fondului. Astfel, instanţa de fond a notat că cererea de 

chemare în garanţie ar fi inadmisibilă în litigiile de contencios administrativ, cu unica 

excepţie reglementată de art. 16 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, privind chemarea in garanție a 
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superiorului ierarhic al funcţionarului chemat în judecată, superior de la care acesta a primit 

ordin scris sa elaboreze sau sa nu elaboreze actul. 

Or, Curtea apreciază că Legea nr. 554/2004 nu conţine norme speciale în materia 

chemării în garanţie având ca izvor raporturile juridice specifice contractului administrativ, 

astfel că este aplicabilă norma de drept comun cuprinsă în art. 72 alin. 1 Cod procedură civilă. 

Totodată, nu se identifică vreo incompatibilitate a acestei prevederi din Codul de procedură 

civilă cu specificul raporturilor de putere la care face trimitere art. 28 alin. 1 din Legea nr. 

554/2004.  

Norma de la art. 16 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 este una specială, vizând 

„Introducerea în cauză a funcţionarului”, fără însă a se putea interpreta că o cerere de chemare 

în garanţie ar fi inadmisibilă în alte litigii de contencios administrativ, în special în cele ce 

vizează executarea unor contracte administrative. 

Ca atare, o cerere de chemare în garanţie poate fi formulată într-un atare litigiu de 

contencios administrativ, cu unica condiţie a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 72 alin. 

1 Cod procedură civilă – condiţia interesului şi a legăturii de dependenţă şi subordonare între 

cele 2 cereri, ca aspecte care se verifică în procedura de cercetare a admisibilităţii în principiu, 

potrivit ar. 74 raportat la art. 64 Cod procedură civilă. 

Interesul părţii care formulează cererea de chemare în garanţie a terţului priveşte 

garantarea sau despăgubirea sa în ipoteza în care va cădea în pretenţii, fiind însă necesar ca 

între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie să existe o legătură de dependenţă şi 

subordonare, în sensul că soluţia cererii principale influenţează şi soluţia dată cererii de 

chemare în garanţie.  

Or, în cazul concret al pârâtei SC „P.S.” SA cele două raporturi sunt distincte şi 

independente. UAT P. solicită de la SC „P.S.” SA plata redevenţei, în temeiul contractului de 

delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 

17062/06.09.2012, pentru bunurile publice date în exploatare/folosinţă aferente activităţii de 

epurare, iar SC „P.S.” SA arată în cererea de chemare în garanţie că ea nu are calitate 

procesuală pasivă şi că obligaţia de plată a redevenţei către UAT P. pentru serviciile de 

epurare revine SC „A.” SA urmare a HCL Paşcani nr. 72/30.05.2014 prin care acesta a fost 

desemnat a presta serviciile de apă şi canalizare. Altfel spus, lipseşte veriga care ar lega SC 

„P.S.” SA de SC „A.” SA, contrar celor afirmate prin cererea de apel, în sensul existenţei unui 

raport de drept comercial între cele două societăţi privind prestarea activităţii de epurare.  

 

13. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială. Anulare proces-verbal de 

recepţie. Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 

1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

Procesul-verbal de recepţie nu reprezintă altceva decât un act cu caracter 

tehnic, premergător încheierii procesului verbal de constatare şi care nu are 

caracteristicile unui act administrativ în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 554/2004, astfel încât nu s-ar putea da eficienţă dispoziţiilor art. 99 

alin. 2 Cod procedură civilă pentru atragerea competenţei instanţei de contencios 

administrativ. 

Nu orice act emanând de la o instituţie publică este act administrativ, ci 

doar cele ce îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. c din 
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Legea nr. 554/2004, un asemenea proces-verbal de recepţie nedând naştere, 

modificând ori stingând raporturi juridice. 

Temei de drept: art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa civilă nr. 

142/c.a/16.10.2017 

Domeniu asociat – Procedură civilă 

Temei de drept:  

Prin sentinţa civilă nr. 142/16.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi s-a stabilit în favoarea 

Judecătoriei B. competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta SC „A.” SA 

Vaslui în contradictoriu cu pârâţii A.B.A.R. – A.B.DEA.P. Bârlad şi SGA Vaslui. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că pentru determinarea competenței 

instanței de judecată cu soluționarea cauzei, esențială este determinarea obiectului acțiunii şi 

natura actelor contestate. 

Acesta este, așa cum rezultă din cererea de chemare în judecată, anularea procesului 

verbal seria ABAPB16 - C- VS, nr. 250/2017, încheiat de către SGA Vaslui si înregistrat cu 

nr. 234/13.01.2017 şi exonerarea societăţii „A.” SA de plata sumei de 159616,59 lei, 

reprezentând penalităţi calculate pentru depăşiri ale concentraţiilor maxime admise pentru 

apele uzate evacuate în receptor natural în semestrul I 2016, anularea facturii de penalităţi 

emisa in baza acestui proces-verbal, respectiv factura seria ABAPBSD16 nr. 

15131/17.01.2017, in valoare de 159616,59 lei, emisa de B.A.R. – A.B.DEA.P. Bârlad; 

precum şi anularea procesului verbal recepţie nr. 34/13.01.2017, emis de SGA Vaslui, în ceea 

ce priveşte menţiunea calculării penalităţilor in suma de 159616,59 lei.  

Competenta de soluţionare a cererii de anulare a procesului de constatare a depăşirii 

concentraţiilor admise ale poluanţilor din apele evacuate seria ABAPB16 - C- VS, nr. 

250/2017 este conferită judecătoriei de art. 1 din Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005.  

Procesul-verbal de recepţie, pe de altă parte, nu reprezintă altceva decât un act cu 

caracter tehnic, premergător încheierii procesului verbal de constatare şi care nu are 

caracteristicile unui act administrativ în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

554/2004, astfel încât nu s-ar putea da eficienţă dispoziţiilor art. 99 alin. 2 Cod procedură 

civilă pentru atragerea competenţei instanţei de contencios administrativ. 

Nu orice act emanând de la o instituţie publică este act administrativ, ci doar cele ce 

îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, un 

asemenea proces-verbal de recepţie nedând naştere, modificând ori stingând raporturi juridice. 

Curtea constată, în acord cu poziţia Tribunalului Vaslui, că Judecătoria Bârlad este 

competentă material a soluționa cauza în primă instanță, în temeiul art. 136 din Codul de 

procedură civilă, urmând a stabili competenţa în favoarea acesteia. 
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IV. Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale 

 

1. Constatarea raporturile de muncă derulate între părţi, în lipsa încheierii 

contractului individual de muncă în formă scrisă; răspunderea 

angajatorului; interdicţie absolută instituită în sarcina oricărui angajator de 

a aplica un tratament diferit unui salariat de sex feminin, exclusiv pe temeiul 

sarcinii 

Temei de drept: art. 16 alin. 1 şi art. 57 alin. 5 şi 6 din Codul Muncii combinate cu 

art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila; Directiva 76/207 - 

actualmente Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 

2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) 

Rezumat: Deşi nu se contestă nu numai dreptul, dar şi obligaţia pârâtei de 

a realiza o procedura de selecţie a personalului, având în vedere domeniul său de 

activitate şi sarcinile specifice decurgând din oferta educaţională, totuşi aceasta 

procedura de selecţie trebuie să respecte rigori de transparenţă, echitate şi mai 

ales legalitate. Aprecierea ca necesară a unei perioade mai îndelungate de 

verificare a aptitudinilor personale şi profesionale trebuie realizată şi subsumată 

prevederilor legale imperative, în acest sens fiind permisă, potrivit art.31 alin.1 

C.muncii, încheierea contractului individual de muncă pe o perioada de proba de 

90 de zile, contract ce poate fi încetat printr-o simplă notificare scrisă. Nu în 

ultimul rând, o procedură de selecție nu poate justifica sau autoriza prestarea de 

activităţi lucrative, specifice dreptului muncii, în beneficiul prezumtivului 

angajator, anterior încheierii raportului de muncă. În consecinţă în perioada de 

timp cuprinsă între 15.08.2013-30.09.2013 între părţi au existat raporturi de 

muncă, prin raportare la Decizia nr.37/07.11.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la 

solicitarea prezentei instanţe. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 85/14 

februarie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 1702 din 10.07.2015 Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele:  

„Admite acţiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Y – 

Grădiniţa Y. 

Constată că raporturile de muncă derulate între părţile din prezenta cauză în perioada 

15.08.2013-30.09.2013 s-au desfăşurat în baza unui contract individual de muncă, cu normă 

întreagă de muncă (8 ore/zi), cu un salariu lunar brut de 800 lei. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale cuvenite pentru perioada 

15.08.2013-30.09.2013. 

Obligă pârâta să vireze la bugetele specializate ale statului contribuţiile obligatorii 

aferente contractului individual de muncă al reclamantei pentru perioada 15.08.2013-

30.09.2013. 
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Ia act de renunţarea reclamantei X la judecarea capătului de cerere privind reintegrarea 

la pârâtă. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu indemnizaţia integrală 

de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, pentru minora Z, născută la 07.05.2014, 

stabilită cu luarea în considerare şi a drepturilor salariale acordate prin prezenta hotărâre. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei daune morale în cuantum de 3.500 euro, ce vor 

fi plătiţi la cursul BNR la data plăţii efective.” 

Pentru a pronunţa aceasta soluţie, prima instanţa a reţinut următoarele considerente de 

fapt şi de drept:  

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXX6/99/2014 reclamanta X a 

arătat că, la data de 15 august 2013 a fost solicitata de SC Gradinița “Y” SRL sa lucreze ca 

invatatoare la clasa 1, întrucat detine diplomă cu dubla specializare invatator - educator. Și-a 

dat demisia de unde lucra anterior si a semnat un contract de munca în doua exemplare cu 

patrAA Scolii “Y”, doamna AA. Desi a insistat, niciodata nu a primit un exemplar de 

contract. In luna septembrie 2013, a avut loc deschiderea anului scolar, festivitatea de 

deschidere tinandu-se pe stadionul din incinta Seminarului DD, iar personalul scolii si 

conducerea, doamna AA cat si elevii claselor primare fiind imbracati in uniforme scolare cu 

insigna Scoala “Y”, unde a fost prezentata la clasa ca invatatoarea elevilor. La sfarsitul lunii 

septembrie 2013, mai exact pe 20 septembrie 2013, in timpul programului de lucru cu copiii, 

s-a simtit foarte rau si secretara scolii, doamna CC, a fost nevoita sa cheme salvarea. A fost 

tratata in incinta scolii, dupa care a fost dusa acasa de catre o colega. Ulterior, a aflat ca este 

insarcinata si a anuntat conducerea scolii. Doamna AA a refuzat sa-i plateasca salariul pe 

perioada lucrata la scoala si deasemeni sa ii înmâneze exemplarul la contractul de munca. A 

incercat sa o convinga sa iși dea demisia, avand o sarcina cu probleme, pe motiv ca nu va face 

fata stresului de la serviciu. Stia ca legea sprijina femeile însarcinate, intrucat a refuzat, 

convinsa fiind ca este angajata la Scoala “Y”, scoala particulara, cu forme legale. Doamna AA 

a recunoscut apoi ca nu i-a facut contract de munca si i-a propus sa continue sa lucreze la 

negru. A refuzat categoric si a solicitat salariul pe perioada lucrata. La inceputul lunii 

octombrie 2013, a fost internata in spital, afland ca pentru a duce sarcina la capat trebuie sa 

facă repaus Ia pat cu minim de efort, sa urmeze tratament injectabil si spitalizare periodica. 

Constienta fiind ca doamna AA de la Scoala “Y” nu i-a făcut contract de muncă, a realizat că 

nu are asigurare medicala si avand diploma de invatator – educator, a solicitat un post de la 

inspectorat ca invatatoare. In data de 10 octombrie 2013 a semnat contractul de munca cu 

Scoala de Arte “CC” - T., ea avand domiciliul in Iasi, facea naveta zilnic punandu-i viata 

copilului in pericol pentru a fi angajata cu forme legale si a beneficia de asigurare medicala. 

Abia la jumătatea lunii octombrie, la insistentele sotului reclamantei, doamna AA de la Scoala 

“Y”, i-a platit perioada lucrata in scoala, dar a platit-o la negru, fara sa semneze un stat de 

plata.  

In luna noiembrie 2013, neputand continua cu naveta, din cauza riscului de a pierde 

sarcina, a intrat in concediu pe risc maternal. 

Datorita problemelor medicale, nu a putut sa facă formalitatile legale pentru a se 

deschide o ancheta in privinta contractului de munca si munca la negru la Scoala “Y”. In anul 

prezent 2014, luna septembrie, din cauza nerespectarii legii de catre doamna AA de la Scoala 

“Y”, nu va beneficia de indemnizatie si de concediul de crestere a copilului, intrucat la stagiul 

de cotizare de pe luna septembrie 2013 nu s-a virat nimic catre stat de la angajator si astfel nu 
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indeplinește conditiile impuse de Agentia Judeteana de Plati pentru indemnizatie, celor 12 

luni lucrate anterior nasterii copilului.  

Mentionează ca a solicitat adeverinta de vechime pentru perioada lucrata la Scoala 

“Y”, în scris, prin fax, cu confirmare, la data de 13 august 2014. A asteptat indeplinirea 

termenului legal prevazut de legiutor, insa nu a primit nici un raspuns din partea doamnei AA 

de la scoala particulara “Y”.  

In dovedirea celor afirmate depune următoarele dovezi: fisa din sistem conform cu 

originalul de la ambulanta din data de 20 septembrie 2013, solicitarea In scris a adeverintei 

pentru vechimea perioadei lucrate, prin fax, stagiul de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii 

Iasi, poze de la deschiderea anului scolar din septembrie 2013.  

Arată că depune aceasta plângere pentru a se înregistra contractul de munca pe 

perioada 15 august 2013- 30 septembrie2013, lucrata ca învatatoare la clasa I, la Scoala “Y”, 

a intra in posesia adeverintei de vechime pentru a beneficia de indemnizatie si concediu de 

crestere a copilului. Solicită daune morale si financiare din partea SC Gradinita “Y” SRL, 

reprezentant doamna AA.” 

Prin rezoluția dată în faza de regularizare a dosarului s-a pus în vedere reclamantei să 

precizeze obiectul acțiunii.  

Prin precizările depuse la data de 10 oct 2014 reclamanta a precizat că obiectul cererii 

de chemare in judecata il reprezinta: - constatarea raporturilor contractuale de munca ce au 

existat intre subsemnata reclamanta, si parata, Asociatia “Y”, prin director AA incepand cu 

luna august 2013; - constatarea incetarii nelegale a raporturilor de munca dintre reclamanta si 

parata, ca urmare a constatarii; de catre parata, in luna septembrie 2013, a faptului ca 

reclamanta ramasese insarcinata, -obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite, in 

cuantumul legal, incepand cu luna august 2013 si pana la reintegrarea sa, -obligarea paratei la 

plata tuturor obligatiilor fiscale si a contributiilor sociale aferente salariului cuvenit pentru 

aceeasi perioada, -obligarea paratei la plata daunelor materiale pricinuite de neincheierea in 

forma legala a contractului individual de munca si de incetarea nelegala a raporturilor de 

munca, reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe care nu am fost 

indreptatita sa o primească din cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare de 12 luni, -

obligarea paratei la plata de daune morale, in cuantum de 3500 de euro, -reintegrarea sa in 

functia de invatator in cadrul Scolii “Y”. 

În probatiunea cererii de chemare in judecata, solicita proba cu inscrisuri, proba cu 

interogatoriul paratei, proba cu 3 martori: AA, BB si DD, proba cu expertiza contabila pentru 

determinarea exacta a cuantumului sumei drepturilor salariale cuvenite începând cu luna 

august 2013 și orice alt mijloc de proba a carui necesitate ar reiesi din dezbateri. 

Legal citată, pârâta a depus intâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată, din următoarele motive: 

Situaţia de fapt descrisă de reclamantă nu este reală. 

 In fapt, reclamanta a aflat de la o angajată de-a şcolii noastre despre faptul că 

instituţia noastră dorea să angajeze o persoană pe un post de învăţătoare. Aceasta s-a prezentat 

personal la sediul nostru şi a arătat că este interesată de acest post de învătătoare. Reclamanta 

lucrase anterior ca educatoare, motiv pentru care nu avea experienţa necesară pentru a fi 

angajată pe postul de învăţătoare pe care instituţia noastră îl scotea la concurs. Cu această 

ocazie, i s-a comunicat procedura de recrutare a personalului, procedură înregistrată sub nr. 

150/24.05.2013. În această procedură se menţionează expres faptul că „dacă persoanele 

candidate sunt compatibile cu cerinţele postului şi cu mediul organizaţional din Şcoala “Y”, 
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vor fi programati pentru a veni la clasa și a se familiariza cu elevii din clasa unde este postul 

vacant timp de 1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic din școală. Fiecare candidat va 

sustine o probă practică la clasa cu care s·a familiarizat. Învățătorii vor sustine 4 lectii (Ia 4 

obiecte diferite) asistate de comisia metodică şi/sau director.” Contractul de muncă se 

semnează după parcurgerea acestor proceduri şi alegerea candidatului potrivit, potrivit acestei 

proceduri de selecţie. 

 In acord cu această procedură, reclamanta a venit ocazional după începerea anului 

şcolar la sediul nostru pentru a se familiariza cu copiii şi cu tipul de activităţi desfăşurate la 

clasă. Inainte de începerea anului şcolar, instituţia noastră nu a desfăşurat activităti specifice 

didactice, astfel încât susţinerea reclamantei conform căreia aceasta a muncit, fără acte de 

muncă, la instituţia noastră, înainte de începerea anului şcolar nu poate fi primită. Reclamanta 

a venit o dată – de două ori la sediul nostru pentru a afla detalii despre specificul postului şi a 

se interesa despre procedura de selecţie. La data deschiderii anului şcolar (16 septembrie), 

reclamanta a participat la festivităţile ocazionate de acest eveniment, în calitate de invitat și 

candidat la postul de învățător. Pentru a se integra in colectiv i s-a pus la dispoziţie una dintre 

uniformele şcolii noastre, pe care a purtat-o la aceste festivitati. A stat ca invitat alături de 

clasa de copii la care urma să se prezinte pentru familiarizarea cu copii şi activitatea didactică 

de învăţătoare. Fotografiile depuse de reclamantă la dosar o înfăţişează atât alături de o clasă 

de copii, dar și de învăţătoarea clasei respective, dna GG.  

In zilele următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul paratei şi a 

participat la orele de la clasă ale d-nei învăţătoare GG. Nu a respectat programul inițial stabilit 

cu conducerea instituţiei după care trebuia să se realizeze familiarizarea ei cu elevii clasei 

unde urma sa sustina lectiile de proba, întrucât a motivat că nu se simte bine, că are o 

indigestie severă care o incapacitează. Nu i s-a impus respectarea acelui program. În data de 

20.09.2013, când aceasta s-a prezentat la sediul nostru, după o scurtă perioadă de timp de 

când venise, în acea zi, la şcoală, a spus că i s-a făcut rău, situaţie care a impus chemarea 

serviciului de ambulanţă pentru asistenţă medicală. 

La câteva zile după acest moment, reclamanta a spus că nu intenţionează să finalizeze 

procedura de selecţie pentru recrutare, întrucât era însărcinată, că sarcina era dificilă şi că 

medicii i-au recomandat repaus total pe perioada sarcinii. 

Conducerea şcolii a înţeles situaţia acesteia şi i s-a spus că, în cazul în care situaţia 

sarcinii ei se stabilizează şi doreşte să reia procedura de selecţie, să anunţe, asigurând-o de 

asistența şi ajutor. Relevant pentru modul în care reclamanta a prezentat situaţia de fapt, 

denaturând-o şi interpretând greşit natura juridică a raporturilor ce au existat între ea şi 

instituţia scolara este şi faptul că aceasta a aşteptat un an pentru a ne acţiona în judecată. La 

adresa acesteia din 13.08.2014 i-a comunicat un răspuns în sensul celor menţionate anterior. 

Raportat la aceste aspecte, se impune ca instanta să constate că nu au existat raporturi 

specifice raporturilor de muncă între parata şi reclamantă, că aceasta a interpretat greşit scurta 

activitate pe care aceasta a desfăşurat-o la instituţia noastră, activitate care s-a circumscris 

procedurilor interne de selecţie şi recrutare pe postul de învăţătoare, procedură pe care a 

cunoscut-o şi şi-a asumat-o. 

In ceea ce priveşte pretenţiile acesteia de a fi obligata parata la plata daunelor morale, 

pe de o parte, aceasta nu şi-a precizat cuantumul acestor pretenţii şi nu le-a justificat, arătând 

în ce constau acestea, iar pe de altă parte, neexistând culpă din partea paratei în privinţa 

modului în care s-au derulat relaţiile dintre aceasta şi parata, să fie considerate neîntemeiate şi 

să fie respinse.  
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Reclamanta, prin apărător ales, a depus la dosar în cadrul ședinței de judecată din de 

04.05.2015 , în dublu exemplar, un CD audio/video C.D. cu înregistrarea festivității de 

deschidere a anului şcolar 2013 la școala pârâtă, astfel cum s-a arătat verbal în cadrul ședinței 

de judecată.  

La termenul de judecată din data de 04.05.2015 martorele, toate angajate la pârâtă, s-

au prezentat în fața instanței și au fost audiate în prezența reprezentantului legal al pârâtei – 

doamna director AA, aspect consemnat în încheierea de ședință de la termenul de judecată 

respectiv.  

Având în vedere actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarea situație de 

fapt:  

Pârâta Asociaţia Y – Grădiniţa Y este o persoană juridică de drept privat constituită în 

anul 2009 având printre scopurile declarate și pe acela al realizării unei grădinițe (hotărârea de 

înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor și Statutul Asociației “Y”). Grădinița pârâtei a 

funcționat sub denumirea cunoscută public de SC Grădiniţa Y SRL, sub această denumire 

fiind încheiat și contractul de asistență juridică al pârâtei, precum și Întâmpinarea depusă 

pentru pârâtă. Pârâta a arătat la 06.04.2015 forma juridică sub care există și funcționează, 

respectiv Asociaţia Y, această asociație fiind subiect de drepturi și obligații conform actelor 

anterior indicate.  

Instanța a luat notă de poziția pârâtei de totală negare a oricăror relații contractuale cu 

reclamanta. Din acest motiv susținerile reclamantei din acțiunea introductivă și precizările la 

acțiune, precum și întâmpinarea depusă în numele pârâtei au fost transcrise ad literam, pentru 

a se verifica veridicitatea susținerilor făcute în fața instanței.  

Pârâta a intenționat angajarea pentru anul școlar 2013/2014 de învățătoare, sens în care 

a anunțat organizarea unui concurs pentru acest post. A fost necesară această angajare la 

pârâtă deoarece în anul școlar 2013/2014 a fost înființată clasa I pe școală, după cum rezultă 

din declarația martorei RR. Rezultă în logica și decurgerea firească a lucrurilor că în august 

2013 pârâta încă nu avea reprezentarea finală a numărului de elevi ce se vor înscrie pentru 

clasa I. Probabil se conta pe absolvenții Grădiniței “Y”, însă putea fi vorba despre un număr 

mai mare de elevi, care să poată constitui chiar două clase. 

Instanța reține că pârâta a anunțat prin persoane interpuse recrutarea de personal 

didactic pe postul de învățător și că reclamanta s-a prezentat în scopul angajării la pârâtă pe 

acest post. Faptul dacă pârâta a fost cea care a abordat-o pe reclamantă sau că reclamanta a 

avut inițiativa solicitării de colaborare cu pârâta neavând relevanță asupra naturii juridice a 

relațiilor dintre părți.  

Începând cu luna august 2013 reclamanta și-a dus fetița la grupa mică de la Grădinița 

pârâtei, beneficiind de scutire de taxă școlară, beneficiu acordat doar angajaților. Prezența 

minorei la grădinița pârâtei în perioada 15.08.2013 – 30.09.2013 este atestată de pârâtă prin 

răspunsurile date la întrebările 23 și 24 la Interogator și declarațiile date de martorele RRR și 

SSS, martora SSS arătând că reclamanta şi-a adus fetiţa ta grădiniţă la sfârşitul lunii august 

2013. Ştia de beneficiul acordat angajaţilor reprezentat de gratuitatea cursurilor, ştia că 

reclamanta a beneficiat de această gratuitate pentru fetiţa ei şi era chiar intrigată de acest 

aspect, întrucât reclamanta nu era angajată la Asociaţia “Y”. Doamna AA i-a spus că o ajută 

pe reclamantă, ţinându-i copilul la grădiniţă fără a-i percepe taxă, urmând ca reclamanta să îşi 

rezolve o problem familială. 

Potrivit prevederilor art.86 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, forma în vigoare 

în august 2013”(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul înscrierii 
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antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un 

contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului şi este particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin 

decizia consiliului de administraţie.(2) Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip 

de către unitatea de învăţământ este sancţionată de inspectoratul şcolar, în conformitate cu 

prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului.” 

Prevederile anterior citate sunt aplicabile și învățământului privat, motiv pentru care 

instanța nu poate primi ca pertinentă poziția pârâtei și a angajaților acesteia conform căreia în 

perioada 15.08.2013 – 31.09.2013 a primit un preșcolar la activitatea didactică zilnică fără a 

încheia contractul educațional prevăzut de art. 86 din legea nr.1/2011 și fără înscrierea 

minorei în Registrul Matricol. Facilitatea scutirii de taxă școlară se putea trece în acel contract 

educațional sau ca o formă de sponsorizare, însă ea trebuia, de asemenea, să îmbrace forma 

scrisă. Per a contrario, instanța reține că primirea/înmatricularea de către pârâtă a fetiței 

reclamantei în perioada 15.08.2013 – 31.09.2013 fără perceperea de taxă de școlarizare, 

facilitate acordată doar angajaților pârâtei constituie un început de dovadă pentru calitatea 

reclamantei de angajat al pârâtei în aceeași perioadă.  

În plus, această situație de fapt și de drept a fost de natură a crea reclamantei 

reprezentarea că este angajată și, în baza acestei convingeri, reclamanta nu s-a (mai) aflat în 

căutarea unui loc de muncă. Specific activității didactice este faptul că majoritatea posturilor 

vacante sunt scoase la concurs anterior începerii anului școlar.  

În prezenta cauză pârâta a arătat că are o procedură internă privind recrutarea 

personalului, procedură depusă la fila 45 dosar.  

Angajările pe posturile vacante din învățământ, inclusiv cel particular trebuie să 

respecte prevederile din ORDINUL nr. 5.625 din 31 august 2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul 

preuniversitar emis de MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI 

SPORTULUI și publicat în M. OF. nr. 732 din 30 octombrie 2012.  

Procedura depusă de pârâtă la dosar respectă în mare liniile de organizare a unui 

asemenea concurs trasate prin art. 18 din această metodologia M.Ed.C.T.S. Instanța subliniază 

și limita de timp în care trebuie să se finalizeze concursul. Așa cum se arată la pct 4 al 

procedurii interne a pârâtei familiarizarea cu elevii de la clasa unde este locul vacant durează 

1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic din școală, pe cale de consecință, după cele 1-2 

zile de ”familiarizare” urmează proba practică și cunoașterea rezultatului. În speță, pârâta ori 

și-a desconsiderat propria procedură, ori refuză să prezinte actele care au constituit suportul 

legal al unei situații de fapt ce pare a fi neverosimilă fără prestabilirea unor raporturi juridice 

certe între părți.  

Din actele și lucrările dosarului rezultă că la începutul anului școlar 2013/2014 

procedura de ”familiarizare cu elevii” clasei I a candidatelor la postul de învățătoare 

Reclamanta X și GG a fost una excesiv de mare, întinsă până la data de 07.10.2013, dată când 

se încheie contract individual de muncă cu d-na GG, pe postul de educatoare pentru clasa I 

(s.n.). 

D-na GG a fost angajată la pârâtă prin contractul nr. 56/07.10.2013 pe postul de 

Educatoare (cod ocupațional 234202), și abia în anul următor pe postul de Învățătoare (cod 
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ocupațional 234102) – Raportul per salariat de la fila 126 dosar, forma electronică de legătură 

cu inspectoratul teritorial de muncă. La dosar s-a mai depus și contractul nr. 56/07.10.2013 cu 

d-na GG în care este trecută funcția de Învățător, înscris care nu poartă viza ITM.  

Cele două acte depuse de pârâtă, ambele cu sigiliul pârâtei și semnătura 

reprezentantului acesteia, sunt contradictorii între ele. În raport de acestea, precum și de 

existența unui catalog 2013/2014 în care d-na GG este trecută ca Învățătoare instanța trage 

concluzia unei tratări foarte lejere de către reprezentanții pârâtei a dispozițiilor legale 

referitoare la încadrarea în muncă a propriului personal și la poziția procesuală în fața 

instanței de judecată.  

Pârâta a încercat să prezinte în fața instanței, precum și a propriilor angajați faptul că 

în perioada 16.09.2013 – 07.10.2013 (3 săptămâni de ciclu didactic) la Clasa I de la pârâtă în 

fața învățătoarele fără contract de muncă Reclamanta X și GG au desfășurat activități de 

”familiarizare cu elevii” sub supravegherea profesoarei de engleză SS. Asupra cunoașterii 

interne a acestei situații au declarat martorele ZZ și SS. Martora ZZ arată că: ”La clasa I 

învătător, pe post de învătător, în probe, erau doamna Reclamanta X şi doamna GG. De acea 

clasă, în acelaşi timp, de această clasă se ocupa doamna SSS. Doamna SSS ocupă postul de 

profesor de limbă engleză. Invăţător titular la clasa I a rămas doamna GG, începând cu luna 

octombrie – noiembrie 2013.” Declarația martorei SS este în același sens: ” Reclamanta si 

doamna GG au efectuat doar activităti de familiarizare cu copiii, doar sub supravegherea 

mea…. Eu nu am ţinut orele de pregătire cu copii, doar i-am supravegheat.” 

Situația prezentată de pârâtă că în perioada 16.09.2013 – 07.10.2013 (3 săptămâni de 

ciclu didactic) la Clasa I de la pârâtă nu era nicio învățătoare angajată cu contract individual 

de muncă, situație care ar rezulta din actele depuse la dosar de pârâtă nu a fost adusă la 

cunoștința părinților ce și-au înscris copiii la școala pârâtei.  

În postarea pe Facebook din data de 16.09.2013 d-na HH (desigur rudă cu copilul HH, 

lista copii cl. I – fila 169) anunță începerea clasei I în numele copilului ei și postează 

fotografia cu cei 18 copii și directoare AA și reclamanta și încă o doamnă, însoțită de textul 

”Și am început clasa I, colegii mei.” 

Pârâta a avut o poziție procesuală de negare a cererilor reclamantei și oscilantă cu 

privire la calitatea în care era prezentă la serviciu d-na GG Inițial a spus despre aceasta că a 

primit-o pe reclamantă să asiste la orele de la clasa ei (Întâmpinare, fila 44, paragrafele 1 și 2), 

apoi în Răspunsul la Interogatoriu arată că la 1 sept 2013 reclamanta a participat împreună cu 

”dna GG, cealaltă candidată” la ședința din 01.09.2013 în vederea pregătirii începerii anului 

școlar, pentru ca în final să depună contractul individual de muncă încheiat cu dna GG, cu 

începere de la 07.10.2013 (fila 183 dosar). Coroborând cele arătate anterior, așa cum a 

prezentat pârâta situația de fapt, ar rezulta că până la data de 07.10.2013 pârâta nu ar fi avut 

angajat învățător la clasa în fața căreia s-au prezentat atât reclamanta X, dar și A.G.și GG și că 

acei copii de la o școală particulară au petrecut primele 3 săptămâni de an școlar fără să facă 

activitate didactică. O asemenea situație de fapt nu poate fi considerată reală, întreaga 

activitate din învățământ, chiar și cel particular, desfășurându-se sub egida Ministerului 

Educației, după o anumită programă. Catalogul depus la dosar este urmat de un proces-verbal 

de validare întocmit de inspectorii ISJ Iași. Reclamanta a depus o înregistrare făcută la 

deschiderea festivă a anului școlar 2013/2014 la școala pârâtei pe suport CD, a cărui audiere a 

fost făcută în Camera de Consiliu, după rămânerea cauzei în pronunțare. Instanța a consemnat 

următoarele: ” Proces Verbal încheiat astăzi, 09.07.2015, cu ocazia audierii CD-ului depus în 

dovedire de reclamanta X.  
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S-a vizionat şi audiat CD-ul în prezenţa tuturor membrilor completului de judecată. 

Se reţine că managera Şcolii “Y”, a cărei voce se aude de la începutul înregistrării, 

prezintă colectivul cu care începe anul şcolar 2013/2014 la festivitatea de deschidere a anului 

şcolar. 

Voce manager Şcoala “Y”: „În aplauze o să o invit pe colega mea, d-na învăţătoare 

PP, o invit pe noua mea colegă, GG, învăţătoare la clasa I.  

De asemenea, tot învăţătoare la clasa I, am să invit pe noua mea colegă, X.” 

 Se vede că reclamanta, în uniformă şcolară, se îndreaptă spre pupitrul unde se află 

managera Şcolii “Y”. 

„…şi nu în ultimul rând, am să invit pe colega mea, învăţătoare la clasa pregătitoare, 

ZZ…” Înregistrarea continuă, s-a transcris doar partea relevantă în cauză. ” 

În concluzie, ca situație de fapt certă, instanța reține prezența reclamantei la sediul 

pârâtei în perioada 15.08.2013 – 31.09.2013, aducerea fetiței acesteia la grădinița pârâtei, fără 

taxă, desfășurarea de către reclamantă de activitate didactică pentru pregătirea deschiderii 

anului școlar, prezența reclamantei în fața clasei I și prezentarea reclamantei de către 

Directoarea AA ca fiind învățătoare la clasa I.  

Natura juridică a raporturilor dintre părțile prezentului dosar rezultată din manifestarea 

exterioară a acestei situații de fapt este calificată de instanță ca fiind una specifică raporturilor 

de muncă. Reprezentantul legal al pârâtei – dir. AA – a anunțat public calitatea reclamantei de 

învățător la clasa I a pârâtei, reclamanta a desfășurat public atât activități cu elevii specifice 

funcției didactice de învățător, cât și activități pregătitoare, fapt demonstrat de mail-urile 

purtate cu colegele pentru pregătirea deschiderii anului școlar și a activităților didactice. În 

plus, reclamanta a beneficiat de facilitatea școlarizării fără taxă a fetiței ei, facilitate acordată 

doar angajaților pârâtei.  

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 1: „Contractul individual de muncă se încheie (...) în 

formă scrisă (...). Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă 

revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului”. 

Dispoziţiile actuale şi imperative ale art. 16 raportate la eliminarea aliniatului 2 al aceluiaşi 

articol din vechea reglementare instituie forma scrisă ad validitatem a contractului individual 

de muncă în dreptul muncii românesc. 

Pentru acele situaţii, în care forma scrisă se impune ca o condiţie ad validitatem, 

aceasta prezintă următoarele caractere: reprezintă un element esenţial, constitutiv al actului 

juridic; este incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă; este exclusivă.  

Prezentarea publică în data de 16.09.2013 a reclamantei de către reprezentanta legală a 

pârâtei, ca fiind ” tot învăţătoare la clasa I”, reprezintă o manifestare publică explicită a 

calității acesteia de angajată la pârâtă. De la această expunere publică a reclamantei ca 

angajată instanța trage concluzia că anterior respective date se desfășuraseră toate procedurile 

legate de concursul pe postul/posturile de învățător și validarea rezultatelor concursului.  

Cu toate că se reține existența raporturilor de muncă dintre părți, instanța reține totuși 

formarea imperfectă a contractului de muncă, al cărui înscris lipsește și va da eficiență 

prevederilor art. 57 alin. 2 din Codul muncii care consacră în mod expres principiul de bază 

ce cârmuieşte regimul juridic al nulităţii în dreptul muncii român, anume „constatarea nulităţii 

contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor”. Și Curtea Constituţională, prin 

decizia nr. 378/2004, respingând excepţia de neconstituţionalitate a art. 57 alin. 2 din Codul 

muncii şi art. 283 alin. 1 lit. d, a subliniat că „nu are nicio relevanţă dacă nulitatea este 

absolută sau relativă, deoarece în niciun caz nu pot fi anulate prestaţiile efectuate de părţi 
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(prestarea muncii, plata salariului, alte drepturi şi obligaţii…)” pe durata desfăşurării 

contractului individual de muncă (de exemplu, nul absolut pentru nerespectarea formei 

scrise). 

Potrivit prevederilor art. 57 alin. 5 din Codul muncii, persoana care a prestat munca în 

temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, 

corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.  

Prof.I.T. Ion Traian Ştefănescu, în lucrarea Tratat teoretic şi practic de drept al 

muncii, Editura Universul Juridic, p. 294 arată că „în situaţia în care se recunoaşte, chiar şi 

numai parţial, dreptul la plata salariului, se impune acceptarea şi a statutului de salariat al 

persoanei în cauză, astfel cum este stabilit de legislaţia muncii (şi a securităţii sociale), cu 

toate efectele acestuia: spre exemplu, compensarea în bani a concediului neefectuat, plata 

eventualelor ajutoare în cadrul asigurărilor sociale de stat etc.
” 

Din dreptul la plata salariului 

pentru activitatea prestată decurge și dreptul la consecințele juridice ale acestei plăți, respectiv 

dreptul la vechime în muncă și la recunoașterea calității de salariat și de asigurat social și 

medical pentru respectiva perioadă.  

Pentru aceste motive, se va admite acţiunea formulată de reclamanta X, în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţia Y – Grădiniţa Y, și se va constata că raporturile de muncă 

derulate între părţile din prezenta cauză în perioada 15.08.2013-30.09.2013 s-au desfăşurat în 

baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă de muncă (8 ore/zi), cu un salariu 

lunar brut de 800 lei. Datorită faptului că, în lipsa înscrisurilor constatatoare, nu s-a putut 

stabili cu exactitate programul zilnic al prezenței reclamantei la sediul pârâtei și salariul 

cuvenit pentru munca sa, instanța a dat eficiență prezumțiilor de program integral remunerat 

cu salariul minim pe economie derivate din actele, lucrările dosarului și dispozițiile legale 

incidente, anterior citate. 

Potrivit art.166 din Codul Muncii, salariul se platește in bani cel putin o data pe luna, 

la data stabilita in contractul individual de munca; întârzierea nejustificata a plății salariului 

sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru 

repararea prejudiciului produs salariatului. 

In raport de prevederile art.170 din Codul Muncii, acceptarea fara rezerve a unei parti 

din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii, nu poate avea 

semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in 

integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale. 

Prin urmare angajatorul, in speta parata, avea obligatia de a plati in totalitate drepturile 

salariale cuvenite salariatei. Cum cauza dedusa judecatii este un litigiu de munca, sarcina 

probei revine unitatii angajatoare conf.art. 272 din Codul Muncii, iar parata nu a demonstrat 

ca a achitat aceste drepturi catre reclamanta. 

Dreptul la salariu este considerat corolarul dreptului la munca; el este afirmat in 

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit careia „cel care munceste are dreptul la 

un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu 

demnitatea umana”. 

Față de situatia mai sus retinuta, raportata la dispozitiile legale enuntate, instanta 

constata ca cererea de obligare a paratei la plata diferentelor de drepturi salariale restante 

pentru perioada 15.08.2013-30.09.2013 este întemeiată, motiv pentru care va admite aceasta 

cerere și va obliga pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale cuvenite pentru perioada 

15.08.2013-30.09.2013. 
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Angajatorului îi revine obligaţia de a plăti toate contribuţiile şi impozitele aflate în 

sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în 

condiţiile legii, astfel cum prevede art.40 alin.2, lit.f din Codul muncii, motiv pentru care va fi 

obligată pârâta să vireze la bugetele specializate ale statului contribuţiile obligatorii aferente 

contractului individual de muncă al reclamantei pentru perioada 15.08.2013-30.09.2013. 

În temeiul art. 406 NCPC instanța ia act de renunţarea reclamantei X la judecarea 

capătului de cerere privind reintegrarea la pârâtă. 

Reclamanta a mai solicitat obligarea paratei la plata daunelor materiale pricinuite de 

neîncheierea in forma legala a contractului individual de munca si de incetarea nelegala a 

raporturilor de munca, reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe 

care nu a fost indreptatita sa o primească din cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare 

de 12 luni. 

 Instanța reține că situația reclamată a fost una reală și este dovedită în cauză cu 

adeverințele de salariat eliberate de angajatorul SC “SSM” SRL și Școala Gimnazială ”CA” 

T. precum și cererea din data de 18.07.2014 adresată ANPIS – AJPIS Iași pentru acordarea 

indemnizației de creștere a copilului ce poartă rezoluția ”respingere, lipsă stagiu 1 lună, 

09/2013”.  

În considerentele anterior expuse, instanța a arătat motivele pentru care a reținut și 

constatat prin prezenta hotărâre faptul că raporturile de muncă dintre părți s-au derulat în 

perioada 15.08.2013-30.09.2013 în temeiul unui contract individual de muncă, cu toate 

consecințele juridice ce decurg din această situație, respectiv reținerea acestei perioade ca 

vechime în muncă și stagiu de cotizare prin obligarea pârâtei la plata contribuțiilor 

corespunzătoare la bugetele specializate ale statului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul este obligat, in 

temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, sa îl despăgubească pe salariat 

in situația in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in 

timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau in legătura cu serviciul.  

Astfel, din analiza acestor prevederi legale rezultă că, pentru a exista răspundere 

patrimonială, este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: calitatea de 

angajator al salariatului păgubit; fapta ilicită a angajatorului, săvârşită în legătură cu munca 

salariatului; prejudiciul cauzat patrimoniului salariatului; raportul de cauzalitate între fapta 

ilicită şi prejudiciu; vinovăţia angajatorului. 

În examinarea cererii de acordare de despăgubiri materiale instanța va avea în vedere 

faptul că stabilirea naturii juridice a raporturilor dintre părți a fost făcută, deși cu efect 

retroactiv, doar la data pronunțării prezentei hotărâri. Pe cale de consecință, se va avea în 

vedere situația de fapt și de drept astfel cum a fost ea percepută de părți în perioada 

15.08.2013-30.09.2013.  

Potrivit prevederilor art. 1359 C.civil ”Repararea prejudiciului constând în vătămarea 

unui interes” - autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat şi când acesta este 

urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dacă interesul este legitim, serios şi, prin felul 

în care se manifestă, creează aparenţa unui drept subiectiv. 

Instanța reține că reclamanta a fost victima unei acțiuni de captație din partea pârâtei, 

reclamantei creându-i-se convingerea că este angajată cu forme legale prin acțiunile pârâtei ce 

au constat în prezentarea reclamantei în public ca învățătoare la pârâtă, primirea fetiței 

reclamantei la grădiniță fără perceperea de taxă de școlarizare, confecționarea pe măsură și 

încredințarea unei uniforme de învățătoare la pârâtă. Martorii audiați din partea pârâtei au 
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încercat să dea o semnificație minoră și chiar ludică faptului prezentării în public al 

reclamantei îmbrăcată în uniforma școlii pârâte, uniformă identică cu cea purtată de 

directoarea școlii și celelalte angajate. Instanța va reține că prezentarea în public a reclamantei 

în uniforma Școlii “Y” reprezenta prin ea însăși o situație de natură a crea reclamantei și 

publicului convingerea angajării reclamantei la pârâtă, situație care, adăugată la celelalte 

anterior enumerate, creau cel puțin aparența în septembrie 2013 a unui statut juridic al 

reclamantei de angajat la pârâtă, aparență ce ar fi putut fi înlăturată doar prin acte scrise și 

manifestări publice neechivoce.  

Instanța va da aplicație deplină prevederilor anterior citate ale art. 1359 C.civil, care 

ocrotește chiar și aparența dreptului și va constata că fapta pârâtei de a induce reclamantei 

convingerea că este angajată și menținerea în această stare o perioadă îndelungată de timp 

reprezintă o faptă ilicită deosebit de gravă. Contestatoarei i-a fost afectată în mod direct viața 

privată, prin imposibilitatea de a percepe corect realitatea statutului ei de persoană angajată 

sau persoană în căutarea unui loc de muncă, persoană asigurată social și medical sau persoană 

fără asigurare, ș.a.m.d.. Prezența zilnică a reclamantei la sediul pârâtei și activitatea 

desfășurată de reclamantă au fost tratate de pârâtă sub semnul derizoriului și chiar în situația 

gravă a urgenței medicale a reclamantei, pârâta nu a înțeles semnificația necesității pentru 

reclamantă a unui statut juridic cert cu privire la încadrarea sa în muncă.  

Instanța va obliga pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu indemnizaţia 

integrală de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, pentru minora Z, născută la 

07.05.2014, stabilită cu luarea în considerare şi a drepturilor salariale acordate prin prezenta 

hotărâre. Această despăgubire la care este obligată pârâta nu reprezintă un venit de substituție 

pentru indemnizația neacordată de la bugetul de stat, ci instanța s-a raportat la cuantumul 

respectivei indemnizații pentru a determina o valoare certă, și acesta este un prag minimal, 

pentru prejudiciul material suferit de reclamantă.  

Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudicierea materială a reclamantei, 

precum și vinovăţia pârâtei rezultă cu evidență din situația de fapt reținută de instanță, astfel 

cum a fost anterior descrisă, rezoluția ”respingere, lipsă stagiu 1 lună, 09/2013” de pe cererea 

din data de 18.07.2014 adresată ANPIS – AJPIS Iași pentru acordarea indemnizației de 

creștere a copilului fiind prin ea însăși o dovadă concludentă în acest sens. Vinovăția pârâtei 

reținută de instanță în prezenta cauză este mai extinsă decât fapta de a nu întocmi în scris acte 

pentru relația de muncă cu reclamanta, constând și în nerespectarea propriei proceduri de 

recrutare a personalului. În procedura internă a pârâtei se prevede o perioadă de 

”familiarizare” cu copiii de 1-2 zile, ori pârâta susține în fața instanței că ar fi permis 

reclamantei să se prezinte zilnic în august/septembrie 2013 pentru familiarizarea cu copiii. 

Finalizarea procedurii de recrutare într-un timp limitat, cât mai scurt, oferă certitudine 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și le permite canalizarea eforturilor în 

continuarea căutării. Or, reclamanta a fost obstaculată efectiv de pârâtă în căutarea unui 

angajator serios prin acțiunile de captație și inducere a percepției că este angajată anterior 

descrise.  

In ceea ce priveste cererea de obligare a paratei la plata de daune morale instanta 

considera ca este întemeiata urmând sa o admită avand in vedere urmatoarele: 

Conform dispoziţiilor art. 253 din Legea nr.53/2003 „Angajatorul este obligat, in 

temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale sa il despăgubească pe salariat 

in situaţia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in 

timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau in legătură cu serviciul.” 
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 Dispoziţiile art. 1349 C.Civil nu fac distincţie după cum prejudiciul este moral sau 

material, astfel încât ambele sunt susceptibile de a fi reparate pe cale bănească, în aplicarea 

principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere. Daunele morale reprezintă reparația 

patrimoniala a atingerii aduse valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se 

referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea şi integritatea corporală, la demnitate, 

intimitatea vieții private, libertatea de constiință, creația științifică, artistică, literară sau 

tehnică ( art.252 C.Civ.), enumerarea fiind enunțiativă, și nu limitativă. 

Reţine instanţa faptul că, poate fi angajată 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. Având în vedere scopul 

reparator, moral, acordarea daunelor morale trebbuie să se întemeieze pe o legătură de 

cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către salariat şi fapta angajatorului, de natură 

a produce pretinsa vătămare, sarcina probei aparţinând salariatului lezat, respectiv 

reclamantei. 

În prezenta cauză instanţa reţine faptul că existenţa vătămării intereselor 

nepatrimoniale ale reclamantei rezultă din actele și lucrările dosarului. Astfel, prin 

neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă reclamanta a fost pusă practic 

în imposibilitatea de a-şi asigura subzistenţa şi în plus de a fi în deplină cunoștință cu privire 

la scopul prezenţei ei profesionale la sediul pârâtei. Pe de o parte nu era salarizată, pe de alta, 

nu primea nici o justificare cu privire la această situaţie, pârâta ajungând chiar până la a nega 

orice raport juridic cu ea, așa cum a făcut și prin poziția procesuală adoptată în cauză. 

Afectarea intereselor economice ale reclamantei a fost atât de gravă încât se poate 

prezuma afectarea demnităţii sale, ca urmare a punerii unei persoane în activitate în situaţia de 

a fi tratat ca o persoană aservită, devreme ce angajatorul a considerat că poate beneficia de 

munca sa neplătită. Chiar şi pentru o persoană care ar beneficia de un total suport economic 

din alte surse decât salariul, ar fi cel puţin deranjant ca activitatea sa profesională să fie 

considerată voluntariat în lipsa acordului în acest sens. Instanța reține că este de o gravitate 

deosebită afectarea dreptului la muncă şi la demnitate prin muncă datorate lipsei unui statut 

juridic clar. Viaţa personală a reclamantei a fost afectată în diverse moduri, atât prin afectarea 

asigurării traiului zilnic, dar şi prin punerea sa în imposibilitatea de a fi un suport economic 

pentru cei apropiaţi, precum şi prin afectarea organizării vieții private. Din aceste motive, 

instanța reține că reclamanta a dovedit prin actele depuse la dosar că s-a aflat, din vina pârâtei, 

într-o stare de insecuritate și stres, cu consecințe directe asupra drepturilor protejate de art. 

252 N.C.civ, sănătate, viața privata, în toate dimensiunile sale sociale și familiale, în 

accepțiunea autonoma data art. 8 din Convenția EDO, astfel cum s-a reținut în Hotărârea dată 

în Cererea I.B. v. GREECE, 552/10/03.01.2014-paragraf 67 

Reclamanta a aflat cu certitudine că nu are întocmită forma legală a contractului 

individual de muncă cu pârâta într-un moment dramatic, atunci când a aflat că este gravidă și 

că sarcina sa este una cu risc. Fapta reclamantei, de a căuta un loc de muncă și de a accepta 

chiar și unul pentru care a fost necesară efectuarea de navetă demonstrează preocuparea și 

necesitatea reclamantei de a-și asigura subzistența proprie a sa și a familiei sale și din munca 

sa. Dacă reclamanta ar fi știut anterior începerii anului școlar că nu are asigurat un loc de 

muncă la pârâtă, exista posibilitatea de a găsi un loc de muncă în municipiul Iași, și nu unul 

rămas neocupat în zona rurală a județului Iași.  

Pentru aceste considerente, instanţa a reţinut că fapta pârâtei, care constituie și o 

abatere contravențională, de a primi o persoană la lucru fără întocmirea contractului de muncă 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["552/10"]}
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în scris reprezintă o conduită ilicită şi abuzivă cauzatoare de prejudicii morale ce trebuie 

sancţionată şi sub acest aspect. Aceasta cu atât mai mult cu cât exista chiar și posibilitatea 

întocmirii de contract individual de muncă pentru o perioadă determinată, de probă. Existența 

chiar și a unui asemenea contract ar fi permis evitarea problemelor grave cauzate reclamantei 

de lipsa unui contract de muncă pentru luna septembrie 2013. 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral produs prin fapta angajatorului, trebuie 

arătat că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. Stabilirea cuantumului 

despăgubirilor include o doză de aproximare avându-se în vedere consecinţele negative 

suferite de reclamantă pe plan psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate 

aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a 

fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. Instanța are în vedere, pe de o parte, 

necesitatea ca drepturile părţilor din raporturile de muncă să fie exercitate cu respectarea 

drepturilor corelative ale celorlalţi, dar și necesitatea acordării unei satisfacţii echitabile 

reclamantei care a suportat toate consecinţele negative decurgând din lipsa cunoașterii 

situației sale profesionale, precum şi obligativitatea de a se respecta principiul judiciar al 

proporţionalităţii. 

 Cuantumul daunelor morale a fost stabilit în echitate, raportat la interesele social 

economice ale reclamantei afectate, dreptul la muncă, dreptul la demnitate și viață privată şi 

dreptul de proprietate privată, și va fi obligată pârâta să plătească reclamantei daune morale în 

cuantum de 3.500 euro, ce vor fi plătiţi la cursul BNR la data plăţii efective. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Asociaţia Grădiniţa “Y” SRL , pentru 

motive de nelegalitate şi netemeinicie.  

În motivare, s-a arătat că în privinţa capatului 1 de cerere, aceasta se bazează exclusiv 

pe prezumţii şi probe indirecte, din interpretarea modului în care s-a acţionat cu ocazia 

interacţionării cu reclamanta, în perioada în care aceasta a susţinut că s-au derulat raporturi de 

muncă şi din modul în care s-au formulat apărări în prezenta cauză.Prima instanţă a ignorat 

mijloace directe de probă, din care a rezultat, în mod inechivoc, faptul că activitatea 

reclamantei în cadrul subscrisei nu s-a circumscris unor raporturi specifice de muncă. 

 Astfel, reclamanta a aflat de la o angajată a şcolii despre faptul că instituţia pârâtă 

dorea să angajeze o persoană pe un post de învăţătoare, după ce şi-a dat demisia de la 

precedentul angajator, Grădiniţa “V”, SC “SSM” SRL. Aceasta s-a prezentat personal la 

sediul grădiniţei şi a arătat că este interesată de acest post de învăţătoare. Reclamanta lucrase 

anterior ca educatoare, motiv pentru care nu avea experienţa necesară pentru a fi angajată pe 

postul de învăţătoare pe care instituţia îl scotea la concurs (aspect recunoscut de reclamantă în 

răspunsul său la întâmpinare). Cu această ocazie, i s-a comunicat procedura de recrutare a 

personalului, procedură înregistrată sub nr. 150/24.05.2013. În această procedură se 

menţionează expres faptul că „dacă persoanele candidate sunt compatibile cu cerinţele 

postului şi cu mediul organizaţional din Şcoala “Y”, vor fi programate pentru a veni la clasă şi 

a se familiariza cu elevii din c/asa unde este postul vacant timp de 1- 2 zile, sub coordonarea 

unui cadru didactic din şcoală. Fiecare candidat va susţine o probă practică la clasa cu care s-a 

familiarizat. Învăţătorii vor susţine 4 lecţii (la 4 obiecte diferite) asistate de comisia metodică 

şi/sau director." Contractul de muncă se semnează după parcurgerea acestor proceduri şi 

alegerea candidatului potrivit, potrivit acestei proceduri de selecţie. 

 În acord cu această procedură, reclamanta a venit ocazional, după începerea anului 

şcolar, la sediul nostru, pentru a se familiariza cu copiii şi cu tipul de activităţi desfăşurate la 

clasă. 
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 Deşi s-a arătat în întâmpinare că înainte de începerea anului şcolar, instituţia nu a 

desfăşurat activităţi specifice didactice, întrucât copiii de vârsta clasei pregătitoare pentru care 

intenţionam angajarea unui învăţător nu frecventau, în perioada de vacanţă, cursurile unităţii 

de învăţământ, prima instanţă a ignorat întru totul această apărare, fără a motiva, în vreun fel, 

neluarea ei în consideraţie şi a considerat că procedurile de selecţie în vederea angajării s-au 

desfăşurat inclusiv în perioada anterioară deschiderii noului an şcolar, începând cu data de 

15.08.2013. în realitate, aşa cum a rezultat şi din probele administrate, reclamanta a venit la 

unitatea în vederea parcurgerii procedurii de selecţie, exclusiv în luna septembrie 2013. 

Astfel, mesajele electronice, depuse la dosar de reclamantă, prin care dorea să arate că a 

desfăşurat activităţi didactice, sunt toate din luna septembrie 2013 (9.09.2013. 20.09.2013, 

30.09.2013; declarațiile martorilor audiaţi atestă faptul că aceştia au văzut-o pe reclamantă la 

grădiniţă, doar în luna septembrie 2013: martora ZZ a declarat că pe reclamantă a cunoscut-o 

în luna septembrie 2013, când martora s-a întors din concediul de maternitate; martora DD a 

arătat şi ea că: „la începutul lunii septembrie 2013 am văzut-o pe rec/amantă ia grădiniţă". De 

altfel, în acţiunea iniţială, reclamanta nu face nici o precizare în legătură cu momentul în care 

aceasta ar fi început să lucreze în beneficiul pârâtei, arătând doar că la data de 15 august 2013, 

a fost solicitată de firma SC Grădiniţa “Y” SRL, să lucreze ca învăţătoare la clasa 1. 

Menţionează apoi că s-a prezentat pentru prima dată la şcoală, la deschiderea anului şcolar, 

după ce, în prealabil, ar fi semnat un contract de muncă, fără a i se înmâna şi ei un exemplar al 

acestui contract. În precizările la acţiune, solicitate de instanţă, în procedura de regularizare, 

reclamanta a arătat că solicită a se constata că raporturile de muncă s-au derulat începând cu 

luna august 2013, iar în răspunsul la întâmpinare, reclamanta arată că, după ce, în prealabil, a 

avut o discuţie în vederea angajării, cu directoarea instituţiei noastre, încă din luna iulie 2013, 

a susţinut probele de selecţie pentru angajare în aceeaşi lună iulie 2013 şi că şi-a dat demisia 

de la instituţia de învăţământ la care lucrase anterior în data de 8.08.2013, dar că a început să 

lucreze efectiv la instituţia pârâtă începând cu data de 15.08.2013. În acelaşi răspuns la 

întâmpinare, pag. 3, reclamanta arată că mi-am început activitatea didactică încă din prima zi 

de scoală". 

 Toate aceste contradicţii în declaraţii nu pot decât să creeze dubii în legătură cu 

realitatea situaţiei pe care reclamanta a prezentat-o. În plus, este contrazisă de celelalte probe 

administrate, dar şi de împrejurarea că, dacă reclamanta era deja angajată încă din luna iulie 

2013, nu mai exista niciun motiv pentru care şi cealaltă candidată, GG, să se prezinte la 

instituţia în luna septembrie 2013, pentru a participa la procedura de selecţie în vederea 

angajării, pe acelaşi post de învăţător, aspect relatat de toţi martorii audiaţi de prima instanţă 

{toţi au confirmat că existau două candidate pentru acest post, în luna septembrie 2013; 

reclamanta şi GG). 

 Înainte de începerea anului şcolar, reclamanta a fost prezentă la grădiniţă, exclusiv în 

scopul familiarizării cu activitatea grădiniţei - cu locaţia, cu clasele, cu specificul procesului 

educaţional al instituţiei noastre de învăţământ, fără a interacţiona cu copiii. Reclamanta a 

venit o dată - de două ori la sediu pentru a afla detalii despre specificul postului şi a se 

interesa despre procedura de selecţie, aşa cum a arătat şi martora SSS, audiată în cauză, astfel 

încât susţinerea reclamantei conform căreia aceasta a muncit, fără contract de muncă, înainte 

de începerea anului şcolar, nu poate fi primită. 

 La data deschiderii anului şcolar (16 septembrie), reclamanta a participat la 

festivităţile ocazionate de acest eveniment, în calitate de invitat şi candidat la postul de 

învăţător. Pentru a se integra în colectiv i s-a pus la dispoziţie una dintre uniformele şcolii 
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şcolii, pe care a purtat-o la eveniment. A stat ca invitat alături de clasa de copii la care urma să 

se prezinte pentru familiarizarea cu copiii şi cu activitatea didactică de învăţătoare. 

Prezentarea, în public, a reclamantei ca şi col colegă nouă, învăţătoare la şcoala noastră 

primară nu poate fi interpretată ca şi dovadă a faptului că aceasta era deja angajată, aşa cum a 

considerat prima instanţă, întrucât, la acel moment, a fost scos la concurs un singur post de 

învăţător, cel pe care, în final, a fost angajată GG. Cadrul public nu permitea detalierea 

faptului că cele două candidate se aflau în procedură de selecţie, în vederea angajării. În plus, 

dovedirea raporturilor de muncă nu se face pe baza asumării publice a faptului că o anumită 

persoană deţine o anumită funcţie, atâta timp cât din probele administrate nu rezultă efectiv 

faptul că persoana respectivă a prestat muncă specifică postului pe care susţine că a fost 

angajată. 

 În zilele următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul şcolii şi a 

participat la orele de la clasă. Nu a respectat programul iniţial stabilit cu conducerea instituţiei 

după care trebuia să se realizeze familiarizarea ei cu activitatea şcolii noastre, întrucât a 

motivat că nu se simte bine, că are o indigestie severă care o incapacitează. Nu i s-a impus 

respectarea acelui program. În data de 20.09.2013, când aceasta s-a prezentat la sediu după o 

scurtă perioadă de timp de când venise, în acea zi, la şcoală, a spus că i s-a făcut rău, situaţie 

care a impus chemarea serviciului de ambulanţă pentru asistenţă medicală. În răspunsul la 

întâmpinare formulat în cauză, reclamanta a arătat şi ea că ultima zi în care s-a prezentat la 

“Y” a fost data de 20.09.2013, că după această dată, a fost nevoită să îşi ia concediu medical. 

 La câteva zile după acest moment, reclamanta a spus că nu intenţionează să finalizeze 

procedura de selecţie pentru recrutare, întrucât era însărcinată, că sarcina era dificilă şi că 

medicii i-au recomandat repaos total pe perioada sarcinii. Nu a mai revenit la şcoală pentru 

desfăşurarea niciunei alte activităţi. De altfel, martora SSS, audiată de prima instanţă, a arătat 

că reclamanta a fost expres întrebată dacă doreşte să revină pentru finalizarea procedurilor, 

însă aceasta a declarat că nu doreşte să se mai angajeze. 

 Conducerea şcolii noastre a înţeles situaţia acesteia şi i s-a spus că, în cazul în care 

situaţia sarcinii ei se stabilizează şi doreşte să reia procedura de selecţie, să anunţe, asigurând-

o de asistenţă şi ajutor. 

 Relativ la celelalte împrejurări pe care prima instanţă le-a interpretat ca şi dovezi ale 

faptului că reclamanta a avut raporturi de muncă cu pârâta, s-a solicitat a fi apreciate ca 

nerelavante în stabilirea existenţei sau nu a unor raporturi de muncă, întrucât, pe de o parte, nu 

au legătură directă, intrinsecă cu elementele componente ale unui raport de muncă, iar pe de 

altă parte, că ele au fost desprinse dintr-o manieră de interpretare speculativă, prezumtivă, în 

lipsa unor dovezi directe în privinţa certitudinii împrejurărilor de fapt, la stabilirea cărora s-a 

ajuns prin acest mod de interpretare.Astfel, faptul că reclamanta şi-a adus, începând cu luna 

august, copilul la grupa mică şi că, deşi neînmatriculat în unitatea de învăţământ, în ciuda 

faptului că acest lucru e obligatoriu, conform Legii învăţământului, pentru frecventarea de 

către copilul reclamantei a grupei mici din grădiniţă nu i s-a perceput taxă de şcolarizare, 

prima instanţă l-a considerat ca început de dovadă în sensul că reclamanta avea raporturi de 

muncă cu pârâta, reprezintă de asemenea o speculaţie fără legătură cu existenţa sau nu a 

raporturilor de muncă. În afară de contradicţia existentă în raţionamentul instanţei, care 

susţine pe de o parte, că acest copil nu a fost înmatriculat la grădiniţa, dar că, pe de altă parte, 

neperceperea taxei de şcolarizare reprezintă o facilitate pentru copiii înmatriculaţi ai 

angajaţilor, în realitate, primirea minorei la grupa mică s-a făcut în considerarea faptului că 

reclamanta urma să participe la un concurs, în urma căruia putea deveni angajată, în condiţiile 
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în care aceasta se plângea de dificultăţile de acasă, neînţelegerile cu soţul şi faptul că nu are 

unde să-şi ducă fetiţa pe perioada vacanţei. A fost o excepţie în ceea ce o privește pe 

reclamantă, situaţie echivalentă şi cu a celeilalte candidate, GG. Nu dovedeşte, însă, că 

reclamanta a desfăşurat efectiv activităţi didactice la unitatea noastră, în perioada menţionată. 

 Faptul reţinut de prima instanţă că pârâta ar fi neglijat propria procedură de concurs în 

vederea recrutării personalului, întrucât, în regulament se menţionează că procedura de 

familiarizare durează 1 - 2 zile, în timp ce, în cazul reclamantei ar fi fost extrem de lungă, că 

însuşi faptul că, abia la data de 7.10.2013, a fost angajată cealaltă candidată, GG, situaţie care 

a permis ca timp de trei săptămâni să nu existe învăţător la clasa pregătitoare, ceea ce ar face 

ca apărările să nu fie reale, este şi acesta o pură speculaţie, realizată cu ignorarea vădită a unor 

probe contrarii celor reţinute de Tribunal. 

 Referitor la aceste aprecieri ale primei instanţe, trebuie subliniat încă de la început că 

toate înscrisurile analizate de prima instanţă, în acest context, (contractul de muncă al GG, 

regulamentul de desfăşurare a procedurii de concurs etc) sunt înscrisuri depuse la dosar în 

cursul anului 2015, la mai bine de un an şi jumătate de la data la care se pretinde că s-au 

desfăşurat raporturile de muncă cu reclamanta, în condiţiile în care, însăşi reclamanta a 

promovat acţiunea la mai bine de un an după situaţia de fapt expusă în acţiunea introductivă, 

prin urmare orice insinuare, referitoare la faptul că ar fi înscrisuri procausa post concepute, nu 

pot fi primite, întrucât toate au dată certă. 

 În ceea ce priveşte aprecierile primei instanţe referitoare la modul de desfăşurare a 

procedurii de selecţie, conform regulamentului şcolii, s-a solicitat să se constate, în 

rejudecare, că nu s-au încălcat propriile proceduri şi nu s-a prelungit procedura de selecţie. 

Aceasta s-a desfăşurat în luna septembrie, după începerea anului şcolar, singura persoană care 

a participat fiind GG. Or, anul şcolar a început pe 16.09.2013, iar reclamanta a încetat să mai 

vină la unitatea şcolară pe 20.09.2013, după ce a constatat că are probleme medicale. Aşadar, 

nu a existat timpul necesar pentru ca reclamanta să susţină probele practice. De altfel, chiar 

dacă familiarizarea candidaţilor cu copiii dura, conform procedurii, 1 - 2 zile, la pregătirea 

lecţiilor pe care trebuiau să le susţină candidaţii, era necesar ca şi copiii să parcurgă câteva 

lecţii din programa şcolară, pentru a putea interacţiona, în cunoştinţă de cauză, cu candidaţii la 

postul de învăţător. 

 În acelaşi timp, în regulamentul de concurs se menţionează că „Fiecare candidat va 

susţine o probă practică la clasa cu care s-a familiarizat. Învăţătorii vor susţine 4 lecţii (la 4 

obiecte diferite) asistate de comisia metodică şi/sau director." Or, reclamanta candida pentru 

un post de învăţător (astfel cum a susţinut ea însăşi în acţiunea introductivă şi în răspunsul la 

întâmpinare) şi trebuia să susţină, potrivit procedurii, patru lecţii. Reclamanta a avut însă, 

poziţii contradictorii şi în legătură cu acest aspect. Astfel, în răspunsul la întâmpinare, 

reclamanta a susţinut că directoarea şcolii i-a comunicat că trebuie să susţină o probă cu un 

joc didactic, probă pe care a susţinut-o încă din luna iulie 2013, însă în răspunsul la întrebarea 

nr. 10 din interogatoriul, reclamanta a susţinut, contrar celor susţinute în răspunsul la 

interogatoriu că „nu a fost probă practică joc didactic. Practic, mi-am pregătit o lecţie pentru 

copiii de clasa 0". Este surprinzător că prima instanţă a adus critici referitoare la nerespectarea 

procedurii de selecţie în vederea angajării personalului, însă nu a verificat în niciun fel 

susţinerile reclamantei referitoare la modul de desfăşurare a probei practice, despre care există 

prevederi în regulamentul instituţiei noastre. În plus, în luna iulie 2013. când reclamanta 

afirmă că a susţinut proba practică, instituţia nu avea copiii de grupa pregătitoare la şcoală, 

copiii aflându-se în vacanţă până pe data de 16.09.2013. De asemenea, în acelaşi regulament, 
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se menţionează care sunt examinatorii candidaţilor la probele practice: comisia metodică 

şi/sau directorul. Or, martorii audiaţi au arătat că directorul şcolii a participat la concursul de 

angajare a fiecăruia dintre ei, însă, în răspunsul la întrebarea nr. 6 din interogatoriu, 

reclamanta nu o nominalizat-o pe directoarea şcolii ca participant examinator la proba sa 

practică, deşi aceasta a fost cea care a felicitat-o şi i-a garantat angajarea. 

 În privinţa faptului că ar exista neconcordanţe în actele de angajare ale d-nei GG, nici 

acestea nu reprezintă încercări de denaturare a faptelor, aşa cum a interpretat instanţa. Aceasta 

a fost angajată în baza contractului de muncă nr. 56/7.10.2013, pe postul de învăţător, aşa cum 

se menţionează în varianta contractului despre care prima instanţă a arătat că nu poartă viza 

ITM (avizarea contractelor de către ITM nu se mai realizează din momentul implementării 

programului REVISAL, în care fiecare angajator face înregistrările legate de încheierea, 

încetarea sau modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor). Este adevărat 

însă, că, în extrasul din REVISAL din care rezultă înregistrarea contractului de muncă al 

acestei angajate, apare menţiunea că a fost angajată ca educator. Este o greşeală realizată de 

angajatul de la resurse umane care cu ocazia completării rubricilor din programul electronic, 

fără nicio relevanţă pentru situaţia dedusă judecăţii în prezenta cauză. 

 Cât despre aprecierea Tribunalului că nu poate fi reală o situaţie în care elevii înscrişi 

în grupa 0 să nu fi avut învăţător timp de trei săptămâni, de la începerea anului şcolar, având 

în vedere că GG a fost angajată abia la 7.10.2013, această situaţie nu are nicio relevanţă în 

privinţa stabilirii sau nu a raporturilor de muncă cu reclamanta. De altfel, s-a mai arătat că, 

după data de 20.09.2013, reclamanta nici nu s-a mai prezentat la unitatea din cauza 

problemelor sale medicale, situaţie asumată de însăşi reclamanta în răspunsul său la 

întâmpinare. Pe de altă parte, angajarea GG la data de 7.10 .2013 a avut loc pentru că 

susţinerea celor patru lecţii, conform procedurii noastre interne de recrutare a personalului s-a 

derulat în această perioadă. Pe de altă parte, lipsa unui membru de personal la una dintre 

clasele primare, dintr-o unitate de învăţământ, la un moment dat, în timpul anului şcolar, este 

reglementată de legea învăţământului, dispoziţiile legale stipulând posibilitatea suplinirii 

orelor aferente unui post de către alţi membri de personal, până la ocuparea postului, ceea ce 

s-a şi întâmplat, în acest caz, astfel cum a detaliat în depoziţia sa, martora SSS, care fusese, de 

altfel, cadru didactic al acelei clase, în anul precedent. De altfel, reclamanta a arătat şi ea, în 

răspunsul său la întâmpinare că nu ea desfăşura orele de curs cu copiii, după începerea anului 

şcolar, ci că o asista pe GG. 

 În stabilirea împrejurării dacă între părţi s-au derulat raporturi de muncă, era esenţială 

verificarea unor aspecte precum: momentul începerii raporturilor de muncă, data încetării 

acestora, motivul încetării lor, tipul de activitate desfăşurată de angajator, dacă activităţile 

desfăşurate sunt specifice activităţii în scopul în care s-a făcut angajarea, programul de lucru, 

salariul negociat de părţi. împrejurările de fapt stabilite de instanţă, pe baza cărora au fost 

relevate elementele raporturilor de muncă dintre subscrisa şi reclamantă, sunt în totală 

contradicţie cu probele directe administrate, ele reprezintă validări ale susţinerilor 

reclamantei, fără ca acestea să fi fost în vreun fel dovedite, pe baza unor interpretări 

speculative realizate de prima instanţă. 

 De remarcat că, în privinţa timpului de lucru în care reclamanta susţine ar fi lucrat, de 

8 ore/zi, aşa cum a stabilit şi prima instanţă, martora SSS a arătat că reclamanta a venit 

ocazional la “Y” şi că, în acele zile, nu stătea un timp de 8 ore/zi la şcoală, ci cel mult 2-3 ore. 

În privinţa salariului, reclamanta a susţinut, abia în răspunsul la întâmpinare, că ar fi negociat 

un salariu de 1200 lei/lunar -brut, fără a dovedi în vreun fel acest fapt, pentru ca, prima 
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instanţă să stabilească un salariu de 800 lei/lună - brut (salariul minim garantat pe ţară, 

începând cu 1 iulie 2013, conform HG nr. 23/2013). Or, este contradictorie soluţia instanţei de 

a-şi însuşi ca atare toate susţinerile reclamantei. Referitor la munca efectiv prestată, niciun 

martor nu a susţinut varianta expusă de reclamantă, conform căreia aceasta a muncit efectiv ca 

învăţătoare începând cu luna august 2015. în plus, susţinerile acesteia că ar fi participat la 

activităţi didactice, că ar fi fost implicată în proiecte şi şi-a însuşit tematica programei şcolare 

a clasei la care ar fi trebuit să predea, mailurile depuse de aceasta la dosar (toate fiind din luna 

septembrie 2013: 9 septembrie, 20 septembrie, 30 septembrie). Din cuprinsul mesajelor 

rezultă că acestea i-au fost retrimise acesteia de GG şi erau sarcini trasate de conducerea şcolii 

pentru angajaţi. Trimiterea mesajelor de GG către reclamantă s-a făcut la solicitarea acesteia, 

reclamanta neaflându-se pe lista destinatarilor acelor mesaje electronice. De asemenea, nu 

reprezintă o dovadă a faptului că reclamanta s-a şi implicat în cerinţele şi proiectele şcolare 

despre care se vorbea în conţinutul mesajelor. 

 Relevant pentru modul în care reclamanta a prezentat situaţia de fapt, denaturând-o şi 

interpretând greşit natura juridică a raporturilor ce au existat între ea şi pârâta este şi faptul că 

aceasta a aşteptat un an pentru introducerea acţiunii. În consecinţă, reevaluând materialul 

probator s-a solicitat să se constate că nu au fost dovedite elementele raportului juridic de 

muncă dintre reclamantă şi subscrisa: perioada de timp în care s-ar fi desfăşurat activitatea 

didactică, faptul că reclamanta ar fi prestat efectiv activitate didactică, cuantumul salariului 

negociat şi, ca urmare, să respingeţi cererea reclamantei ca neîntemeiată. 

 Nici soluţia pe capătul de cerere privind daunele materiale nu este legală şi temeinică. 

 Probele administrate relevă, fără dubiu, faptul că reclamanta nu a prestat activitate 

didactică, specifică postului de învăţătoare, aşa cum a susţinut aceasta în acţiunea sa. În plus, 

nu putea fi vorba despre o captaţie, aşa cum a stabilit Tribunalul, din următoarele motive: 

raporturile de muncă ale reclamantei cu Grădiniţa “V” au încetat, la iniţiativa sa, prin demisie. 

Reclamanta nu a făcut în niciun fel dovada faptul că demisia ei a fost influenţată de o 

promisiune de angajare la pârâtă. Ba mai mult, reclamanta a cunoscut faptul că trebuie să 

treacă printr-un proces de selecţie în vederea angajării, care nu-i putea în niciun fel garanta a 

priori angajarea ei la şcoala noastră primară. De altfel, noi am arătat că plecarea reclamantei 

de la Grădiniţa “V” s-a făcut ca urmare a unor disensiuni apărute la acel loc de muncă, în ceea 

ce o priveşte şi, deşi am încercat să dovedim acest fapt, prin întrebările formulate, în cadrul 

interogatoriului, Tribunalul a respins respectivele întrebări. Faptul că reclamanta a cunoscut 

exact tipul de relaţii derulate, în cursul lunii septembrie 2013 şi că acestea nu erau raporturi de 

muncă rezultă şi din atitudinea acesteia, după data de 20.09.2013, când a fost luată cu 

ambulanţa din unitatea noastră. Dacă aceasta avea credinţa că este deja angajata noastră, deşi 

nu preda efectiv, la clasă, la grupa pregătitoare, ci doar asista, potrivit propriilor sale susţineri, 

la procesul de predare desfăşurat de celelalte cadre didactice, în scopul justificării lipsei sale 

de la locul de muncă, după data de 20.09.2013, aceasta trebuia să se prezinte un certificat 

medical. Chiar dacă reclamanta ar susţine că a prezentat un asemenea act, dar că nu i l-am fi 

primit, aceasta avea posibilitatea oricând să-l comunice, în orice manieră care să facă posibilă 

dovada comunicării respectivului certificat medical. Mai mult, deşi reclamanta a susţinut, în 

cadrul răspunsului la interogatoriu, că mai multe aspecte din conduita reprezentanţilor 

subscrisei i-au creat anumite întrebări legate de statutul său juridic (la întrebarea nr. 7 din 

interogatoriu, constând în „Dacă aţi fost angajată, de ce nu aţi semnat niciodată în condica de 

prezentă?", reclamanta răspuns: „Şi eu m-am întrebat asta. Eram confuză"), reclamanta nu a 
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întreprins niciun demers pentru clarificarea acestui statut. Conduita ei dovedeşte, în realitate, 

că aceasta cunoştea exact că nu era, în realitate, angajată. 

 Rezultă, aşadar, că, prin denunţarea, în luna august 2013, de bună voie, a unui 

contract de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată, aceasta şi-a asumat orice consecinţe 

ce derivă dintr-o asemenea manifestare de voinţă unilaterală, inclusiv pe aceea de a nu avea 

continuitate în muncă şi în plata unor contribuţii de asigurări de sănătate. Mai mult, chiar dacă 

susţinerile sale legate de refuzul de a-i încheia contract de muncă pentru perioada în care 

aceasta susţine că a prestat activitate didactică ar fi adevărate, aceasta a dat dovadă de lipsă de 

prevedere în a-şi asigura completarea stagiului de cotizare, după ce a aflat că a rămas 

însărcinată, întrucât disp. Legii sănătăţii nr. 95/2006, dar şi Legea nr. 230/2010 a asigurărilor 

sociale de stat îi permiteau să achite, chiar retroactiv, contribuţiile lunare de sănătate, precum 

şi contribuţiile sociale necesare pentru completarea stagiului de contribuţie de 12 luni. 

 Este evident, în atari condiţii, că, în principal, nu există o culpă din partea pârâtei, în 

faptul că reclamanta nu a putut beneficia de indemnizaţie de creştere a copilului până la doi 

ani, atâta timp cât reclamanta trebuia să cunoască şi să-şi asume consecinţele propriei demisii, 

în lipsa oricăror dovezi de la dosar că această demisie a fost determinată de subscrisa, iar în 

lipsa culpei, nu poate fi antrenată răspunderea noastră patrimonială, pentru prejudiciul pretins 

suferit de reclamantă. 

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect obligarea subscrisei la plata către 

reclamantă a contravalorii în lei a sumei de 3500 de Euro, cu titlu de daune morale, pentru 

prejudiciul moral cauzat, prima instanţă l-a admis ca atare, considerând pe deplin dovedite 

nişte afectări de ordin moral, pe care nici însăşi reclamanta nu Ie-a detaliat şi invocat.Şi 

această soluţie este lipsită de legalitate şi temeinicie. 

 Toate argumentele anterior expuse sunt valabile şi în analizarea temeiniciei acestor 

pretenţii, aferente acestui capăt de cerere din acţiunea reclamantei. 

 În plus, reclamanta nu a dovedit, în niciun fel existenţa prejudiciilor de ordin moral. 

Nu a solicitat şi nu a administrat probe, în acest scop, instanţa fiind cea care a apreciat că 

există şi un asemenea prejudiciu, deşi martora SSS a arătat direct că, întrebând-o pe 

reclamantă dacă doreşte să mai continue procedurile de selecţie şi să încerce să se angajeze, 

aceasta a răspuns că nu doreşte să se mai angajeze la unitatea noastră. Declaraţia acestei 

martore nu a fost analizată de prima instanţă, nu a fost înlăturată ca fiind nesinceră sau 

contradictorie, astfel încât, în lumina unor asemenea dovezi, prima instanţă a greşit reţinând 

că pârâta a fost cea care am pus-o pe reclamantă în imposibilitatea de a-şi asigura subzistenţa, 

situaţie care i-a afectat şi demnitatea proprie. 

 Pe de altă parte, cuantumul daunelor acordate de prima instanţă este excesiv, raportat 

la perioada de timp, de o lună şi jumătate, cât s-a susţinut că reclamanta a fost angajata 

noastră, deşi, din susţinerile reclamantei înseşi rezultă că aceasta a început să vină intens la 

şcoală, abia din ziua începerii anului şcolar şi până la data de 20.09.2013, când, din cauza 

problemelor medicale, a renunţat să se mai prezinte la sediul şcolii noastre. Menţinerea 

acesteia într-o stare de incertitudine cu privire la situaţia sa juridică şi afectarea demnităţii 

sale, timp de o lună şi jumătate - ca şi criterii în funcţie de care trebuie să se aprecieze 

cuantumul daunelor morale, nu pot justifica un cuantum al acestor daune de 3500 de Euro. 

Faptul că nu a existat o vătămare efectivă şi imediată a intereselor nepatrimoniale ale acesteia 

rezultă şi din maniera în care aceasta a acţionat, imediat după încetarea oricărei interacţiuni cu 

subscrisa, în luna septembrie 2013. Or, aceasta a aşteptat mai bine de un an pentru a considera 

că a fost nedreptăţită şi prejudiciată şi a pretins acordarea acestor daune cu caracter moral. 
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 În plus, considerăm că, raportat la motivaţia ce a stat la baza justificării acordării 

integrale a daunelor morale solicitate de reclamantă şi anume că a fost pusă în imposibilitatea 

de a-şi asigura subszistenţa, acest argument este un criteriu în funcţie de care se apreciază mai 

degrabă cuantumul unor daune materiale, dar nu morale. De altfel, nu a existat o asemenea 

situaţie, întrucât reclamanta nu a pretins, prin acţiunea introductivă şi acordarea drepturilor 

salariale pentru această perioadă, iar apoi, s-a angajat la o altă unitate şcolară, din com. T. 

Faptul că a fost nevoită să facă naveta şi că acest fapt a reprezentat un inconvenient sunt 

aspecte rămase nedovedite de reclamantă, atâta timp cât distanţa dintre Iaşi şi T este de doar 

25 km. 

 În concluzie, s-a solicitat admiterea apelului şi, în rejudecare, respingerea acţiunii 

reclamantei ca neîntemeiată, obligând-o la plata cheltuielilor de judecată de la fond şi din 

apel. 

 În drept: art. 470, 479 NCPC. 

 Intimata X a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului formulat. În 

motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte susţinerea apelantei ca instanţa de fond s-a bazat 

exclusiv "pe prezumţii si probe indirecte", si ca ar fi ignorat mijloace directe de proba din care 

s-ar fi putut deduce contrariul, s-a indicat ca instanţa de fond a stabilit in mod corect natura 

raporturilor juridice analizând toate probele ce au fost administrate in cauza, prin coroborare, 

si motivând in mod temeinic concluziile pe care le-a dedus din interpretarea acestor probe. 

 Astfel, în mod corect instanţa de fond a stabilit ca in perioada 15 august 2013 - 30 

septembrie 2013 între reclamanta si apelanta s-au desfăşurat raporturi juridice specifice de 

muncă, bazându-se pe; 

 1. înregistrarea video pe suport CD, obţinută de la părinţii elevilor din clasa I, care, 

cunoscând realitatea, au dorit sa o susţină în prezentul demers judiciar, furnizându-i această 

probă a calităţii de învăţătoare pe care a avut-o la Asociaţia “Y” în anul 2013. 

Parata apelanta nu a contestat niciun moment aceasta înregistrare video de la 

deschiderea anului şcolar 2013-2014, recunoscând astfel implicit autenticitatea acesteia. 

Faţa de apărările formulate, trebuie observat că nu este lipsit de semnificaţie faptul că 

pârâta nu are nicio rezervă în a susţine că le-ar fi ascuns părinţilor elevilor de la şcoala “Y” 

împrejurarea că, la data începerii anului şcolar, nu depusese diligentele necesare pentru 

finalizarea procedurilor de recrutare şi pentru angajarea fermă a unui cadru didactic pentru 

elevii de clasa I, inducându-i astfel în eroare în mod conştient si voit pe aceşti părinţi, plătitori 

de taxe la scoală privata din cadrul Asociaţiei “Y”. 

 Cu alte cuvinte, pârâta apelantă invocă în acest caz propria turpitudine, respectiv 

faptul că nu a respectat dispoziţiile legale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii didactice 

în cadrul Asociaţiei “Y”, de vreme ce la data de 16 septembrie 2013 - data începerii noului an 

şcolar, recrutările de personal si angajarea in mod ferm de cadre didactice ar fi trebuit sa fie 

încheiate. 

Deşi s-a solicitat expres în cursul judecăţii în primă instanţă, pârâta nu a depus 

niciodată niciunul dintre următoarele documente; 

1.Dovada comunicării către reclamanta a procedurii de selecţie si angajare a 

personalului didactic de la Grădiniţa - Şcoala “Y”. 

2.Precizări daca au fost înscrişi si alti candidaţi la concursul pentru ocuparea acelui 

post, daca concursul s-a mai desfăşurat, precum si dovezi in acest sens. 

3.Componenta Comisiei metodice privind desfăşurarea concursului 

4.Rezultatele concursului 
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5.Procesul verbal de susţinere a Concursului, in cazul in care acesta s-a desfăşurat. 

Pârâta nu a făcut niciodată proba desfăşurării concursului pentru postul de învățător în 

conformitate cu procedura sa interna, nici în cazul d-nei GG. 

Înscrisurile depuse în cauză atestă neconformitatea susţinerilor pârâtei apelante cu 

situaţia de fapt ce rezultă din aceste înscrisuri, precum şi contrarietatea dintre chiar susţinerile 

pârâtei apelante. 

 Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie contractele de muncă ale d-nei GG, pe 

care instanţa de fond le-a analizat şi a constatat în mod justificat că sunt contradictorii.În mod 

corect instanţa a remarcat ca pârâta a avut o poziţie procesuala oscilantă cu privire la calitatea 

în care era prezentă la serviciu d-na GG. 

De asemenea, declaraţiile celor trei martore, angajate ale Asociaţiei “Y”, declaraţii 

care atestă, toate, atât prezenţa reclamantei în cadrul Asociaţiei si desfăşurarea de activităţi 

didactice specifice activităţii de învăţământ, cât şi prezenţa fiicei sale în cadrul grădiniţei, cu 

scutire de taxă, fapt extrem de relevant în cauză, întrucât acesta este un beneficiu acordat doar 

angajaţilor. 

 În legătură cu acest aspect, în mod just instanţa de fond a constatat existenţa a 

numeroase altor nereguli în activitatea Asociaţiei “Y”, una dintre acestea fiind neîncheierea 

contractului educaţional prevăzut de art. 86 din Legea nr. 1/2011, şi neînscrierea fiicei mele 

minore în Registrul Matricol. 

 În mod corect instanţa de fond a reţinut, ca situaţie de fapt certă, prezenţa reclamantei 

intimate la sediul pârâtei în perioada 15.08.2013 - 31.09.3013, aducerea fetiţei sale la 

grădiniţa pârâtei, fără taxă, desfăşurarea de către reclamantă de activitate didactică pentru 

pregătirea deschiderii anului şcolar, prezenţa reclamantei în faţa clasei I şi prezentarea 

reclamantei de către directoarea AA ca fiind învăţătoare la clasa I. 

 In consecinţa, în mod corect natura juridică a raporturilor dintre părţile prezentului 

dosar a fost calificată de prima instanţă ca fiind una specifică raporturilor de muncă, rezultată 

din manifestarea exterioară a acestei situaţii de fapt. Reprezentantul legal al pârâtei - dir. AA- 

a anunţat public atât activităţi cu elevii specific funcţiei didactice de învăţător, cât şi activităţi 

pregătitoare, fapt demonstrat de mailurile purtate cu colegele pentru pregătirea deschiderii 

anului şcolar şi a activităţilor didactice. În fapt, reclamanta a beneficiat de facilitatea 

şcolarizării fără taxă a fetiţei ei, facilitate acordată angajaţilor pârâtei. 

 Aşadar, s-a solicitat respingerea oricărei critici a pârâtei cu privire la acest aspect ca 

fiind total neîntemeiată. 

S-a solicitat de asemnea respingerea cererii apelantei pârâte de audiere a martorei 

Grivinca AA, având în vedere considerentele expuse cu privire la această angajată. 

 Pârâta solicită această probă cu intenţia, declarată în motivarea apelului, de a dovedi 

fapte contrare celor consemnate în înscrisurile depuse cu privire la această angajată, aşadar de 

a dovedi contra şi peste conţinutul acestor înscrisuri cu caracter oficial precum înregistrările 

contractelor de muncă în evidenţa ITM, motiv pentru care vă solicităm respingerea acestei 

probe. 

 În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata daunelor materiale cauzate reclamantei 

Reclamanta X prin neîncheierea în mod legal a contractului individual de muncă, constând în 

contravaloarea indemnizației de creştere a copilului pe care nu a fost îndreptăţită să o 

primească din cauza neîndeplinirii stagiului de cotizare de 12 luni anterior,în mod just instanţa 

de fond a admis-o, în temeiul dispoziţiilor art. 253 din Codul muncii, considerând că în cauză 
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sunt îndeplinite toate condiţiile angajării răspunderii patrimoniale, aşa cum sunt ele prevăzute 

de dispoziţiile art. 1359 din Noul Cod Civil. 

 In acest sens, în mod just instanţa de fond a apreciat că reclamanta a fost victima unei 

acţiuni de captaţie din partea pârâtei, creându-i-se convingerea că este angajată cu forme 

legale prin acţiunile pârâtei ce au constat în prezentarea reclamantei în public ca învăţătoare la 

pârâtă, primirea fetiţei reclamantei la grădiniţă fără perceperea taxei de şcolarizare, 

confecţionarea pe măsură şi încredinţarea unei uniforme specifice celor de cadru didactic la 

pârâtă.In ceea ce priveşte daunele morale acordate de instanţa de fond, va rugam sa 

apreciaţi ca acordarea acestora este legal şi temeinic motivată, fiind redate considerentele 

primei instanţe.  

 În consecinţă, s-a solicitat respingerea tuturor criticilor formulate.  

Apelanta a formulat răspuns la întâmpinare. 

Prin încheierea din 21.06.2016 s-a constatat admisibilă sesizarea Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea 

chestiune de drept: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 

din Codul Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 NCPC şi art. 6 

din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 

persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea 

jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă 

(raporturi încetate anterior sesizării instanţei)?” 

Prin Decizia nr.37/07.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat cu caracter obligatoriu:  

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 din Codul 

Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila şi art. 

6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 

persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care 

respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei.” 

Cauza a fost repusă pe rol, în dovedire fiind încuviinţată audierea martorei GG, 

martora audiată în cauză, declaraţia acesteia fiind consemnată în proces verbal separat şi 

ataşata la dosarul cauzei.  

Părţile au depus la dosar note de concluzii scrise. 

Având în vedere actele și lucrările dosarului, raportat la motivele de apel invocate şi 

apărările formulate, instanța de apel reţine următoarele :  

Obiectul învestirii instanţei l-a constituit cererea reclamantei X formulată în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţiei “Y” având ca obiect: 

-constatarea raporturilor contractuale de munca ce au existat între părţi, începând cu 

luna august 2013;  

-constatarea încetării nelegale a raporturilor de muncă, ca urmare a constatării de către 

pârâtă, în luna septembrie 2013, a faptului ca reclamanta rămăsese însărcinată; 

 -obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul legal, începând 

cu luna august 2013 si pana la reintegrarea sa; 
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 -obligarea paratei la plata tuturor obligatiilor fiscale si a contributiilor sociale aferente 

salariului cuvenit pentru aceeasi perioada; 

 -obligarea pârâtei la plata daunelor materiale pricinuite de neîncheierea in forma 

legala a contractului individual de munca si de încetarea nelegala a raporturilor de munca, 

reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe care nu a primit-o din 

cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare de 12 luni; 

 -obligarea paratei la plata de daune morale, in cuantum de 3500 de euro; 

 -reintegrarea sa in funcția de învățător în cadrul Scolii “Y”. 

Deşi nu a făcut obiectul deliberării în prima instanţa, se reţine că art. 16 din Codul 

muncii prevede necesitatea încheierii contractului de muncă în formă scrisă, iar această 

obligaţie revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 

contractului.  

În raport de prevederile legale imperative, prin încheierea din 21.06.2016, instanţa de 

apel a constatat admisibilă sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării 

unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea şi interpretarea acestor dispoziţii legale. 

Prin Decizia nr.37/07.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat cu caracter obligatoriu:  

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 din Codul 

Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila şi art. 

6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 

persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care 

respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei.” 

S-a reţinut alături de alte de argumente că „este judicioasă acea opinie a jurisprudenţei 

conform căreia încheierea unui contract scris, pentru valabilitate, este o exigenţă ce se impune 

imperativ angajatorului, însă, având în vedere că nulitatea operează numai pentru viitor, 

nerespectarea formei scrise nu împiedică probarea de către salariat, prin orice mijloc, a 

muncii prestate în folosul angajatorului până la încetarea raportului juridic de muncă, astfel 

că, atunci când prin formularea unei acţiuni se încearcă a se dovedi derularea între părţi a unor 

raporturi de muncă neatestate şi formal prin act scris, instanţa trebuie să procedeze la 

cercetarea lor, pe baza probelor ce dau şi cauza de fapt a pretenţiilor.” 

În consecinţă, din punct de vedere procesual, acţiunea este admisibilă, fiind subsumată 

dispoziţiilor art.35 Cod procedura civilă, fiind guvernată, din punct de vedere probator, de 

regulile acţiunii în constatare şi nefiind supusă exigenţelor formale stabilite de art.16 Codul 

Muncii.  

Apelanta a criticat hotărârea primei instanţe, apreciind din punct de vedere procesual 

că sentinţa are la baza mai mult prezumţii şi probe indirecte, ignorând mijloacele directe de 

probă administrate. Sub aspect substanţial factual, apelanta a reluat teza defensivă potrivit 

căreia între părţi au avut contacte exclusiv în vederea derulării unei proceduri de selecţie în 

vederea angajării unui candidat pe postul de învăţător.  

Criticile apelantei sunt lipsite de fundament şi nu pot justifica schimbarea soluţiei 

pronunţate de prima instanţa. Pe de o parte, având în vedere şi considerentele reţinute de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anterior expuse, proba directă a raportului de muncă este 

dată exclusiv de înscrisul constatator al raportului de muncă, în speţă contractul de muncă. Or, 

prin ipoteză, însuşi petitul principal al acţiunii de faţă excludea existenţa unei astfel de probe 
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directe, fiind realizate procesual, de către ambele părţi, exclusiv probe indirecte. Pe de altă 

parte, prezumţiile judiciare erau permise primei instanţe în raport de obiectul acţiunii, dar şi 

de exigenţele art.327 C.pr.civ. 

Sub aspect factual, tezele defensive susţinute de către pârâta apelanta au fost corect şi 

argumentat înlăturate de prima instanţa.  

Alături de considerentele primei instanţe, instanţa de apel reţine că poziţia procesuală 

a pârâtei apelante de negare a oricărui raport de muncă şi afirmare a unei proceduri publice de 

concurs este lipsită şi de suport probator, dar a fost şi oscilantă şi contradictorie. 

Astfel, pârâta a susţinut şi a recunoscut la interogatoriu că printr-o angajata a sa a 

solicitat reclamantei X să se prezinte la o întâlnire, în vederea discutării unei eventuale 

angajări la “Y” (întrebarea 1 din interogatoriu –fond). Susţinerile apelantei referitoare la 

caracterul public al concursului şi publicarea anunţului în ziar nu au vreun suport probator, 

astfel că nu pot fi reţinute. De altfel şi martora GG a atestat că propunerea postului de 

învățător clasa I i-a fost adresată tot oral de către directoare, AA. 

În ceea ce priveşte aducerea la cunoștința reclamantei a procedurii de selecţie 

nr.150/24.05.2013, (pretinzându-se în cadrul apărărilor că pentru acelaşi post era candidată şi 

martora GG) şi aceste susţineri, rămân din punct de vedere procesual simple alegaţii, în lipsa 

dovedirii acestora. 

 Faptul ca reclamanta a susţinut prin actele procedurale şi prin răspunsul la 

interogatoriu că a desfăşurat o activitate practică cu copii, în urma căreia fost declarată 

angajată, nu poate valora juridic recunoaşterea conţinutului procedurii nr.150/24.05.2013, aşa 

cum invocă apelanta. Reclamanta a susţinut constant că angajarea sa a fost urmarea unui 

interviu şi a unei activităţi practice desfăşurate, neachiesând la teza pârâtei conform căreia era 

în sarcina sa de a susţine 4 lecții, la 4 obiecte diferite, care erau esenţiale pentru încheierea 

raportului de muncă. 

Totuşi acest aspect rămâne şi subsidiar şi neconcludent, în condiţiile în care esenţial 

era, potrivit art.272 Codul Muncii, în sarcina pârâtei apelante, de a face dovada respectării 

propriei proceduri privind recrutarea personalului înregistrată sub nr. 150/24.05.2013, astfel 

cum a invocat. 

 Or, prioritar, se reţine că în faţa primei instanţe nu a fost administrat vreun mijloc 

probatoriu direct sub acest aspect, deşi aceste probe au fost solicitate expres de către 

reclamanta. În faţa instanţei de apel au fost exhibate decizia nr. 7/11.09.2013 privind 

componenţa comisiei pentru evaluarea candidaţilor la postul de învatator clasa I, respectiv 

procesul verbal din 24.09.2013 al acestei comisii. Pe de o parte, aceste înscrisuri au fost 

prezentate de angajator, cu încălcarea termenului imperativ prevăzut de art. 272 Codul 

Muncii. Pe de alta parte, acestea sunt insuficiente pentru a susţine din punct de vedere 

procesual argumentarea concluziei potrivit căreia procedura de recrutare ar fi fost respectată. 

Este indubitabil că la data de 24.09.2013, faţă de starea medicală a reclamantei, procedura nu 

o putea viza, însă este la fel de cert că era în sarcina apelantei pârâte de a prezenta actele 

anterioare acestei date, prin care să demonstreze că aceasta se afla şi, mai mult, cunoștea 

procedura de selecţie. În acest sens, potrivit procedurii însăşi nr. 150/24.05.2013, apelanta era 

ţinută probator să prezinte dosarul personal al candidatului – curriculum vitae, copii de pe 

actele de studii, diplome, verificările efectuate la locurile de muncă anterioare, rezultatul 

primului interviu. Nici un act personal al reclamantei sau intern al pârâtei privind-o pe 

reclamanta nu a fost depus la dosar.  
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Nu în ultimul rând, rămâne neabordată şi, în consecinţă, neprobată aducerea la 

cunoştinţa reclamantei intimate a datei de susţinere a probelor practice, mult invocate în 

apărare. În acest sens, este lipsit de orice interes procesual abordarea desfăşurării examinării 

din 24.09.2013, în condiţiile în care nici o dovada nu a fost administrată în sensul că s-ar fi 

adus la cunoştinţa reclamantei întrunirea acestei comisii şi data la care ar fi avut loc.  

Poziţia procesuală prin care s-a tins la crearea aparenţei unei proceduri legale de 

selecţie nu se susţine nici în raport de rigorile procedurii proprii, nici în raport de dispoziţiile 

legale imperative, nici în raport de probele administrate. Astfel, potrivit pct.4 din procedura 

150/24.05.2013 prevede „dacă sunt compatibili cu cerinţele postului şi cu mediul 

organizațional din Şcoala “Y”, vor fi programati pentru a veni la clasa şi a se familiariza cu 

elevii din clasa unde este locul vacant timp de 1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic 

din şcoală”. Or, recunoscând că începând cu data de 15 august 2013 reclamanta s-a prezentat 

la sediul său (ocazional) şi şi-a adus şi copilul la grădinița Y (întrebarea 9 din interogatoriu), 

apelanta nu justifică motivul pentru care proba practica ar fi fost stabilită, potrivit propriilor 

susţineri, pe data de 24.09.2013. Nici în raport de data începerii anului şcolar, 16.09, 

presupusa examinare din data de 24.09.2013 nu respectă procedura internă. Nicio dispoziţie 

internă sau legală nu poate autoriza stabilirea aleatorie şi netransparentă a unei probe de 

concurs, la mai bine de o lună de la debutul procedurii de selecție. Anexa la Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5624/31.08.2012 privind 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilorde ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de 

învăţământ preuniversitare de stat nu este aplicabilă unităţilor private de învăţământ. Contrar 

celor susţinute de apărătorul apelantei, art.1 din acest act normativ se referă la coordonarea 

metodologică a concursurilor atât în învăţământul preuniversitar de stat, cât şi particular de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dar nu impune reguli specifice 

pentru învăţământul particular. De altfel nici una din prevederile art.7-21 din acest act 

normativ secundar nu a fost respectată de pârâtă, nefiind, în consecinţă, necesare detalieri 

suplimentare.  

Instanţa de apel nu contestă nu numai dreptul, dar şi obligaţia pârâtei de a realiza o 

procedura de selecţie a personalului, având în vedere domeniul său de activitate şi sarcinile 

specifice decurgând din oferta educaţională. Însă aceasta procedura de selecţie trebuie să 

respecte rigori de transparenţă, echitate şi mai ales legalitate. Aprecierea ca necesară a unei 

perioade mai îndelungate de verificare a aptitudinilor personale şi profesionale trebuie 

realizată şi subsumată prevederilor legale imperative, în acest sens fiind permisă, potrivit 

art.31 alin.1 C.muncii, încheierea contractului individual de muncă pe o perioada de proba de 

90 de zile, contract ce poate fi încetat printr-o simplă notificare scrisă.  

Nu în ultimul rând, o procedură de selecție nu poate justifica sau autoriza prestarea de 

activităţi lucrative, specifice dreptului muncii, în beneficiul prezumtivului angajator, anterior 

încheierii raportului de muncă. Deşi a beneficiat de apărare calificată, apelanta pârâta a evitat 

să califice, din punct de vedere juridic, natura raporturilor în baza cărora reclamanta a lucrat la 

amenajarea sălii de clasă –ornarea, decorarea (neputând fi subsumată tezei familiarizării cu 

copii), la ședințe ale cadrelor didactice (întrebarea 10 din interogatoriu), la pregătirea 

deschiderii anului şcolar, la festivităţile specifice acestuia, dar şi la activităţi cu copii şi 

supravegherea acestora.  

Pentru a finaliza analiza acestei apărări, trebuie subliniat că deşi parțial subiectivă, 

declaraţie martorei GG subliniază şi ea o dată în plus că argumentaţia recrutării de personal 
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rămâne o simplă teza defensivă procesuală, fără suport faptic. Este real că martora a susţinut, 

la rândul său, despre procedura de selecţie, că „împreună cu reclamanta se afla în perioada 

premergătoare contractelor de muncă”, că a fost prezentată doar „ca viitor cadru didactic” sau 

că „nu îşi mai aminteşte acest aspect”. Totuşi aceeaşi martora a arătat că „eu înţelesesem că eu 

voi fi angajată pe postul de învătător clasa I orele de zi, iar reclamanta X va fi angajată pentru 

orele after school clasa I; în acest sens nu eram o concurenţă directă”. Martora a susţinut de 

asemenea că „ reclamanta X a participat de asemenea la activităţi de decorare a şcolii, a sălii 

pentru deschiderea anului şcolar. Nu ştiu nivelul de interacţiune sau ce activităţi presta 

reclamanta intimata întrucât nu se suprapuneau frecvent programele noastre. Arăt că am 

colaborat cu reclamanta intimata în ceea ce priveşte decorarea sălii şi materialele pe care să le 

utilizăm. Îmi amintesc că am discutat telefonic şi pe email pe aceste aspecte. Nu-mi amintesc 

să fi vorbit de programa şcoalară, dar este posibil”. Caracterul uneori contradictoriu intrisec al 

declarației ( cu titlu exemplificativ: „în perioada 1-15 septembrie 2013 mergeam la Şcoala, 

dar nu zilnic, întrucât anul şcolar nu debutase” pentru ca ulterior să declare „mi se prezinta 

înscrisurile de la filele 143, 144 dosar fond în care sunt înscrise activităţile desfăşurate în 

perioada 2-12 septembrie 2013 şi recunosc semnătura”) dar şi contradictoriu cu alte probe 

administrate (interogatoriu pârâtei, înscrisurile depuse), dar mai ales caracterul evaziv în 

punctele esenţiale prin apelul la sintagmele gen „nu-mi amintesc, nu știu” impun rezerve 

procesuale substanţiale în valorificarea integ integrală şi nedistinctivă a atestărilor martorei. 

Aceleaşi rezerve determinate de caracterul contradictoriu şi evaziv rămân aplicabile şi în 

analiza declaraţiilor martorelor ZZ şi SSS. În condiţiile în care aceste martore se află în 

raporturi de subordonare cu pârâta apelanta, atestările acestora au un pronunţat caracter pro 

causa, astfel încât nu pot fi apreciate ca fiind univoc concludente . 

Se reţine totuşi că martora GG a atestat că atât ea, cât şi reclamanta au desfăşurat 

activităţi lucrative în favoarea pârâtei, în lipsa încheierii unui contract de muncă. Rămâne 

lipsit de relevanţa aprecierea martorei asupra situaţiei juridice proprii sau a reclamantei, fiind 

însă din punct de vedere procesual , în sarcina pârâtei a justifica temeiul acestora. Mai mult 

studierea înscrisurilor depuse – condica de prezenţa, conform susţinerilor martorei GG, relevă 

atestările nereale efectuate de martora în ceea ce priveşte activităţile prestate şi conţinutul 

acestora. Astfel martora şi-a recunoscut semnătura ce figurează pentru datele de 6-16 

septembrie în dreptul numelui său. Or, aceeaşi semnătură figurează în continuare – real fără 

dublarea de numele şi prenumele scris integral - aferent programului clasei I. Cu titlu 

exemplificativ, pentru data de 19 septembrie, clasa I figurează aceeaşi semnătură în dreptul 

rubricilor :CLR – „Drumul cărtii; Linie întreruptă, linie serpuita; Multimi de elemente; 

organizarea colectivului”; pentru data de luni 23 septembrie clasa I , figurează aceeaşi 

semnătură în dreptul activităţilor– „Spune-mi ceva frumos despre mine; Trei iezi cucuieti, 

multimi, denumire, ordonare, linii; intoarceri; complex de exercitii, etc”. În consecinţă, 

susținerile martorei despre caracterul ocazional şi aleatoriu al prezentei sale în şcoală sunt 

infirmate de înscrisurile depuse, ce cuprind succesiv şi constant semnătura martorei aferent 

programului de şcolarizare pentru clasa I.  

Pentru toate considerentele anterior expuse, procedura de recrutare personal nu poate 

constitui şi nu poate oferi cadrul legal de prestare a muncii sau de prestare de activităţi în 

raport cu copii încadraţi în şcoala. De altfel, minimul de probe deţinut şi exhibat de 

reclamanta evidenţiază situaţia factuală şi juridică susţinută prin acţiune, în sensul că încă de 

la început atât ea, cât şi martora GG au fost angajate pe postul de învăţător clasa I.  
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În acest sens, rămâne deosebit de relevantă proba video depusă de reclamanta 

conţinând înregistrarea parţială a festivităţii de deschidere a anului şcolar 2013 -2014. În 

înregistrarea video apare reclamanta, alături de întreg colectivul scolii şi copii înscriși în 

cadrul unităţii de învăţământ, îmbrăcata în uniforma şcolii, martora ZZ atestând că aceasta a 

fost lucrată, pe comandă, special pentru reclamanta. În cadrul festivităţilor , din înregistrare se 

reţin prezentările audio „(...) în aplauzele dumneavoastra am să o invit pe noua mea colegă, 

GG, învățător clasa I . De asemenea, tot învățător clasa I, noua mea colega, învățător clasa I 

reclamanta X”. Faţă de evidenţa ce transpare din înregistrarea audio-video rămân total 

nesustenabile toate apărările formulate privitoare la „calitatea de „invitat” sau „invitat special” 

al reclamantei la aceste festivităţi. Susţinerile mai noi, din apel, conform cărora aspectele 

redate pe suportul CD sunt reale, însă părinţii cunoşteau că, în fapt, cele două nu erau 

angajate, făcându-li-se cunoştinţă doar cu candidatele rămân simple alegaţii, fără suport 

probator.  

Referitor la faptul că prima instanţa a reţinut că „pârâta a încercat să acrediteze ideea 

că acei copii de la o școală particulară au petrecut primele 3 săptămâni de an școlar fără să 

facă activitate didactică”, apelanta a susţinut că aceasta nu are relevanţă pentru stabilirea 

raporturilor de muncă, fiind aplicate regulile speciale din materia suplinirii cadrelor didactice.  

Contrar acestor apărări situaţia, din punct de vedere didactic, este extrem de 

importantă, vizând postul pe care reclamanta susţine că l-a ocupat.  

Prioritar, trebuie subliniat caracterul extrem de contradictoriu al propriilor susţineri ale 

apelantei pârâte în ceea ce priveşte situaţia postului de învatator, anul scolar 2013 -2014. 

Astfel, prin întâmpinarea iniţială formulată, apelanta pârâtă a susţinut (...) reclamanta „ a stat 

ca invitat alături de clasa de copii la care urma să se prezinte pentru familiarizarea cu copii şi 

activitatea didactică de învăţătoare. Fotografiile depuse de reclamantă la dosar o înfăţişează 

atât alături de o clasă de copii, dar și de învăţătoarea clasei respective, dna GG. În zilele 

următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul nostru şi a participat la orele de la 

clasă ale d-nei învăţătoare GG”.  

Abia prin răspunsurile la interogatoriu pârâta apelanta îşi modifica poziţia procesuală 

susţinând că pentru acelaşi post de învătător candida şi GG (întrebarea 10 din interogatoriu). 

Si declarațiile martorilor audiati pe acest aspect relevă inconsistența apărărilor pârâtei 

apelante referitoare la utilizarea sistemului de suplinire, specific învăţământului. Astfel 

martora ZZ a declarat că „ la clasa I, pe post de învatător, în probe, erau doamna Reclamanta 

X şi doamna GG. De acea clasă, în acelaşi timp se ocupa doamna SSS. Doamna SSS ocupă 

postul de profesor de limba engleza”. Martora SSS a susţinut „cursurile erau tinute dimineața 

de d-na AA, iar după-amiaza erau preluaţi de mine (...) reclamanta şi doamna GG au efectuat 

activităţi de familiarizare cu copii doar sub supravegherea mea(...). Eu nu am ţinut ore cu 

copii, doar i-am supravegheat. Nu am dublă specializare de învăţător şi profesor de limba 

engleză, ci doar profesor de limba engleza.” Aceleaşi neconcordanţe evidente rezultă şi din 

declaraţia martorei GG „ după începerea anului scolar în principal activităţile desfăşurate au 

vizat familiarizarea cu întreg colectivul clasei I în vederea susţinerii lecţiei deschise. Precizez 

că de clasa I se ocupa SS şi directoarea AA. Eu am stat mai mult cu SS. Aceasta nu preda 

orele aferente curriculei şcolare pentru clasa I, aspecte de care se ocupa AA, dar în funcţie de 

agenda acesteia, fiind directoare, aceasta avea programate şi alte activităţi. Dacă nu putea 

veni doamna directoare, venea doamna SS care se afla în şcoala de dimineaţa până seara.”. 

Totuşi potrivit propriilor atestări, martora GG se afla în şcoala doar dimineaţa, întrucat după-

amiază avea ore la liceul MM. 
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Relatările inconsecvente ale martorilor sunt combătute de evidenţele scriptice. Astfel 

condica de prezenţa relevă că martora GG a susţinut activitatea didactica la clasa în aceasta 

perioada, reclamanta colaborând cu martora, având în vedere experiența mult mai bogată a 

martorei. Deşi s-a reproşat reclamantei ca nu a adus dovezi privind semnarea unei condici de 

prezenţă, obligația evidențierii prezenţei acesteia revenea tot pârâtei, în condiţiile în care 

aceasta a recunoscut, chiar dacă doar parțial, prezenţa reclamantei în cadrul unităţii şcolare. S-

a mai susţinut că reclamanta cunoştea situaţia sa, sens în care s-a invocat răspunsul la 

interogatoriu legat de semnarea condicii de prezenţă. Chiar o astfel de ipoteză este lipsită de 

relevanţă, întrucât acceptarea de către salariat a prestării muncii în lipsa îndeplinirii cerinţelor 

legale nu exonerează angajatorul de răspunderea ce-i revine pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

legale imperative. Nu în ultimul rând, sub acest aspect, pârâta nu a administrat vreun mijloc 

de probă în ceea ce priveşte situaţia copiilor înscrişi la programul after school. Sub acest 

aspect se reţine de către instanţa de apel că solicitarea serviciului de ambulanţa pentru 

reclamanta în data de 20.09.2013, a fost efectuată la ora 14.52 – ora corespunzătoare 

programului de după-amiază. În acest sens, martora ZZ a atestat „clasele 1-4 au prgram 

prelungit, respectiv încep la orele 8,30, cursurile se termină la 12,00 sau 12, 40, funcţie de 

programul fiecărei clase, urmează programul de masă şi somn, iar de la ora 14-16,30 este 

programul after school. În condiţiile în care martora SSS nu avea abilitarea didactică pentru 

clasa I, era în sarcina pârâtei să facă dovada încadrării şi situaţiei titularilor pentru programul 

after school, în condiţiile în care martora GG a atestat că era titulară la şcoala MM, unde lucra 

după-amiaza.  

Probele indirecte administrate de reclamanta – corespondenta e-mail privitoare la 

aspecte ținând de organizarea clasei, fotografiile, înregistrarea CD, situaţia juridică a copilului 

său în grădinita “Y” (la care face ample trimiteri hotararea fondului şi nu se mai impun a fi 

reluate), declaraţiile martorilor şi înscrisurile depuse referitoare partial la activităţi lucrative în 

beneficiul pârâtei, solicitarea serviciului de ambulanţă pentru reclamanta în timpul 

programului de după-amiază al şcolarilor, pe fondul unei apărări inconsecvente şi 

contradictorii a pârâtei sunt suficiente în context probator pentru a menţine soluţia pronunţată 

de prima instanţa.  

S-a susţinut de către apelanta că introducerea acţiunii după un an de la încetarea 

prezumtivelor raporturi de muncă poate susține prezumția simplă a caracterului șicanator şi 

nefondat al a acţiunii. Fără a insista asupra prevederilor legale cu privire la termenul de 

sesizare al instanţei care nu au fost măcar antamate în realizarea acestei apărări, se reţine că 

întreaga situaţie personală a reclamantei – care a avut o sarcină cu probleme şi s-a angajat 

ulterior în afara localităţii de domiciliu – apare ca un argument pertinent în justificarea acestui 

interval temporal. Mai mult, lipsa de instrucție şi dezechilibru evident de poziţie în raport de 

fostul angajator sunt recunoscute doctrinar, în mod unanim, drept cauze ale inacţiunii 

salariaţilor în protecţia drepturilor lor. Nu în ultimul rând, exerciţiul dreptului la acţiune a fost 

determinat de consecinţele resimţite pe termen lung, în principal de pierderea dreptului la 

indemnizație pentru creșterea copilului, drept ce a afectat în mod esenţial situaţia familială şi 

profesională a reclamantei. De altfel, în acest context, instanţa de apel remarcă că în ceea ce 

priveşte efectele pe termen scurt – plata drepturilor salariale – acestea au făcut obiectul unei 

corespondenţe private între soţul reclamantei şi Gradinita “Y”, în data de 16.10.2013 - 

răspunsul fiind „ d-na AA a sunat-o de două ori şi nu a răspuns. Spuneți-i să o sune şi să 

stabilească împreună modalitatea de plată. Mulțumim.” - f.96 dosar fond. În prezentul litigiu, 
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pârâta apelanta nu a prezentat măcar vreo teză defensivă cu privire la aceasta „plată” pentru a 

o justifica contextual sau juridic.  

În consecinţă, nici unul dintre motivele de apel nu subzistă în raport de capătul 

principal de cerere – constatarea raporturilor de muncă existente între reclamanta X şi pârâta 

Asociaţia “Y”. În ceea ce priveşte criticile referitoare la durata acestor raporturi, trebuie 

subliniat că din punct de vedere procesual, pe tărâmul raporturilor de muncă sarcina probei 

revine de plin drept pârâtei, în temeiul art.272 Codul Muncii, salariatul putând avea o poziţie 

procesuală pur pasivă. În acest context, pârâta era cea ţinută a dovedi aceasta perioadă, simpla 

negare a raporturilor de muncă fiind insuficientă procesual. Susţinerile apelante că acest 

raport ar fi putut fi iniţiat doar la începutul anului şcolar sunt contrazise de probele 

administrate, astfel cum au fost analizate. Reclamanta nu a susţinut vreun moment că aceste 

raporturi au început în septembrie, ci că efectiv activitatea didactică a început la acea dată. 

Este adevărat că anul şcolar are o ciclicitate proprie, însă activitatea personalului nu este 

limitată la durata anului şcolar, mai ales în condiţiile unei unităţi de învăţământ private ce are 

continuitate şi în perioadele de vacanţă. De altfel, înscrisurile depuse relevă activităţile 

administrative în care era implicat întreg personalul şcolii. Mai mult reprezentantul pârâtei 

însuşi a recunoscut la interogatoriu la întrebarea reclamantei „Este adevărat că începând cu 

data de 15 august, m-am prezentat zilnic la “Y”ul copiior” unde am participat la activităţile 

desfăşurate în cadrul Asociaţiei ?” - „V-ati prezentat ocazional, aducându-vă propriul copil la 

grădiniţă”. În consecinţă, având în vedere că la data de 15 august 2013 copilul reclamantei a 

fost acceptat în cadrul Grădinitei “Y” fără perceperea vreunei taxe scolare, că reprezentantul 

pârâtei a recunoscut că de la aceasta data reclamanta a început să se prezinte la scoala, 

(caracterul ocazional pretins nefiind nici susţinut probator, nici relevant în lipsa unor măsuri 

unilaterale ale angajatorului) în mod corect prima instanţa a constatat existenţa acestor 

raporturi de muncă începând cu data de 15.08.2013. În ceea ce priveşte data de 30.09.2013, 

este real că reclamanta a arătat că în săptămâna ce a urmat datei de 20.09.2013, când a fost 

solicitat ambulanta „a fost internată în spital, astfel încât a lipsit 2 zile de la serviciu. Întrucât 

în timpul spitalizării am aflat că sunt însărcinată, am comunicat acest lucru d-nei director AA 

de îndată ce am revenit la serviciu (..) d-na director AA mi-a spus că in aceste împrejurări nu 

mai putem continua raporturile de muncă”. Totuşi aceste atestări rămân lipsite de relevanţă 

din punctul de vedere al raporturilor de muncă. Simpla manifestare de voinţă a unei din părţi 

în sensul dezicerii de raportul de muncă stabilit este insuficientă pentru a conduce la încetarea 

raporturilor de muncă. Pe de o parte, angajatorul nu poate pune capăt raportului de muncă 

decât în formele şi condiţiile prevăzute de lege, iar pe de altă parte neprezentarea salariatului 

la locul de muncă sau neprestarea activităţii nu valorează încetare de drept a raportului de 

muncă. Pe de altă parte, demisia, la care face referire apelanta, ca act unilateral de vointă nu 

produce efecte decât în condiţiile în care îndeplineste cerințele prevăzute de art.81 C.Muncii, 

respectiv îmbracă forma scrisă, cerinţă neprobată în prezenta cauză. În acest sens, data de 

30.09.2013 stabilită de prima instanţa dă eficienţă principiului disponibilităţii procesuale care 

guvernează şi aceasta materie, în limitele cererii formulate de reclamanta, fără a valora din 

punct de vedere juridic o statuare jurisdicţională asupra modalităţii de încetare a acestor 

raporturi. 

În consecinţă în perioada de timp cuprinsă între 15.08.2013-30.09.2013 între 

reclamanta X şi pârâta Asociaţia “Y” au existat raporturi de muncă, aşa cum judicios a stabilit 

şi prima instanţa. 
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În ceea ce priveşte conţinutul concret al clauzelor contractuale, se reţine că, din punct 

de vedere legal, contractul de muncă are conţinut prescris obligatoriu. Contractul individual 

de muncă cu timp parțial este un contract atipic, fiind reglementat de capitolul VIII C.Muncii. 

Potrivit art.105 alin.2 în situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial 

nu sunt precizate elementele de la alin.1, contractul se consideră încheiat pentru normă 

întreaga. Întrucât în cauză angajtorul a eludat însăşi obligaţia impusă de art.16 C.muncii, 

implicit pe cea de la art.105 alin.1 Codul Muncii, în mod legal prima instanţa a dat prevalenţă 

normei generale, apreciind contractul încheiat pentru o normă întreagă. În lipsa unor probe 

concludente, prima instanţa s-a raportat corect la salariul minim pe economie în determinarea 

acestei clauze contractuale. 

Capetele aceesorii, derivând din acest capăt de cerere au fost corect soluţionate de 

prima instanţa şi nu au făcut obiectul unor critici separate în apel, astfel că soluţia va fi 

păstrată. 

În ceea ce priveşte capetele distincte de cerere vizând răspunderea patrimonială a 

pârâtei, sub aspectul daunelor materiale şi morale, instanţa de apel reţine că faţa de 

considerentele pe larg dezvoltate anterior faptul ilicit al pârâtei constând în neîncheierea 

contractului individual de muncă în formă scrisă şi neexecutarea obligaţiilor adiacente 

acestuia au fost reţinute cu caracter definitiv, astfel încât acest element al răspunderii nu mai 

poate face obiect al analizei. 

În ceea ce priveşte prejudiciul material pretins, respectiv contravaloarea indemnizatiei 

de creştere a copilului, reclamanta a făcut dovada că prin decizia 1422275895258/26.01.2015 

emisă Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi i s-a respins cererea de acordare 

a indemnizatiei creştere copil potrivit OUG nr.111/2010, întrucât îi lipsea stagiu de cotizare 

luna septembrie 2013. 

Prin apărările formulate în apel, pârâta a tins la argumentarea soluţiei de respingere a 

acestui capăt de cerere pe temeiul lipsei legăturii de cauzalitate între prejudiciul reclamantei şi 

fapta sa, întrucât legislația în materie permitea reclamantei să achite chiar retroactiv 

contribuţiile lunare de sănătate pentru luna septembrie 2013. Această teză defensivă este 

eronată, obligaţia angajatorului de plata a tuturor obligațiilor legale este imperativă– art.40 lit. 

c Codul Muncii. Mai mult, potrivit art.2 alin.1 din OUG 111/2010 cu modificări ulterioare au 

dreptul la indemnizația pentru cresterea copilului, persoanele care, în ultimul an anterior datei 

nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati 

independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. În consecinţă, în sensul acestui act normativ stagiu 

de cotizare este determinat de plata impozitului pe venit din salarii şi nu de plata contribuţiilor 

sociale de sănătate, cum susţine apelanta. În ipoteza îndeplinirii de către angajator a tuturor 

sarcinilor legale aferente contractului de muncă, prejudiciul nu s-ar fi născut, neîncheierea 

contractului de muncă şi neplata subsecventă a impozitului datorat creând în mod nemijlocit 

în patrimoniul reclamantei un prejudiciu material direct şi cert. În acelaşi context, instanţa de 

apel reţine că demisia realizată de reclamanta de la fostul angajator este lipsită de orice 

relevanţă cu privire la stagiul pentru luna septembrie 2013.  

În consecinţă, prejudiciu material al reclamantei intimate a fost corect cuantificat de 

către prima instanţa la nivelul indemnizatiei de crestere copil de care ar fi beneficiat în mod 

cert reclamanta în cazul în care pârâta şi-ar fi îndeplinit obligaţiile legale. 

În ceea ce priveşte daunele morale, alături de argumentele primei instanţe, se reţine că 

este indubitabil că situaţia reclamantei şi situaţia martorei GG au fost identice în raporturile cu 
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pârâta, tratamentul diferit al reclamantei fiind determinat exclusiv de faptul că a aflat şi a 

încunoştinţat reprezentanții pârâtei despre sarcina sa. Prin întâmpinarea formulată în faţa 

primei instanţe pârâta a arătat expres„ la câteva zile după acest moment, reclamanta ne-a spus 

că nu intenţionează să finalizeze procedura de selecţie pentru recrutare, întrucat este 

însărcinată, că sarcina este dificilă şi că medicii i-au recomandat repaos total pe perioada 

sarcinii”. Deşi apelanta pârâtă recunoaşte cunoaşterea sarcinii reclamantei, aceasta 

construieşte o teză total improbabilă conform căreia reclamanta ar fi refuzat continuarea 

raporturilor cu pârâta. Este contrar oricărei raţiuni ca o persoană care abia începuse raporturile 

cu şcoala, nu avea o altă opţiune lucrativă – anul şcolar fiind în curs - – şi aflase că este 

însărcinată, sarcină dificilă şi care impunea protecția aferenta sistemului de asigurare 

medicală - să renunţe la toate beneficiile legale decurgând dintr-un raport de muncă. Contrar 

celor invocate în motivele de apel, martora SSS nu a atestat că reclamanta i-ar fi spus personal 

că nu mai doreşte „să mai vină deloc” ci a atestat că reclamanta X a anunţat-o pe directoarea 

AA că nu doreşte să se angajaze pentru că este însărcinată şi nu vrea să-şi pericliteze 

sarcina, motiv pentru care refuză angajare”. În consecinţă acest martor nu a atestat vreun fapt 

perceput personal şi nemijlocit, pentru a valora mijloc probatoriu, ci doar a relatat poziţia 

reprezentantului pârâtei.  

Aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene „concedierea 

unui lucrător de sex feminin în cursul sarcinii sau a concediului său de maternitate pe motive 

legate de sarcină şi/sau de naşterea unui copil reprezintă o discriminare directă pe criterii de 

sex, contrară art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Directiva 76/207” (actualmente art.14 din 

Directiva 2006/54/CE) Curtea a apreciat că „orice altă interpretare a art. 2 alin. (1) şi a art. 5 

alin. (1) din Directiva 76/207 ar restrânge sfera de aplicare a protecţiei acordate de dreptul 

comunitar femeii gravide, care a născut de curând sau care alăptează, contrar structurii şi 

evoluţiei normelor dreptului comunitar care reglementează egalitatea dintre bărbaţi şi femei în 

acest domeniu.”- Cauza C-460/06, Hotărârea Curţii (Camera a treia) 11 octombrie 2007 

Nadine Paquay împotriva Société d’architectes Hoet Minne SPRL, ECLI:EU:C:2007:601, 

partial parag. 29, 40-41).  

Or, potrivit jurisprudenţei Curţii, Directiva nu stabileşte „ o anumită măsură în caz de 

încălcare a interdicţiei discriminării, ci lasă statelor membre libertatea de a alege între 

diferitele soluţii care asigură realizarea obiectivului Directivei 76/207, în funcţie de diferitele 

situaţii care pot apărea. Totuşi, măsurile apte să asigure restabilirea egalităţii efective a 

şanselor trebuie să asigure o protecţie jurisdicţională efectivă şi eficientă şi să aibă un efect 

disuasiv real asupra angajatorului (a se vedea Hotărârea von Colson şi Kamann, 14/83, 

EU:C:1984:153, pct. 23 şi 24, Hotărârea Draehmpaehl, C-180/95, EU:C:1997:208, pct. 25, 

precum şi Hotărârea Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, pct. 45). 

 În consecinţă, daunele morale acordate de prima instanţa trebuie subsumate prioritar 

interdicţiei absolute instituite în sarcina oricărui angajator de a aplica un tratament diferit unui 

salariat de sex feminin, exclusiv pe temeiul sarcinii. Este inutil a se dezvolta întregul 

ansamblu normativ internaţional şi național ce acordă o protecţie imperativă în beneficiul 

oricărei salariate însărcinate, aspect în raport de care apare nu numai anacronică, dar şi 

contrară obiectului principal de activitate desfăşurat – educaţia copiilor – atitudinea pârâtei.  

Acest argument se alătură celorlalte reţinute de prima instanţa în motivarea sentinţei. 

Motivele de apel prin care s-a încercat a se minimaliza sau a se exclude orice prejudiciu moral 

resimţit de reclamanta, ca urmare a faptei ilicite a pârâtei sunt lipsite de orice fundament. 

Afectarea intereselor economice ale reclamantei nu se reflectă doar material, aşa cum susţine 
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apelanta prin motivele de apel, ci şi în plan moral şi psihic, reclamanta fiind pusă în situaţia 

unei alegeri dificile între necesităţile imediate ale minorului nou născut şi reîntoarcerea în 

activitate, pentru a asigura mijloacele de subzistenţa ale familiei. De asemenea, naveta zilnică 

anterior naşterii copilului presupunea realizarea unui efort suplimentar de către reclamanta, 

care era totuşi însărcinata, sarcina fiind afectată de probleme medicale. 

Trebuie subliniat de asemenea că naveta afecta nu numai timpul individual al 

reclamantei ci se reflecta şi în timpul petrecut împreună cu familia, fiind astfel afectat dreptul 

individual la viata privata. 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral produs prin fapta angajatorului, 

reparatia patrimonială acordată nu poate fi apreciată ca disproporţionată în raport cu 

întinderea în timp a efectelor faptei ilicite a angajatorului, situaţia personală a reclamantei şi 

prejudiciul creat drepturile personale nepatrimoniale proprii, dar şi ale copilului nou născut. În 

acest sens, reparația bănească are ca finalitate tocmai recunoaşterea importanţei valorilor 

sociale lezate prin fapta angajatorului, în special, alături de cele expuse prin sentinţa fondului, 

cele referitoare la protecţia maternităţii. 

În consecinţă, pentru considerentele expuse, curtea de apel respinge apelul declarat de 

pârâta Asociația “Y” SRL împotriva sentinței civile nr. 1707/10 iulie 2015 pronunțată de 

Tribunalul Iași, sentință care este păstrată. 

 

2. Nelegalitatea concedierii colective; Obligaţiile angajatorului în procedura 

concedierii colective, sub aspect substanţial şi procesual. 

Temei de drept: art.68 – 74 din Codul Muncii, art. 78-79 din Codul Muncii; Directiva 

Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 

Rezumat: Prevederile normative nu realizează vreo condiționare formală sau 

substanțială relativ la actul decizional intern prin care se inițiază procedura concedierii 

colective, însă acest proces nu poate avea caracter formalist şi exclusiv aparent. În acest 

sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în interpretarea Directivei Consiliului 

98/59/CE din 20 iulie 1998 „rațiunea de a fi și eficiența consultărilor cu reprezentanții 

lucrătorilor presupun stabilirea factorilor care trebuie luați în considerare în cursul 

acestora, dat fiind că este imposibil să se poarte consultări în mod corespunzător și în 

conformitate cu obiectivele acestora fără a se stabili elementele pertinente privind 

concedierile colective preconizate. Aceste obiective sunt, potrivit termenilor articolului 2 

alineatul (2) din Directiva 98/59, acelea de a evita concedierile colective sau de a reduce 

numărul de lucrători afectați, precum și posibilitățile de a atenua consecințele (a se vedea 

Hotărârea Junk, citată anterior, punctul 38). Or, în cazul în care se prevede numai o decizie 

care ar determina concedieri colective și, prin urmare, astfel de concedieri sunt numai o 

probabilitate, iar factorii pertinenți pentru consultări nu sunt cunoscuți, obiectivele 

menționate nu ar putea fi atinse. În schimb, a lega nașterea obligației de consultare prevăzute 

la articolul 2 din Directiva 98/59 de adoptarea unei decizii strategice sau comerciale care 

impune concedieri colective de lucrători pare de natură să lipsească parțial această obligație 

de efectul său util. Astfel, după cum reiese din alineatul (2) primul paragraf al articolului 2 

menționat, consultările se referă în special la posibilitățile de a evita sau de a reduce 

concedierile colective preconizate. Or, o consultare ce ar debuta în condițiile în care a fost 

deja adoptată o decizie care impune concedieri colective nu ar mai putea avea în mod util ca 

obiect examinarea alternativelor posibile în vederea evitării acestora.” (Cauza C-44/08, 

Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 10 septembrie 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto 

AEK ry și alții , ant.cit, Concluzii şi paragrafele 46,47). În consecinţă, în sarcina societăţii 

angajatoare exista obligația substanțială și procedurală de a dovedi respectarea 



399 

 

formalităților legate de realizarea și comunicarea notificărilor legale, dar și de a dovedi 

existența deciziei, ulterioare consultărilor, de a aplica măsura concedierii colective. Or, în 

cadrul probațiunii judiciare, intimata-recurentă a depus exclusiv Hotararea din 

31/30.05.2012 prin care „se aproba organigrama noii structuri „şi se mandatează directorul 

general să ia măsurile legale ce se impun pentru implementarea structurii organizatorice. 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. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 10/28 

martie 2017 

 

Prin sentința civilă nr. 1041/08.06.2016 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 931/04.07.2012 invocată de contestatoare. 

S-a admis în parte contestaţia astfel cum a fost disjunsă, formulată de contestatoarea 

FF în contradictoriu cu intimata Compania Naţională Poşta Română S.A., cu sediul în 

Bucureşti. 

S-a constatat nulitatea deciziei nr. 931/04.07.2012 emisă de către intimata Compania 

Naţională Poşta Română S.A. 

S-a dispus reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 

931/04.07.2012. 

A fost obligată intimata să achite contestatoarei o despăgubire egală cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 

începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

S-a respins cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata sumei de 10.000 

lei cu titlu de daune morale . 

S-a respins cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a pronunța aceasta soluție, prima instanța areținut următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. XX02/99/2012 la data de 

14.08.2012 sub nr. XX02/99/2012, contestatoarea FF a formulat, în contradictoriu cu intimata 

Compania Naţională Poşta Română S.A., contestaţie împotriva deciziei de concediere cu nr. 

93 din 04.07.2012, emisă de intimată şi împotriva concursului/examenului din 20 iunie 2012, 

organizat de intimată pentru ocuparea unui post de execuţie în cadrul compartimentului 

Activităţi Financiar-Bancare şi de Asigurări la Centrul Operaţional Regional Iaşi. 

Contestatoarea a solicitat anularea deciziei de concediere cu nr. 93 din 04.07.2012, repunerea 

în situaţia anterioară, prin reintegrarea funcţie şi obligarea intimatei la plata unei despăgubiri, 

corespunzătoare drepturilor salariale, indexate şi majorate şi a oricăror altor drepturi materiale 

de care a fost privată fără drept, din momentul desfacerii contractului individul de muncă până 

la reintegrarea efectivă în funcţie şi anularea concursului/examenului din 20 iunie 2012, 

organizat de intimată pentru ocuparea unui post de execuţie în cadrul compartimentului 

Activităţi Financiar - Bancare şi de Asigurări la Central Operaţional Regional Iaşi (COR laşi), 

a rezultatului la concurs/examen şi a soluţiei date la contestaţia sa, nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012, după stabilirea caracterului nelegal al concursului din cauza nerespectării 

regulamentului de organizare a concursului. În final, contestatoarea a solicitat obligarea 
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intimatei la plata de daune în cuantum de 10.000 lei pentru prejudiciul moral ce i-a fost cauzat 

şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că a fost angajată la Compania Naţionala 

Poşta Romană S. A. - Sucursala Direcţia Regionala de Poşta Nord – Est Iaşi (DRP Nord – Est 

Iaşi), cu contract individual de muncă, în funcţia de Şef Serviciu Trezorerie – Decontări din 

cadrul Direcţiei Regionale de Poşta Nord – Est Iaşi şi că, în anul 2012 a început un nou proces 

de restructurare şi reorganizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. context în care, 

începând cu data de 31.05.2012, au fost modificate structurile regionale, prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr. 28 din 23.05.2012, astfel că Direcţia Regională de Poştă Nord 

– Est Iaşi (DRP Nord – Est Iaşi) şi-a schimbat denumirea în Centrul Operaţional Regional Iaşi 

(COR Iaşi). 

Contestatoarea a susţinut că, la data de 24.05.2012, ca urmare a unei dispoziţii 

telefonice a Directorului Direcţiei Economice şi Dezvoltare a Companiei Naţionale Poşta 

Română S.A., toţi directorii şi şefii de servicii de la fosta DRP Nord – Est Iaşi au acceptat să 

ocupe câte un post de execuţie, ca inspector exploatare, prioritar în domeniul operaţional, 

contestatoarea personal îndeplinind atribuţiile şi sarcinile de serviciu ale unui post de 

execuţie.S-a învederat de asemenea că, la data de 1 iunie 2012, i-a fost comunicată 

contestatoarei procedura de ocupare a posturilor de execuţie prin concurs, optând iniţial 

pentru trei posturi şi ulterior, forţată de solicitarea intimatei, pentru un singur post, în cadrul 

compartimentului Activităţi Financiar – Bancare şi de Asigurări. 

Contestatoarea a susţinut că, în ciuda celor reţinute în actele oficiale, la 

concursul/examenul organizat la data de 20.06.2012 pentru ocuparea unui post la 

compartimentul Activităţi Financiar - Bancare şi de Asigurări au fost încălcate criteriile de 

bază în selecţia personalului, cum ar fi educaţia - nivelul de studii, experienţa profesională, 

competenţa şi caracteristicile personale, aspect pe care l-a adus la cunoştinţa Directorului 

General al C.N.P.R., atât prin contestaţia nr. 270.2/1/3088 din 26.06.2012, cât şi prin adresa 

nr. 270.2/1/4920 din 10.07.2012, însă, la adresa nr. 270.2/1/4920 din 10.07.2012 nu a primit 

niciun răspuns, deşi exista această obligaţie a intimatei în regulament.  

Învederează contestatoarea că, atât concursul cât şi rezultatul acestuia sunt ilegale şi 

pentru alte vicii de formă şi de fond, deoarece, nu au fost respectate prevederile art. 7 din 

Actul adiţional la CCM 2008- 2018 (art. 9 din CCM actualizat), înregistrat sub nr. 140/187 

din 13.04.2012, respectiv 55 din 13.04.2012, care prevede, la alin. (5), că ocuparea posturilor 

printr-un altfel de concurs decât cel reglementat în acest articol este lovită de nulitate dar şi 

pentru că regulamentul de concurs/examen nu a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului, aşa 

cum cere art. 30 alin. 4 din Codul muncii. 

Un alt motiv de nelegalitate invocat a fost acela că a existat un anunţ de concurs sau o 

adresă care să conţină informaţiile înscrise în CCM 2008 – 2018 - Regulamentul privind 

organizarea concursurilor Anexa 2, cum ar fi specificaţiile postului (studiile şi calificările 

necesare, experienţa anterioară, competenţele în special cele esenţiale - atât profesionale cât şi 

comportamentale); probele de concurs şi media minimă obligatorie; tematica şi bibliografia; 

criterii de evaluare obiectivă profesională şi punctajele maxime stabilite de comisie pentru 

aceste criterii, stabilite prin planul de interviu;criterii de competenţă, precum: abilităţi de 

comunicare, capacitate bună de comunicare şi de lucru în echipă, capacitate de analiză şi 

sinteză, abilitate de redactare a textelor, calităţi personale (gândire analitică, dorinţa de 

autoperfecţionare, flexibilitate, creativitate, mobilitate etc.); procedura de contestare (termen 

de depunere/rezolvare, loc de depunere). 
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Totodată, contestatoarea a mai arătat în esenţă că, intimata nu a respectat nici 

evaluarea candidaţilor, că rezultatele concursului sunt invalide pentru că nu a existat o 

comisie de soluţionare a contestaţiilor. 

Cu privire la decizia de concediere, contestatoarea a susţinut că, prin Decizia nr. 931 

din 04.07.2012, care i-a fost comunicată la data de 10 iulie 2012, a fost concediata din funcţia 

de şef serviciu regional, deşi nu a deţinut vreodată aceasta funcţie. 

Contestatoarea a învederat, de asemenea că decizia de concediere nu este legală şi din 

cauza caracterului nelegal al concursului, pentru că nu este motivată în fapt în măsura minimă 

necesară pentru buna înţelegere a situaţiei de fapt concrete care a generat concedierea (fapt 

pentru care a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere), pentru că nu au fost 

stabilite criterii de priorităţi la concediere dar şi întrucât intimata nu ar fi respectat procedura 

prevăzută de Codul muncii pentru concedierea colectivă. 

Mai arată contestatoarea că, din cauza modului în care a fost îndepărtată din unitate 

precum şi a faptului însuşi al concedierii, a fost afectată grav viaţa sa familială şi socială. A 

fost pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru menţinerea echilibrului în familie, iar relaţionarea 

sa cu alte persoane s-a deteriorat. De aceea, odată cu desfiinţarea deciziei de concediere, 

doreşte să primească o despăgubire pentru repararea materială a prejudiciului moral, pe care i 

l-a provocat intimata. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului muncii, ale Legii nr. 130/1996, ale Legii 

ar. 62/2011 şi prevederile art. 274 Cod pr. civilă. 

În dovedire, au fost solicitate proba cu înscrisuri, interogatoriul intimatei şi proba 

testimonială. Au fost anexate contestaţiei, în copie, decizia contestată, situaţia posturilor 

vacante la data de 28.06.2012, contractul individual de muncă, act adiţional, decizii ale 

angajatorului privind implementarea noii structuri organizatorice, corespondenţă, organigrama 

în vigoare la 31 mai 2012, curriculum vitae, fişă de evaluare, regulament privind organizarea 

concursurilor, act adiţional la contractul colectiv de muncă 2008 – 2018. 

Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare, invocând în principal excepţia 

necompetenţei materiale a tribunalului, în ceea ce priveşte anularea concursului deoarece 

Curtea de Apel Iaşi a stabilit că soluţionarea unei astfel de contestaţiei este de competenţa de 

soluţionare în primă instanţă a Judecătoriei. 

Cu privire la fondul cauzei intimata a solicitat respingerea contestaţiei, susţinând că au 

fost respectate toate etapele prevăzute de lege în cazurile de concediere colectivă. 

Contestatoarei i-au fost puse la dispoziţie mai multe posturi de execuţie pentru care a avut 

dreptul să opteze. 

Mai mult, susţine intimata că decizia de concediere nu a fost emisă ca urmare a 

faptului că nu a fost admisă contestatoarea la concursul din 20 iunie 2012, aceasta participând 

ulterior şi la un alt concurs la care, de asemenea, a fost declarată respinsă. 

Arată intimata că de fapt, în acţiunea formulată, contestatoarea se referă la aspecte ce 

nu ţin de modul de organizare şi de desfăşurare a concursului din 20 iunie 2012, cât mai ales 

se referă la faptul că ea este persoana care ar fi trebuit a fi admisă la concursul respectiv, în 

detrimentul altor candidaţi, care nu ar avea calităţile necesare postului pe care îl ocupă. 

Învederează intimata faptul că, la încetarea raporturilor de muncă cu unitatea, 

contestatoarea a beneficiat de salarii compensatorii, conform contractului colectiv de muncă, 

astfel că, în situaţia anulării deciziei de concediere, solicită obligarea contestatoarei la 

restituirea acestor sume. 
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În ceea ce priveşte acordarea de daune morale, intimata a apreciat că acestea sunt 

solicitate în mod nejustificat, atâta timp cât concedierea a respectat dispoziţiile legale, iar 

contestatoarea a participat la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante în 

unitate. 

În dovedire, au fost solicitate proba cu înscrisuri şi proba testimonială. A fost anexată 

întâmpinării documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei de concediere contestate. 

Prin sentinţa civilă nr. 1010 din 27.03.2013, instanţa a admis excepţia necompetenţei 

materiale a Tribunalului Iaşi în soluţionarea cererilor privind anularea concursului/examenului 

din 20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia sa nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012 şi, în consecinţă, a dispus declinarea în favoarea Judecătoriei Iaşi, Secţia Civilă a 

competenţei de soluţionare a acestor cereri. A respins excepţia necompetenţei materiale a 

Tribunalului Iaşi în soluţionarea contestaţiei formulate de contestatoare împotriva deciziei de 

concediere nr. 93/4.07.2012 emisă de intimată precum şi a cererii de obligare a intimatei la 

acordarea daunelor morale. De asemenea, s-a dispus disjungerea judecăţii acestor cereri şi 

formarea unui nou dosar, repartizat manual la acelaşi complet, CM1.  

Cererile disjunse au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 17500/245/2013 

la data de 03.06.3013. 

Noul dosar format a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 4085/99/2013 la 

data de 01.04.2013. 

Prin încheierea nr. 212 din 17.04.2013, instanţa a dispus suspendarea cauzei ce 

formează obiectul dosarului nr. 4085/99/3013 până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 

XX02/99/2012 (nr. 17500/245/2013, pe rolul Judecătoriei Iaşi) privind anularea 

concursului/examenului din 20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia 

sa nr. 270.2/1/3088 din 26.06.2012. 

După soluţionarea irevocabilă a cererilor privind anularea concursului/examenului din 

20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012, dosarul nr. 4085/99/2013 a fost repus pe rol, fiind administrate probele cu 

înscrisuri şi interogatoriul intimatei. 

La termenul de judecată din data de 18.05.2016, reprezentantul intimatei a precizat că 

cererea formulată prin întâmpinare, prin care s-a solicitat restituirea sumelor compensatorii în 

cazul în care s-ar dispune anularea deciziei contestate, nu reprezintă o cerere reconvenţională. 

Analizând cu prioritate excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 931/04.07.2012, 

invocată de contestatoare, instanţa reţine următoarele: 

Contestatoarea a invocat excepţia de nulitate a deciziei de concediere întrucât nu au 

fost respectate disp. art. 76 lit. a) Codul muncii, aceasta nefiind motivată în fapt, în măsura 

minimă necesară pentru buna înţelegere a situaţiei de fapt concrete care a generat concedierea. 

Potrivit disp. art. 76 lit. a) din Codul muncii, decizia de concediere se comunică 

salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determină 

concedierea. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012 s-a dispus de către intimată concedierea contestatoarei 

în cadrul unei concedieri colective. 

Din reglementarea concedierii colective, respectiv art. 68 alin. 1 din Codul muncii, 

rezultă că această categorie de concediere este determinată de unul sau mai multe motive care 

nu ţin de persoana salariatului, iar disp. art. 65 din Codul muncii, care reglementează 

concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, prevăd că aceasta reprezintă 
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încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 

ocupat de salariat.  

Or, în teza a doua a articolului 1 din decizia nr. 931/04.07.2012, este precizat ca motiv 

al concedierii contestatoarei desfiinţarea efectivă a postului ocupat de către aceasta, ca o 

consecinţă directă a modificării organigramei C.N. Poşta Română S.A. prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A. NR. 31/30.05.2012. 

Raportat la dispoziţiile legale menţionate precum şi la motivarea deciziei de 

concediere, instanţa constată că intimata a indicat motivul suficient al concedierii colective, 

neimpunându-se prezentarea detaliată a altor motive care ar fi determinat desfiinţarea locului 

de muncă. 

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge excepţia nulităţii absolute a deciziei 

nr. 931/04.07.2012, invocată de contestatoare. 

Pe fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Contestatoarea FF a fost angajata intimatei Compania Naţională Poşta Română S.A. în 

baza contractului individual de muncă nr. 14219/07.08.1978, începând cu data de 07.08.1978, 

iniţial pe funcţia de oficiant, apoi pe funcţia de auditor intern (conform actului adiţional nr. 

110/3931/01.09.2009), pe funcţia de inspector exploatare (conform actului adiţional nr. 

6601.4/24.08.2010), iar în final pe funcţia de şef Serviciu Trezorerie Decontări din cadrul 

Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 

109.1/787/29.07.2011 la contractul individual de muncă. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012, intimata Compania Naţională Poşta Română S.A. a 

dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 65, art. 66 Codul Muncii şi art. 26.1, art. 26.3 din 

Contractul Colectiv de Muncă 2008 – 2018, concedierea contestatoarei, începând cu data 

expirării termenului de preaviz, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 

(desfiinţarea efectivă a postului ocupat), ca urmare a concedierii colective. 

S-a precizat prin decizie că durata termenului de preaviz, acordat conform art. 75 alin. 

1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii coroborat cu art. 32.1 din Contractul colectiv de 

muncă 2008 – 2018, este de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. 

S-a indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii 

de priorităţi au ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de 

evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile 

art. 31.6 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării 

competenţelor profesionale pe bază de interviu, după caz. 

De asemenea, s-a precizat că, având în vedere că, în urma consultărilor cu Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, s-a stabilit de comun acord ca posturile din structurile noi şi 

cele modificate, aferente organigramei aprobate în data de 30.05.2012 să fie ocupate prin 

verificarea competenţelor profesionale pe bază de interviu. 

La decizie a fost anexată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, 

contestatoarea având la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la comunicarea 

deciziei pentru a-şi exprima în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă. 

Au fost acordate măsuri de protecţie socială, respectiv salarii compensatorii în 

cuantum de 15 salarii de bază, potrivit art. 26.3 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 

2018. 

Faţă de conţinutul deciziei de concediere, raportat la disp. art. art.76 C. Muncii, 

potrivit cărora decizia de concediere se comunică în scris salariatului şi trebuie să conţină în 

mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea, b) durata preavizului, c) criteriile de 
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stabilirea ordinii priorităţii, conform art.69 alin.2 lit. d, numai în cazul concedierilor colective; 

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile in unitate, instanţa reţine că decizia cuprinde 

toate elementele formale prevăzute de dispoziţiile legale imperative. 

Instanţa reţine că, în ceea ce priveşte concedierea pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului, aceasta este reglementată în art. 65 – 72 Codul muncii. 

Astfel, potrivit disp. art. 65 alin. 1 Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu 

ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată 

de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără 

legătură cu persoana acestuia”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, „desfiinţarea locului de 

muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”. 

Potrivit disp. art. 66 Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu ţin 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 obligaţiile care revin angajatorului. Astfel, potrivit disp. art. 69 alin. 1 

Codul muncii, în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, 

acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile 

prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu 

privire cel puţin la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere 

a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi şi la atenuarea consecinţelor concedierii prin 

recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau 

reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, în 

perioada în care au loc consultări, potrivit alin. 1, pentru a permite sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să 

le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: a) numărul 

total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care determină concedierea preconizată; c) 

numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi 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 consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce 

urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor 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, reprezentanţii 

salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor 

concediaţi.  

Această notificare, prevăzută la art. 69 alin. 2 Codul muncii, trebuie comunicată în 

mod obligatoriu de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Agenţiei Teritoriale 

de Ocupare a Forţei de Muncă, la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor (art. 70 Codul muncii). 

Potrivit disp. art. 72 alin. 1 Codul muncii, în situaţia în care, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide 

aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel 

puţin 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 informaţiile 

relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. 2, precum şi 



405 

 

rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. 1 

şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor 

afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.  

O copie a notificării prevăzute la art. 72 alin. 1 Codul muncii se comunică de către 

angajator în mod obligatoriu şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la 

care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei 

de muncă (art. 72 alin. 3). Dispoziţiile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii sunt în concordanţă 

şi cu dispoziţiile Directivei Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea 

legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective. 

Analizând prevederile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii, se reţine de către instanţă că 

angajatorului îi revine obligaţia de efectua două notificări: una în perioada în care au loc 

consultările cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, iar o a doua notificare în perioada 

ulterioară consultărilor, respectiv după ce angajatorul a luat decizia de a aplica măsura 

concedierii colective. De altfel, aceste notificări au un conţinut relativ diferit, în sensul că cea 

de-a doua notificare trebuie să cuprindă unele elemente suplimentare faţă de prima notificare. 

Or, în speţă, se reţine de către instanţă că intimata nu a respectat în totalitate procedura 

prevăzută de lege.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/30.05.2012, au fost aprobate 

organigrama noii structuri a C.N. „Poşta Română” S.A. negociate cu Sindicatul Lucrătorilor 

Poştali din România şi desfiinţarea efectivă a posturilor care nu se mai regăsesc în structura 

organizatorică. A fost mandatat directorul general să ia măsurile legale ce se impun pentru 

implementarea noii structuri organizatorice, începând cu data de 31.05.2012 şi finalizarea 

procedurii de concediere colectivă. 

Prin Decizia nr. 139/30.05.2012, Directorul General al Companiei Naţionale „Poşta 

Română” S.A. a dispus desfiinţarea tuturor posturilor vacante existente în structura 

organizatorică a companiei, începând cu data deciziei. 

De asemenea, prin Decizia nr. 140/30.05.2012, Directorul General a dispus ca măsură 

necesară pentru implementarea noii structuri organizatorice ca persoanele care ocupă posturi 

de conducere să exercite numai atribuţiile cu caracter executiv existente în fişa postului, 

celelalte atribuţii urmând a fi exercitate numai pe baza dispoziţiilor scrise ale Directorului 

General. 

În data de 01.06.2012, intimata a comunicat notificarea privind intenţia de a efectua 

concedieri colective către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (înregistrată la 

destinatar cu nr. 91/01.06.2012), către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului 

Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 32562/01.06.2012) şi către Agenţia Municipală 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 

9502/01.06.2012), această notificare cuprinzând toate elementele prevăzute de art. 69 alin. 2 

Codul muncii. 

În cuprinsul notificării s-a menţionat faptul că vor fi afectaţi de concedierea colectivă 

772 de salariaţi din următoarele categorii: conducere – 290, funcţional administrativ – 407, 

auxiliar – 55, operativ – 20. De asemenea, s-a precizat că, pentru stabilirea ordinii de 

prioritate la concediere se vor aplica criteriile prevăzute în Codul muncii, Contractul colectiv 

de muncă 2008 – 2018 la nivel de unitate precum şi alte criterii convenite între reprezentanţii 

C.N. Poşta Română S.A. şi cel al Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România. 

Tot la data de 01.06.2012, a fost încheiat un proces – verbal între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A., prin care s-a 
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stabilit ca unic criteriu de selecţie al salariaţilor afectaţi de concediere - pregătirea 

profesională a acestora, aplicându-se prin verificarea competenţelor pe bază de interviu, de 

către o comisie numită în acest sens. S-a prevăzut de asemenea ca acest unic criteriu de 

selecţie să fie aplicat numai după departajarea salariaţilor ţinând cont de rezultatele 

consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 

2011.  

Ulterior, la data de 27.06.2012, intimata a emis (în conformitate cu disp. art. 72 Codul 

muncii) Notificarea deciziei aplicării măsurii de concediere colectivă nr. 101/7286 şi a 

comunicat-o către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la 

destinatar cu nr. 4246/27.06.2012), însă, deşi potrivit disp. art. 272 Codul muncii sarcina 

probei îi revine, intimata nu a făcut dovada comunicării la aceeaşi dată a acestei notificări şi 

către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, astfel cum se dispune imperativ la art. 72 alin. 1 şi 3 din 

Codul muncii. La fila 81, vol. I dosar nr. 4085/99/2013, există o notificare adresată către 

A.M.O.F.M. Bucureşti, însă această adresă nu conţine confirmarea primirii de către destinatar 

cu nr. de înregistrare şi dată.  

Potrivit disp. art. 78 din Codul muncii, concedierea dispusă cu nerespectarea 

procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

Aşadar, având în vedere că intimata nu a respectat în totalitate procedura prevăzută de 

dispoziţiile imperative (art. 72 alin. 1 şi 3 din Codul muncii) referitoare la obligaţia 

angajatorului de a notifica decizia aplicării măsurii concedierii colective, la aceeaşi dată, 

inspectoratului teritorial de muncă, agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă şi 

sindicatului, instanţa constată că decizia nr. 931/04.07.2012 este nelegală. 

Un alt motiv de nelegalitate reţinut de către instanţă este cel referitor la încălcarea 

procedurii imperativ instituite în cazul concedierii colective prin disp. art. 69 alin. 3 din Codul 

muncii. Astfel, potrivit acestor dispoziţii legale, criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau 

contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, se aplică 

pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.  

De altfel, prioritatea aplicării evaluării realizării obiectivelor de performanţă 

(prevăzută de lege) a fost reiterată şi în procesul – verbal încheiat între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A. la data de 

01.06.2012, menţionându-se că se va ţine cont de rezultatele consemnate în fişele de evaluare 

a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011. 

Cu toate acestea, în cuprinsul deciziei de concediere, s-a indicat că la luarea măsurii de 

concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi au ţinut seama de prevederile 

legale privind: rezultatele consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de 

performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile art. 31.6 din Contractul colectiv de 

muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării competenţelor profesionale pe bază de 

interviu, după caz, sugerând o posibilă aplicare alternativă, în funcţie de împrejurări. 

În cele din urmă, intimata nu a făcut dovada aplicării prioritare a acestui tip de 

selecţie, prevăzut de lege şi a cărui aplicare nu poate fi alternativă. Din întreg probatoriul 

administrat în cauză nu rezultă dacă s-a acţionat în sensul trierii salariaţilor în vederea 

concedierii colective, pe baza analizei comparative a realizării obiectivelor de performanţă pe 

anul 2011, anterior desfăşurării concursului din data de 20 iunie 2012 şi modul în care s-a 

desfăşurat această triere. Conform fişei sale de evaluare, contestatoarea a obţinut în anul 2011 

calificativul „foarte bine” şi nota 4,50 (din maximum 5). 
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Faţă de toate probele administrate în cauză şi raportat la dispoziţiile legale invocate, 

instanţa constată că intimata nu a respectat procedura prevăzută de dispoziţiile imperative 

referitoare la concedierile colective şi, prin urmare decizia nr. 931/04.07.2012 este nelegală. 

Constatând nelegalitatea deciziei nr. 931/04.07.2012, instanţa nu va mai analiza actele şi 

lucrările dosarului din perspectiva temeiniciei acesteia. 

Cât priveşte cererea contestatoarei referitoare la obligarea intimatei la plata sumei de 

10.000 lei, cu titlu de daune morale, instanţa o respinge ca neîntemeiată pentru următoarele 

considerente: 

Potrivit art. 253 din Codul muncii: „Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi 

principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care 

acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul îndeplinirii 

obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.” 

Reţine instanţa faptul că, poate fi angajată 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, angajatul în cauză trebuind să 

dovedească în mod neechivoc, pe calea unui probatoriu adecvat, faptul că valorile sale morale 

au fost lezate în mod grav. În acest sens, salariatul trebuie să producă un minim de dovezi şi 

indicii în legătură cu existenta prejudiciului moral şi întinderea acestuia. 

Având în vedere scopul reparator moral, acordarea daunelor morale trebuie să se 

întemeieze pe o legătură de cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către salariat şi 

fapta angajatorului, de natură a produce pretinsa vătămare, dar şi pe o reală justificare a 

cuantumului despăgubirilor solicitate, sarcina probei aparţinând salariatului lezat, respectiv 

contestatoarei. 

În speţă, contestatoarea a susţinut că, din cauza modului în care a fost îndepărtată din 

unitate precum şi a faptului însuşi al concedierii, a fost afectată grav viaţa sa familială şi 

socială, fiind pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru menţinerea echilibrului în familie, iar 

relaţionarea sa cu alte persoane s-a deteriorat,însă, aceste susţineri au rămas doar la nivel 

declarativ, nefiind probate. 

Mai mult, se reţine faptul că, în sine, concedierea este un eveniment tulburător, posibil 

generator de disconfort psihic, astfel că un eventual prejudiciu moral poate fi datorat de către 

angajator în situaţia în care se dovedeşte că suferinţele de ordin moral ale salariatului (cauzate 

de fapta angajatorului) exced unor limite fireşti. În acest context, al nedovedirii daunelor 

morale, repunerea părților în situația anterioară, cu obligarea angajatorului la plata 

despăgubirilor băneşti, conform art. 80 C. muncii, constituie o reparație suficientă şi 

echitabilă. 

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor 

de judecată, instanţa o va respinge, având în vedere că nu s-a făcut dovada efectuării unor 

asemenea cheltuieli. 

Împotriva acestei soluții au formulat recurs, în temeiul prevederilor Codului d 

eprocedură civilă din 1865, în termen legal, ambele părți . 

Recurenta reclamanta FF a susținut prin cererea de recurs că soluţia respingerii 

cheltuielilor de judecată este eronată, fiind cauzată de neobservarea înscrisurilor privind 

efectuarea de către mine a cheltuielilor pentru purtarea acestui proces. 

 Deoarece a efectuat cheltuieli în legătură cu prezentul proces şi are dovezi scrise 

privind aceste cheltuieli, solicită admiterea recursului şi modificarea parţială a sentinţei 

recurate, în sensul obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
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 În recurs s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 

Compania Naţională Poşta Română S.A., reprezentată legal de director general prin 

recursul formulat a invocat următoarele motive: 

 Legalitatea concursului din data de 20 iunie 2012 a făcut obiectul dosarului nr 

17500/245/2013 soluţionat de Judecătoria Iaşi prin sentinţa civilă nr 13829/ 30.10.2013 prin 

care s-a respins acţiunea numitei FF, de Tribunalul Iaşi prin decizia nr 344/ 30.04.2014 prin 

care s-a respins apelul; Curtea de Apel Iaşi prin decizia nr 624/24.09.2014 prin care s-a dispus 

rejudecarea.În rejudecare dosarul nr 17500/245/2013* a fost soluţionat de Tribunalul Iaşi prin 

decizia nr 197/16.02,2015 prin care a respins apelul împotriva sentinţei nr 13829/2013 şi de 

Curtea de Apei Iaşi, care a respins recursul prin decizia nr 738/08.12.2015. 

 Prin urmare instanţa s-a pronunţat în mod irevocabil, respingând acţiunea promovată 

de contestatoare şi constatând caracterul legal al concursului din data de 20 iunie 2012. 

 În acţiunea promovată, numita FF a apreciat că un absolvent de liceu sau un absolvent 

al Facultăţii de Metalurgie nu puteau să aibă mai multe cunoştinţe profesionale în domeniul 

de activitate Activităţi Financiar Bancare şi de Asigurări decât reclamanta, după o activitate 

de peste 15 ani în sistemul poştal. 

Deşi instanţa s-a pronunţat în mod irevocabil cu privire la legalitatea procedurii de 

selecţie a personalului, contestatoarea şi-a modificat practic acţiunea, punând la îndoială 

însăşi concedierea colectivă care a avut loc în anul 2012. 

 A încercat contestatoarea să acrediteze ideea că unitatea nu i-a oferit toate posturile 

disponibile din cadrul C.N Poşta Română S.A. 

Potrivit Deciziei nr 6 din 9 mai 2011, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se „admite 

recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere a Curţii de Apel Bucureşti şi, în 

consecinţă: Stabileşte că dispoziţiile art 74 alin 1 lit d din Codul Muncii nu se aplică în 

situaţia în care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în 

temeiul art 65 din Codul Muncii." 

Prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, se prevede că: în situaţia în care 

CNPR intenţionează să efectueze concedieri colective, aceasta va oferi fiecărui salariat ce 

urmează să fie concediat, un alt post în aceeaşi localitate sau în localitatea de domiciliu, în 

măsura în care CNPR are această posibilitate, potrivit studiilor şi / sau calificării profesionale 

a acestora, cu menţinerea salariului de bază avut, dar care să nu depăşească maximul 

salariului de bază prevăzut în Lista funcţiilor pentru funcţia oferită" 

 Din probele administrate rezultă faptul că numitei FF i s-au oferit mai multe locuri de 

muncă, nu după primul concurs, cel din 20 iunie 2012 ci după cel din 27 iunie 2012, când a 

concurat pentru un post de inspector resurse umane. 

 În ce priveşte temeinicia desfiinţării locului de muncă al contestatoarei, din 

înscrisurile aflate la dosar rezultă că la nivelul structurilor regionale (în anul 2012 existau 8 

direcţii regionale), au fost desfiinţate peste 900 posturi. 

 Astfel au fost suprimate 32 posturi de directori, 144 posturi de conducere (în acesta 

categorie era şi postul contestatoare), 757 posturi de execuţie. 

 Referitor la caracterul real şi serios al cauzei care a determinat concedierea, în 

doctrină şi jurisprudenţă s-a subliniat în mod constant că pentru a se reţine îndeplinirea 

condiţiei impuse de art 65 alin 2 Codul Muncii, este suficient ca angajatorul să urmărească 

eficientizarea propriei activităţi în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi 

financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţilor în care îşi 
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organizează activitatea. Cerinţele caracterului real, efectiv şi serios al desfiinţării postului 

presupune condiţia suprimării postului din structura angajatorului (Decizia nr. 2099 din 

21.12.2010 a Curţii de Apel Ploieşti, Sentinţa civilă nr. 646 din 10.04.2013 a Tribunalului 

Bacău). 

Postul numitei FF s-a desfiinţat, iar aceasta a avut de două ori posibilitatea să ocupe, 

prin concurs, un alt post. Mai mult şi după ce nu a reuşit să ocupe un post în urma celui de-al 

doilea concurs i-au fost oferite alte posturi, refuzate de contestatoare. 

Un aspect pe care instanţa de fond nu l-a avut în vedere este faptul că numita FF a 

solicitat postul de execuţie din cadrul compartimentului Activităţi Financiar-Bancare şi de 

Asigurări, iar instanţa a dispus reintegrarea pe postul avut anterior emiterii deciziei de 

concediere. 

 Decizia de concediere a fost emisă după ce numita FF a participat la două concursuri, 

în fapt după concursul din 27.06.2012 ( necontestat). 

 În niciun caz numita FF nu ar putea fi reintegrată pe postul de şef Serviciu Trezorerie 

- Decontări din cadrul Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est (radiată din anul 2012). 

Un aspect pe care FF l-a avut în vedere atunci când a solicitat anularea concursului din 

20.06.2012 şi ocuparea postului de execuţie, a fost probabil acela că la data de 24.05.2012, 

prin cererea înregistrată sub nr 270/23780, a comunicat Directorului General al Companiei 

Naţionale Poşta Română S.A. „acceptul privind trecerea pe altă funcţie - de execuţie ~ în unul 

din domeniile: operaţional ( poşta rapidă, gestionare reţea, etc) ţinând cont că am lucrat 14 ani 

ca inspector exploatare; económico-financiar (trezorerie)." 

Instanţa de fond a apreciat în mod eronat că „ un alt motiv de nelegalitate este cel 

referitor la încălcarea procedurii imperativ instituite în cadrul concedierii colective prin disp 

art. 69 alin 3 din Codul muncii." 

În cazul concedierii numitei FF nu se punea problema calificativelor obţinute în 

perioada în care aceasta a ocupat funcţia de şef serviciu. 

Toate posturile de conducere au fost desfiinţate, FF a solicitat trecerea pe un post de 

execuţie, situaţie în care calificativele obţinute ca şef serviciu erau ¡relevante în condiţiile în 

care aceasta a participat la două concursuri pentru posturi total diferite. 

Obiectivele de performanţă, cărora instanţa de fond le-a dat o însemnătate deosebită, 

nu puteau fi aplicate decât în situaţia în care ar fi existat doi salariaţi pe aceleaşi funcţii iar 

unul din posturi ar fi fost desfiinţat. 

Trierea de care se face vorbire în sentinţa Tribunalului Iaşi ar fi fost operabilă doar în 

cazul în care se desfiinţau posturi similare, cei disponibilizaţi urmând a fi cei care aveau 

calificativele cele mai slabe. 

În cazul numitei FF nu putea fi vorba de o astfel de triere. 

Instanţa de fond a reţinut în mode greşit că „ intimata nu a făcut dovada comunicării la 

aceeaşi dată a acestei notificări şi către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bucureşti şi către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România". 

Or, Notificarea nr 101/7207/27.06.2012 apare înregistrată la AMOFM sub nr 11083 

din 27.06.2012. 

Mai mult prin adresa nr 19666/28.06.2012 AMOFM face referire la adresa primită în 

data de 27.06.2012. 

Nici aprecierea instanţei de fond referitoare la necomunicarea către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali nu se susţine. 
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Astfel notificarea adresată I.T.M este înregistrată la SLPR sub nr. 109/ 27.06.2012 iar 

notificarea adresată AMOFM este înregistrată sub nr 111/ 27.06.2012. 

Având în vedere faptul că instanţa de fond a făcut o greşită aprecierea a probelor 

administrate precum şi a situaţiei numitei FF, considerăm sentinţa atacata ca netemeinică şi 

nelegală. 

In primul rând instanţa de fond a apreciat că nu au fost respectate dispoziţiile art 72 

alin 3 din Codul muncii, ceea ce nu corespunde cu situaţie de fapt.Angajatorul a comunicat 

AMOFM notificarea, aceasta având număr de înregistrare, fiind formulat şi un răspuns de 

către instituţia respectivă.Notificările adresate ITM şi AMOFM au fost comunicate 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, ambele notificări fiind înregistrate. 

Criteriile de performanţă ale numitei FF nu puteau fi utile atât timp cât aceasta a 

solicitat trecerea pe o altă funcţie, de execuţie, fără nicio legătură cu activitatea de şef 

serviciu. 

Numita FF a fost concediată urmare nepromovării a două concursuri pentru ocuparea 

unor posturi de execuţie, concursuri ale căror caracter legal a fost stabilit în mod irevocabil de 

instanţa de judecată. 

Pe cale de consecinţă, instanţa de fond nu putea dispune revenirea pe postul de şef 

serviciu, asta şi în condiţiile în care FF a solicitat trecerea pe un alt post. 

În concluzie, sentinţa pronunţată de Tribunalul Iaşi este netemeinică şi nelegală, fiind 

rezultatul aprecierii eronate a probelor administrate, a înscrisurilor care au stat la baza emiterii 

deciziei de concediere, precum şi a situaţiei de fapt care a condus la concedierea numitei FF. 

Raportat la probele administrate în cauză, s-a solicitat modificarea în parte a sentinţei 

atacate în sensul respingerii contestaţiei formulate de numita FF şi menţinerea Deciziei nr 93 

din 04.07.2012, ca temeinică şi legală. 

În drept: art 304, pct 9 şi 304 indice 1 din vechiul Cod de procedură civilă. 

Prin întâmpinarea formulată, Compania Naţională Poşta Română S.A. a solicitat 

respingerea recursului promovat de reclamanta-recurentă FF, împotriva sentinţei civile nr 

1041/08.06.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, ca nefondat, întrucât recurenta nu a depus la 

instanţa de fond nicio dovadă a efectuării cheltuielilor de judecată, situaţie în care Tribunalul 

Iaşi nu putea admite o cerere nedovedită. 

Se poate observa că recurenta nu indică în cererea de recurs cuantumul cheltuielilor de 

judecată ci se exprimă la modul general că a efectuat cheltuieli „in legătură cu prezentul 

proces" şi are dovezi scrise în acest sens. 

Deoarece recurenta nu a depus la judecarea fondului nicio dovadă a efectuării 

cheltuielilor de judecată, considerăm că soluţia Tribunalului Iaşi, este legală şi temeinică, în 

ceea ce priveşte respingerea capătului de cerere referitor la cheltuielile de judecată solicitate 

de numita FF. 

Recurenta reclamanta FF nu a formulat întâmpinare. 

Față de proba cu înscrisuri administrată de recurenta Compania Naţională Poşta 

Română S.A, la termenul din 10.01.2017, recurenta reclamanta FF a făcut cerere de înscriere 

în fals, în temeiul art.180 CPC din 1865.  

Prin încheierea de ședință din 31.01.2017 instanța, a dispus sesizarea organului de 

urmărire penala, faţă de precizările apărătorului recurentei intimate FF în sensul că stăruie în 

cererea de înscriere în fals cu privire la originalul înscrisurilor precizate în notele scrise: 

- adresa nr. 101/6418/01.06.2012, înregistrată la A.M.O.F.M Bucureşti sub nr. 9502 

din 01.06.2012; 
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- adresa nr. 101/6417/01.06.2012, înregistrată la I.T.M. Bucureşti sub nr. 37562 din 

01.06.2012; 

- adresa nr. 101/7286/27.06.2012 înregistrată la I.T.M. Bucureşti sub nr. 43046 din 

27.06.2012 

- adresa nr. 101/7287/27.06.2012 înregistrată la A.M.O.F.M. Bucureşti sub nr. 11083 

din 27.06.2012, dispune parcurgerea procedurii prevăzută la art. 181 şi următoarele Cod 

procedură civilă din 1865. 

- notificarea trimisă către ITM, comunicată Sindicatului lucrătorilor poştali sub nr. 

SLPR 109/27 06 2012, înscris olograf; 

- notificarea trimisă ALOFM sector 2 Bucureşti, comunicată Sindicatului lucrătorilor 

poştali sub nr. SLPR 111/27 06 2012, înscris olograf. Instanța a respins cererea de suspendare 

a judecării cauzei formulată de recurenta reclamantă FF. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Părţile au depus note de concluzii scrise. 

Analizând actele și lucrările dosarului raportat la motivele de recurs și dispozițiile 

legale incidente, Curtea reține următoarele:  

Contestatoarea FF a fost angajata intimatei Compania Naţională Poşta Română S.A. în 

baza contractului individual de muncă nr. 14219/07.08.1978, începând cu data de 07.08.1978, 

iniţial pe funcţia de oficiant, apoi pe funcţia de auditor intern (conform actului adiţional nr. 

110/3931/01.09.2009), pe funcţia de inspector exploatare (conform actului adiţional nr. 

6601.4/24.08.2010), iar în final pe funcţia de şef Serviciu Trezorerie Decontări din cadrul 

Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 

109.1/787/29.07.2011 la contractul individual de muncă. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012, intimata Compania Naţională Poşta Română S.A. a 

dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 65, art. 66 Codul Muncii şi art. 26.1, art. 26.3 din 

Contractul Colectiv de Muncă 2008 – 2018, concedierea contestatoarei de pe postul „Sef 

Serviciu Regional” începând cu data expirării termenului de preaviz, pentru motive care nu 

ţin de persoana salariatului (desfiinţarea efectivă a postului ocupat), ca urmare a concedierii 

colective. 

S-a indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii 

de priorităţi au ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de 

evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile 

art. 31.6 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării 

competenţelor profesionale pe bază de interviu, după caz. 

De asemenea, s-a precizat că, având în vedere că, în urma consultărilor cu Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, s-a stabilit de comun acord ca posturile din structurile noi şi 

cele modificate, aferente organigramei aprobate în data de 30.05.2012 să fie ocupate prin 

verificarea competenţelor profesionale pe bază de interviu. 

La decizie a fost anexată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, 

contestatoarea având la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la comunicarea 

deciziei pentru a-şi exprima în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă. 

Au fost acordate măsuri de protecţie socială, respectiv salarii compensatorii în 

cuantum de 15 salarii de bază, potrivit art. 26.3 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 

2018. 
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Faţa de motivele de nulitate formală, în raport de prevederile art.78 C. Muncii se rețin 

dispozițiile art. 76 alin. 1 lit.a C.muncii care dispun că decizia de concediere va conţine, in 

mod obligatoriu, motivele care determină concedierea.  

Din punct de vedere jurisdicțional, dispoziţiile legale, nu pot fi interpretate în sensul 

unei obligaţii exhaustive a angajatorului. Decizia de concediere este legală atâta vreme cât 

temeiurile luării măsurii sunt indicate cu destulă claritate pentru a se cunoaşte motivele 

concrete ce au condus la decizia data. Nici simplele erori materiale nu pot atrage sancțiunea 

nulității, precizarea din cuprinsul deciziei că ”FF (...) îndeplinind funcţia de Şef Serviciu 

Regional” este o simpla eroare de redactare. În ceea ce privește aspectele motivaționale ale 

măsurii, în speţa, contrar susținerile contestatoarei, decizia de concediere, chiar dacă nu este 

formalist și 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 și art.66 şi art.67 C.Muncii, precizându-se scriptic :„concedierea 

salariatului/salariatei se dispune din motive care nu ţin de persoana sa, ca urmare a desfiinţării 

efective a postului ocupat, ca o consecinţă a modificării organigramei C.N. Poşta Română 

S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a C.N. Poşta Română nr.31/30.05.2012.” 

Chiar dacă generice și lacunare, mențiunile angajatorului sunt suficiente totuși pentru a 

salvgarda formal actul decizional de la sancțiunea nulității prevăzute de art.78 C.muncii. 

Totuși, 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 a contestatorului o 

procedura de concediere colectivă 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 ţin 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 obligaţiile care revin 

angajatorului. Astfel, potrivit disp. art. 69 alin. 1 Codul muncii, în cazul în care angajatorul 

intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi 

în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul 

sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la metodele şi mijloacele de 

evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi 

concediaţi şi la atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care 

vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor 

concediaţi. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, în perioada în care au loc consultări, potrivit 

alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri 

în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le 

notifice, în scris, următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care 

determină concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi 

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 consecinţelor 
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concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform 

dispoziţiilor 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, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului 

salariaţilor concediaţi. Această notificare prevăzută la art. 69 alin. 2 Codul muncii, trebuie 

comunicată în mod obligatoriu de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă şi 

Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 

sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor (art. 70 Codul muncii). 

Potrivit disp. art. 72 Codul muncii, în situaţia în care, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide 

aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel 

puţin 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 informaţiile 

relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi 

rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. 

(1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul 

salariaţilor afectaţi 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 reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 

inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă (art. 72 

alin. 3). Dispoziţiile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii sunt în concordanţă şi cu dispoziţiile 

Directivei Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor 

membre cu privire la concedierile colective. 

Analizând prevederile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii, se reţine de către instanţă că 

angajatorului îi revine obligaţia de efectua două notificări: una în perioada în care au loc 

consultările cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, iar o a doua notificare în perioada 

ulterioară consultărilor, respectiv după ce angajatorul a luat decizia de a aplica măsura 

concedierii colective. De altfel, aceste notificări au un conţinut relativ diferit, în sensul că cea 

de-a doua notificare trebuie să cuprindă unele elemente suplimentare faţă de prima notificare. 

De asemenea, din cuprinsul dispoziţiilor legale sus – menţionate rezultă că cele două 

notificări sunt obligatorii.  

În cauză, în temeiul Hotărârii nr. 31/30.05.2012 în data de 01.06.2012, intimata a 

comunicat notificarea privind intenţia de a efectua concedieri colective către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România (înregistrată la destinatar cu nr. 91/01.06.2012), către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 

32562/01.06.2012) şi către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti 

(înregistrată la destinatar cu nr. 9502/01.06.2012), această notificare cuprinzând toate 

elementele prevăzute de art. 69 alin. 2 Codul muncii. Potrivit notificării, urmau a fi afectate de 

concediere un număr total de 772 de salariaţi, din următoarele categorii : conducere 290; 

funcţional administrativ 407,auxiliar 55, operativ 20.  

Deşi în acord cu prevederile art.71 Codul Muncii în cuprinsul notificării se prevede un 

termen de 10 zile la dispoziţia sindicatului de la data notificării pentru a propune măsuri în 

vederea evitării concedierii sau diminuării numărului persoanelor afectate de măsură, în mod 

real angajatorul a stabilit termen în aceeaşi zi , pentru consultările cu sindicatul - 01. 

06.2012, 16,30 la sediul său, cu încălcarea prevederilor legale indicate. 
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La aceeaşi data de 01.06.2012, a fost încheiat un proces – verbal între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A., prin care s-a 

stabilit ca unic criteriu de selecţie al salariaţilor afectaţi de concediere - pregătirea 

profesională a acestora, aplicându-se prin verificarea competenţelor pe bază de interviu, de 

către o comisie numită în acest sens. S-a prevăzut de asemenea ca acest unic criteriu de 

selecţie să fie aplicat numai după departajarea salariaţilor ţinând cont de rezultatele 

consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 

2011. 

La aceeaşi dată, 01.06.2012 a fost emisă adresa 6444/01.06.2012 prin care s-a stabilit 

că posturile de execuţie rămase se vor ocupa prin concurs, cei interesati urmând a depune o 

cerere scrisă până la data de 07.06.2012.  

La data de 08.06.2012, contestatoarea a optat pentru posturile din cadrul COR Iaşi – 

Activitate finaciar bancara şi asigurări, activitate Control Exploatare Postala şi Activitate 

posta Rapida. Întrucat i s-a solicitat o singura optiune, contestatoarea a optat pentru posturile 

din cadrul biroului Activitate finaciar bancara şi asigurări. Prin decizia 209/15.06.2012 au fost 

desemnate comisiile de concurs, iar la data de 20.06.2012 a avut loc susţinerea interviului. 

Ulterior, la data de 27.06.2012, intimata a emis (în conformitate cu disp. art. 72 Codul 

muncii) Notificarea deciziei aplicării măsurii de concediere colectivă nr. 101/7286 şi a 

comunicat-o către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la 

destinatar cu nr. 4246/27.06.2012). Potrivit acesteia, măsura concedierii va afecta un număr 

548 salariaţi din următoarele 121 conducere, funcţional administrativ 423 şi auxiliar 4. În 

recurs, societatea angajatoare a făcut dovada comunicării celei de a doua notificări către 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, înregistrată sub nr. 

11083/21.06.2012 şi către către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România, înregistrată sub 

nr.109/27.06.2012. Deşi contestatoarea recurentă s-a înscris în fals cu privire la realitatea 

acestor înscrisuri, până la o măsură judiciară de invalidare, înscrisurile beneficiază de 

prezumția de validitate şi legalitate, astfel încât trebuie apreciat că recurenta a depus dovezile 

necesare privitoare la înaintarea celei de a doua notificări legale. Apărarea reclamantei 

recurente referitoare la aplicarea dispoziţiilor art.139 din c.pr.civ din 1865, în condiţiile în 

care angajatorul a depus doar o copie a notificării şi nu originalul acesteia nu poate fi reţinută, 

faţa de prevederile art.72 alin.3 C.muncii care prevede expres că „angajatorul are obligaţia să 

comunice o copie a notificării prevăzute la alin.1 sindicatului (...).”  

Se reţine însă că aceeaşi dată, 27.06.2012, reprezenta termenul limită pentru 

formularea contestaţiilor la concursul organizat în data de 20.02.2012, reclamanta FF 

depunând contestaţie la data de 26.06.2012 faţa de rezultatele concursului. Contestaţia a fost 

soluţionată, mult ulterior, la data de 03.07.2012, după data la care societatea deja notificase 

numărul total al persoanelor afectate de concediere. 

Faţa de limitele probaţiunii judiciare, se reţine că din întreaga documentație depusă de 

intimata , nu se regăsește vreun alt act intern al angajatorului privitor la decizia finala privind 

măsura concedierii colective. În preambulul deciziei contestate se menţionează că măsura 

concedierii s-a decis in „baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.31/30.05.2012 prin 

care s-a aprobat noua structură organizatorică a CN Posta Romana şi s-a hotarat 

desfiinţarea unui numar de 772 de posturi”. Prin decizia 140/30.05.2012 s-a decis 

implementarea cu data de 31.05.2012 a structurii organizatorice a C.N. Poşta Română S.A. 

corespunzătoare organigramelor aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

31/30.05.2012”.  
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Este real că prevederile normative nu realizează vreo condiționare formală sau 

substanțială relativ la actul decizional intern prin care se inițiază procedura concedierii 

colective, însă acest proces nu poate avea caracter formalist şi exclusiv aparent. În acest sens, 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în interpretarea Directivei Consiliului 

98/59/CE din 20 iulie 1998 „rațiunea de a fi și eficiența consultărilor cu reprezentanții 

lucrătorilor presupun stabilirea factorilor care trebuie luați în considerare în cursul acestora, 

dat fiind că este imposibil să se poarte consultări în mod corespunzător și în conformitate cu 

obiectivele acestora fără a se stabili elementele pertinente privind concedierile colective 

preconizate. Aceste obiective sunt, potrivit termenilor articolului 2 alineatul (2) din Directiva 

98/59, acelea de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul de lucrători afectați, 

precum și posibilitățile de a atenua consecințele (a se vedea Hotărârea Junk, citată anterior, 

punctul 38). Or, în cazul în care se prevede numai o decizie care ar determina concedieri 

colective și, prin urmare, astfel de concedieri sunt numai o probabilitate, iar factorii pertinenți 

pentru consultări nu sunt cunoscuți, obiectivele menționate nu ar putea fi atinse. În schimb, a 

lega nașterea obligației de consultare prevăzute la articolul 2 din Directiva 98/59 de adoptarea 

unei decizii strategice sau comerciale care impune concedieri colective de lucrători pare de 

natură să lipsească parțial această obligație de efectul său util. Astfel, după cum reiese din 

alineatul (2) primul paragraf al articolului 2 menționat, consultările se referă în special la 

posibilitățile de a evita sau de a reduce concedierile colective preconizate. Or, o consultare ce 

ar debuta în condițiile în care a fost deja adoptată o decizie care impune concedieri colective 

nu ar mai putea avea în mod util ca obiect examinarea alternativelor posibile în vederea 

evitării acestora.” (Cauza C-44/08, Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 10 septembrie 2009, 

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry și alții , ant.cit, Concluzii şi paragrafele 46,47). 

În consecinţă, în sarcina societăţii angajatoare exista obligația substanțială și 

procedurală de a dovedi respectarea formalităților legate de realizarea și comunicarea 

notificărilor legale, dar și de a dovedi existența deciziei, ulterioare consultărilor, de a aplica 

măsura concedierii colective. Or, în cadrul probațiunii judiciare, intimata-recurentă a depus 

exclusiv Hotararea din 31/30.05.2012 prin care „se aproba organigrama noii structuri a C.N 

„Posta Romana” S.A şi se mandatează directorul general Ion Smeianu să ia măsurile legale ce 

se impun pentru implementarea structurii organizatorice. 

 De altfel, în raport de preederile art. 79 C.Muncii, astfel cum au fost stabilite anterior, 

angajatorul nici nu avea posibilitatea de a dovedi legalitatea concedierii, peste cuprinsul 

deciziei nr. 931/04.07.2012 în care se invoca drept temei al concedierii exclusiv Hotărârea 

31/30.05.2012 . 

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. De altfel, deşi în recurs s-a solicitat 

în mod repetat explicitarea concretă a modalităţii de reorganizare, cauzele care au condus la 

diferenţele numerice de personal cuprinse în cele două notificări şi realizarea unei 

corespondetei între posturile ce figureaza în cele două organigrame din 01.04.2012 şi 

31.05.2012 nici unul din aceste aspecte nu a fost lămurit şi nici probat.  

Or, o astfel de determinare era necesara și în raport de prevederile Directivei 98/59/CE 

a Consiliului care definește la art.1 lit.a notiunea de ”concedieri colective” ca reprezentând 

concedierile efectuate de un angajator dintr-unul sau mai multe motive, fără legătură cu 

persoana lucrătorului, în cazul în care, conform opțiunii statelor membre, numărul 

concedierilor este: (i) fie, pentru o perioadă de 30 de zile: 
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de cel puțin 10 în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin 

de 100 de lucrători; 

de cel puțin 10 % din numărul lucrătorilor în unitățile care încadrează în mod normal 

cel puțin 100, dar nu mai mult de 300 de lucrători; 

de cel puțin 30 în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de lucrători; 

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că ” în sensul vizat de Directiva 

98/59, poate constitui o „unitate” în cadrul unei întreprinderi o entitate distinctă, caracterizată 

printr-o anumită continuitate și stabilitate, care este destinată executării uneia sau mai multor 

sarcini determinate și care dispune de o echipă de lucrători, precum și de mijloace tehnice și 

de o anumită structură organizatorică de natură a-i permite îndeplinirea acestor sarcini. Ținând 

cont că obiectivul urmărit de Directiva 98/59 are în vedere în special efectele socio-

economice pe care concedierile colective ar putea să le determine într-o anumită conjunctură 

locală și într-un mediu social determinat, pentru a putea fi calificată drept „unitate”, entitatea 

în cauză nu ar trebui să fie obligatoriu caracterizată de un anumit grad de autonomie juridică, 

nici de o autonomie economică, financiară, administrativă sau tehnologică. Urmând, de altfel, 

acest raționament, Curtea a apreciat că, pentru definirea noțiunii „unitate”, nu este esențial 

faptul că unitatea în cauză dispune sau nu de o conducere care să poată efectua în mod 

independent concedieri colective (hotărârea Rockfon, citată anterior, punctul 34 și punctul 2 

din dispozitiv). În același sens, nu este necesară nici o separare geografică față de celelalte 

unități și instalații ale întreprinderii.” * C -270/05 , Hotărârea Curţii , (Camera întâi), 15 

februarie 2007, Athinaïki Chartopoïïa AE împotriva L. Panagiotidis și alții, cu participarea 

Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE), ECLI:EU:C:2007:101, paragrafele 26-29). 

În consecință era în sarcina angajatorului (directiva având efect direct în prezenta cauză) să 

stabilească situația posturilor în cadrul Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, atât înainte, dar 

mai ales după reorganizare , obligație de care nu se putea exonera doar prin prezentarea de 

organigrame și liste de posturi aplicabile la nivel național.  

Potrivit art.78 Codul muncii concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii 

prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

Trebuie, de asemenea, subliniat că procedura concedierii colective este un proces 

reorganizațional substanţial care impune însă reflectarea procedurală a tuturor schimbărilor 

intervenite în structura angajatorului şi stabilirea clară, transparentă şi obiectivă a tuturor 

măsurilor luate. În acest sens, dacă oportunitatea desfiinţării unor locuri de muncă este 

atributul exclusiv al angajatorului, efectivitatea, realitatea şi seriozitatea desfiinţării locului de 

muncă intră în competenta instanţelor judecătoreşti sesizate prin contestaţia salariatului 

concediat. 

Trebuie subliniat că dreptul angajatorului la reorganizarea activității sale nu este un 

drept absolut, ci el cunoaște 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. 

Recurenta intimata s-a apărat constant în prezentul litigiu susținând că postul de 

conducere al contestatoarei a fost desfiinţat alături de celelalte posturi de conducere, situaţie 

în care era irelevantă situaţia sa profesională anterioară concedierii, inclusiv evaluarea sa 

profesională, în raport de prevederile art.69 alin.3 Codul Muncii. De asemenea, s-a susţinut 

constant că rezultatele concursului au vizat ocuparea unui alt post de executie din cadrul 

Postei Romana, concurs fără relevanță sub aspectul postului de conducere deținut de 

contestatoare recurenta şi desfiinţat prin procedura concedierii colective. 
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Tezele defensive ale recurentei intimate sunt doar parțial reale şi, în consecinţă, 

fundamentează un silogism judiciar eronat. Pe de o parte, trebuie subliniat că nu postul 

reclamantei s-a desfiinţat, aşa cum susţine recurenta intimata, ci s-a desfiinţat o întreaga 

structură organizatorică internă societăţii pârâte – Directia Regionala de Postă Nord-Est (o 

unitate în sensul Directivei 98/59/CE) având un total de 5309 de posturi , măsură dublată însă 

de reînfiinţarea mai multor structuri, inclusiv Centrul Operaţional Regional căruia i-au fost 

alocate doar un număr de 43 de posturi. Or, recurenta este în eroare în condiţiile în care se 

referă exclusiv la desfiinţarea postului reclamantei recurente.  

Din punct de vedere juridic trebuie distins între o procedura de concediere colectivă 

realizată prin suprimarea anumitor posturi din schema de încadrare (de ex. 5 posturi contabil) 

procedură ce afectează exclusiv numărul posturilor – interesând ulterior exclusiv selecţia 

lucrătorilor şi o procedură bazata pe o modificare organică şi substanţială a întregii structuri a 

angajatorului, fiind repoziționata si schimbată întreaga organigrama internă. În această ultima 

ipoteza, revine angajatorului sarcina de a face dovada modalităţii concrete de reorganizare, 

echivalarea dintre vechile posturi şi noile posturi, determinarea posturilor efectiv vacante 

suprimate, ş.a În cauză, rămâne total obscură modalitatea prin care pârâta a stabilit lucrătorii 

care nu au fost afectaţi de măsura concedierii colective sau persoanele care au intrat în 

procedura de selecţie prin concurs, în condiţiile în care aşa cum s-a subliniat toate structurile 

organizaționale au fost supuse procesului de reorganizare, grilele de încadrare fiind total 

diferite. 

În acest sens, deşi s-a solicitat recurentei să justifice situaţia tuturor salariatilor 

încadrați anterior în cadrul departamentului economic din cadrul Regionalei Nord-Est, aceasta 

s-a limitat la a susţine că parte din personal a „fost preluat pe central” fără a se determina 

criteriile aplicabile şi operabile în concret.  

Din aceasta perspectivă, rămâne lipsită de orice relevanţa judiciară în prezenta cauză 

situaţia concursurilor realizate de intimata recurentă în condiţiile în care nu s-au putut 

verifica, din punctul de vedere al legalităţii procedurii concedierii, existenţa unor garanţii 

minimale de obiectivitate şi transparenţă în chiar iniţierea procedurilor de selecție a 

personalului. Faptul că s-a statuat jurisdicţional irevocabil prin decizia nr. 197/16.02.2015 că 

angajatorul putea recurge la proba interviului, nefiind tinut a respecta dispoziţiile Contractului 

colectiv de muncă nu interferează cu aspectele litigioase din prezenta cauză, referitoare la 

legalitatea însăşi a procedurii concedierii colective. Întreaga structură defensivă a intimatei 

relevă eludarea principiilor de baza ale instituției concediere colective, ce vizează în principal 

respectarea unui set minimal de reguli imperative de protecție a salariaților. Un argument în 

acest sens este chiar susținerea recurentei care se prevalează defensiv de faptul că reclamanta 

la data de ”24.05.2012, prin cererea înregistrată sub nr 270/23780, a comunicat Directorului 

General al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. acceptul privind trecerea pe alta funcţie - 

de execuţie - în unul din domeniile: operaţional ( poşta rapidă, gestionare reţea, etc) ”. Or, la 

data de 24.05.2012 era inaplicabilă orice procedura de concediere colectivă și în consecință 

lipsită de orice efecte juridice prezumtiva ”opțiune ” a reclamantei.  

Din punct de vedere al dreptului substanțial, angajatorul este cel chemat în primul rând 

să aplice normele referitoare la concedierea colectivă, instanța intervenind doar subsidiar și 

numai la sesizarea uneia din părțile raportului de muncă. Mai mult, angajatorul trebuie să 

prezinte toată documentaţia care să reflecte exact şi obiectiv întreg procesul reorganizational 

şi care să permită instanţei să verifice în concret şi punctual toate permutările de posturi şi 

corelativ de salariaţi, obligaţii neîndeplinite în prezenta cauză. 
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Din punct de vedere legal simpla restructurare și repoziționare a unităților operaționale 

ale angajatorului nu echivalează cu desființarea efectivă a locurilor de munca, după cum nici 

redenumirea acestora nu poate valora juridic cauza reală și serioasă a încetării contractelor de 

muncă sau de menţinere numai a anumitor lucrători în derularea raporturilor 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 aceeași activitate, 

fără examen, concurs sau perioada de probă”. Or, în condițiile în care legea recunoaște 

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 și concediere colectivă, pentru ca măsura încetării 

raporturilor de muncă să nu fie o expresie a arbitrariului și autocrației depline a angajatorului. 

În acest sens, era în sarcina angajatorului de a stabili corespondența faptică între posturile 

desființate și cele înființate, având în vedere că este indubitabil că ele erau alocate aceleași 

activități a angajatorului și a comunica toate aceste informații salariaților. 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 

formală și la nivel strict aparent, controlul jurisdicțional efectuat trebuind să respecte cerințele 

de obiectivitate și analiză sistemică. 

Pe de alta parte, în limitele art. 79 C.muncii, în cuprinsul deciziei de concediere, s-a 

indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi 

s-a ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de evaluare a 

realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile art. 31.6 din 

Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării competenţelor 

profesionale pe bază de interviu. Simpla enumerare imprecisă a criteriilor de stabilire a ordinii 

de priorităţi nu salvgardează angajatorul de obligaţiile imperative ce îi revin, iar apărarea 

potrivit căreia în cazul contestatoarei nu s-a avut în vedere evaluarea profesională întrucat 

postul de conducere a fost desfiinţat, reprezintă o apărare nouă, peste conţinutul deciziei de 

concediere care nu exclude utilizarea acestui criteriu.  

În consecinţă, în mod corect prima instanţa a apreciat că şi din aceasta perspectivă 

decizia contestă este nelegală 

În consecinţă, pentru toate aceste argumente, ţinând de încălcarea repetată şi evidentă 

a garanţiilor legale minimale în realizarea procedurii concedierii colective, faţa de prevederile 

art.78 Codul Muncii, recursul formulat de recurenta intimata Compania Naţională Posta 

Romana S.A pe capatul principal de cerere este nefondat. 

În ceea ce privește capătul de cerere referitor la reintegrarea contestatoarei, se reține că 

în acord cu prevederile art.80 C.muncii, în limitele legale ale efectelor anulării deciziei de 

concediere, instanța, prin repunerea părților în situația anterioara, a obligat angajatorul la 

reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 931/04.07.2012. 

În acest context, susținerile recurentei la greșita soluționare a acestui petit, în condițiile 

în care postul a fost total desființat, precum și structura din care făcea parte, precum și 

apărările recurentei FF sunt lipsite de suport legal. 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. Cauza încetării 

raporturilor de muncă fiind nelegală, în mod corespunzător reluarea raporturilor de muncă se 

va realiza în aceleași condiții și circumstanțe ca în totala absență deciziei de încetare, 
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angajatorul neputând produce vreun efect juridic prin fapta sa apreciată jurisdicțional ca fiind 

contrară legii. 

De altfel, în acest sens, potrivit art.24 din Carata Sociala Europeană, ratificată de 

România prin Legea 74 din 1999, toți lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere. În 

vederea exercitării dreptul la protecţie în caz de concediere, părțile se angajează sa 

recunoasca: a) dreptul lucrătorilor de a nu fi concediați fără un motiv întemeiat, legat de 

aptitudinea sau de conduita acestora ori de cerințele de funcționare a întreprinderii, a 

instituției sau a serviciului; b) dreptul lucrătorilor concediați fără motiv întemeiat la o 

indemnizație adecvata sau la o alta reparație corespunzătoare.  

În aplicarea acestor dispoziții, s-a reținut că ” în timp ce articolul 24 nu se referă în 

mod explicit la ”reintegrarea” , acesta prevede dreptul lucrătorilor la indemnizație adecvata 

sau la o alta reparație corespunzătoare. Comitetul consideră că ”altă reparație 

corespunzătoare” ar trebui să includă ”reintegrarea” ca unul dintre remediile disponibile la 

îndemâna instanțelor naționale (vezi Concluzii 2003, Bulgaria). Posibilitatea de acordarea a 

acestui remediu recunoaște importanța repunerii angajatului înapoi în relația de muncă, care 

să nu fie cu nimic mai nefavorabilă decât cea de care a beneficiat anterior. Dacă reintegrarea 

este adecvată într-un caz special, este o chestiune care ține de instanțele judecătorești 

naționale a decide. Comitetul reamintește că a statuat în mod constant că reintegrarea ar trebui 

să fie disponibilă ca un remediu în baza mai multor altor prevederi ale Cartei astfel cum a fost 

interpretat de Comitet, de exemplu, în conformitate cu articolul 8§2 și 27§3” ( Comitetul 

European pentru Drepturi Sociale, Finnish Society of Social Rights v. Finland Complaint No. 

106/2014, Decizia publicată în 31.01.2017). 

În consecință, reintegrarea reclamantei are ca scop asigurarea remediului jurisdicțional 

deplin și eficient în vederea protecției salariatului în caz de concediere nelegală, remediu 

prevăzut de dispozițiile art.80 alin.2 C.muncii și aplicabil imperativ și în toate situațiile, fără 

distincție.  

Fața de aceste considerente și acest motiv de recurs trebuie apreciat ca nefondat. 

În ceea ce priveşte cererea intimatei recurente de obligare a contestatoarei la plata 

salariilor compensatorii primite, se reţine prioritar că prin calea de atac nu a fost devoluat 

acest aspect, astfel că instanţa de recurs nu se poate pronunţa asupra acestei pretenţii. De 

altfel, în acest sens sunt şi dispoziţiile art.281 ind.2a din Codul de procedură civilă din 1865 

ce se aplică în prezenta cauză, dispoziţii potrivit cărora completarea hotărârii nu se poate 

solicita pe calea apelului sau recursului, ci numai în procedura prevazuta de art.282 ind .1 

c.pr.civ. 

În ceea ce priveşte recursul formulat de reclamanta, deşi sentinţa pronunţată este 

legală sub aspectul modalităţii de soluţionare a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, 

aceasta apare ca fiind netemeinică în raport de probele administrate în recurs, proba permisă 

în raport de prevederile Codului de procedura civilă din 1865, ce guvernează prezenta cauza.  

Având în vedere prevederile art.305 C.pr.civ din 1865, faptul că recurenta 

contestatoare a făcut dovada prin chitanţa nr. 82/19.03.2013 emisă de avocat, a cheltuielilor 

de judecată avansate la fond în cuantum de 2000 lei, având în vedere exclusiv pretențiile 

soluționate în cauza 4085/99/2013, curtea admite recursul formulat şi modifică sentinţa civilă, 

în sensul că obligă intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 1000 lei cheltuieli 

de judecata în fond.  
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3. Prescripţia dreptului material la acţiunea în constatarea nulităţii actului adițional 

la contractul individual de muncă  

Temei de drept: art. 2500 alin.1 C.civ.; art. 2502 alin.2 pct.3 C.civ ; art. 268 alin. 1 lit. d) din 

Codul muncii 

Potrivit art. 2500 alin.1 C.civil dreptul material la acţiune, denumit în continuare 

drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de 

lege. Potivit 2502 alin.2 pct.3 C.civ sunt imprescriptibile drepturile privitoare la acţiunea în 

constatarea nulităţii absolute a unui act juridic. Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul 

muncii cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata 

existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 

individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. De asemenea, potrivit art.211 

alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate 

fi cerută de părţi pe întreaga perioada în care contractul respectiv se aplică. Regula 

derogatorie instituită de Codul Muncii îşi are fundamentul în specificitatea instituției 

nulității, determinată de art.57 alin.2 Codul Muncii potrivit căruia constatarea nulităţii 

contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. În consecință, excepţia 

specifică dreptului muncii privitoare la prescriptibilitatea acţiunii în nulitate a contractului 

de muncă este raţională, în condiţiile în care actul jurisdicțional al constatării nulităţii ar fi 

lipsit de orice efect juridic în ipoteza încetării contractului juridic de muncă. Însă, ca orice 

excepţie, cea înscrisă în art.211 alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 este de strictă interpretare şi 

aplicare (exceptio est strictissimae interpretationis), referindu-se exclusiv la contractul de 

muncă în esenţa sa, nu şi actele adiționale la acesta, acte ce reprezintă din punct de vedere 

juridic, simple clauze ale contractului. În acest sens, art.268 alin.1 lit.d C.Muncii prevede 

expres că nulitatea unor clauze ale contractului individual de muncă poate fi cerută pe toată 

durata existenţei contractului. În consecinţă, simpla încetarea a efectelor unor clauze , chiar 

stabilite prin act adițional, nu are vreo înrâurire asupra termenului de prescripție, ce se 

raportează legal, în materia nulităţii, exclusiv la durata de existenţă a contractului de muncă. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 523/5 

octombrie 2017  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. XX83/99/2016 la data de 

21.09.2016, Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru reclamantul X, a chemat în 

judecată pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 

(C.NA.D.N.R.), reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi, solicitând 

instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună: 

- anularea actului adiţional la contractul individual de muncă, înregistrat în anul 2013 

sub nr. 2/10322; 

- plata drepturilor salariale, reprezentând diferență salariu de bază și sporuri eferente 

acestei sume, reținute în temeiul actului adițional menționat la pct. 1, pentru perioada iulie 

2013 - mai 2014; 

- plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs, în cuantum de 

0,04%/zi de întârziere, conform art. 101 CCM 2013 – 2014, coroborat cu dispoziţiile art. 120 

alin. 1 şi 7 din Codul de procedură fiscală pentru sumele de bani datorate de la momentul 

reţinerii acestora până la momentul plăți acestor sume de bani; 

- plata cheltuielilor de judecată. 
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În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este salariatul pârâtei, iar salarizarea se 

face conform contractului colectiv de muncă 2013 - 2014, înregistrat la ITM sub 201, valabil 

începând cu data de 15.05.2013 astfel cum a fost prelungit până la data de 02.06.2014. 

Salarizarea angajaților se făcea în baza unei grile de salarizare reglementata în anexa nr. 2 a 

acestui CCM, în baza regulilor menționate în cap VI din CCM, art. 94 - 112.  

La data de 30.05.2013, Consiliul de Administrație al pârâtei s-a întrunit și a hotărât 

prin hotărârea nr. 7 pct. i: mandatarea directorul general interimar al companiei sa dispună 

masurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajații companiei ținându-se cont de 

reducerea fondului de salarii la nivelul unității cu 15%; reducerea cu 15% a salariului de baza 

pentru fiecare categorie de salariați, in ordinea descrescătoare a funcției din grila de salarizare, 

până la încadrarea în limita fondului de salarii aprobată.  

Urmare a emiterii acestei hotărâri, salariații au fost informați că urmează să li se 

modifice în sens negativ salariile. 

Reclamantul a apreciat că actul adițional semnat este nul deoarece, hotărârea Consiliul 

de administrație al C.N.A.D.N.R. nr. 7/2013 pct. I, g și i, a fost anulată de către Curtea de 

Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014, pronunțata în dosarul nr. 

7163/30/2013**, statuându-se cu putere de lucru judecat că este nelegală şi nu poate să-şi 

producă efectele. În acest sens, a făcut trimitere la hotărârea instanței. Mai mult, conform 

principiului ,,accesoriul urmează principalul,, actele adiționale încheiate în baza hotărârii nr. 

7/2013 sunt afectate de nulitate. 

Reclamantul a mai învederat că pârâta a recunoscut sumele de bani și că a efectuat 

demersuri şi a obţinut bugetul necesar plăţii drepturilor salariale reţinute iar prin actul nr. 

92/4346/07.01.2015, compania a răspuns cererii de executare a deciziei Curţii de Apel 

Timişoara înțelegând să execute de bună voie această decizie, solicitând acordarea unui 

termen mai lung în vederea punerii ei in practică, motivat de inexistenţa sumelor necesare în 

anul 2014, dar și a volumului mare de lucru. În Raportul privind elaborarea fundamentării 

BVC pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/21.01.2015, la 

poziția alte cheltuieli cu personalul a fost prevăzută suma de 942,49 mii lei, sumă necesară 

executării deciziei pronunțate în dosarul nr. 7163/2013. Astfel, deși s-au făcut demersurile în 

vederea obținerii sumelor de bani necesare restituirii salariilor sumelor de bani diminuate în 

baza hotărârii nr.7/2013, pârâta nu a mai şi plătit aceste sume de bani. 

Reclamantul a menționat că actul adiţional la contractul individual de muncă este nul 

întrucât a fost încheiat cu încălcarea art. 38 şi art. 5 şi 8 din Codul muncii. Deşi a încheiat 

actul adiţional la contractul individual de muncă prin care i se recunoşteau un salariu şi 

sporuri, în urma Hotărârii nr. 7/2013 a Consiliului de Administraţie, i s-a prezentat spre 

semnare un act adiţional cu salariul de bază diminuat. Având în vedere că i s-a cerut să 

renunţe la dreptul său la un salariu de bază stabilit în baza art. 159 şi urm. din Codul muncii, 

apreciază că actul adiţional semnat este lovit de nulitate absolută.  

Prin C.C.M. 2014, art. 140, s-a prevăzut că ,,începând cu drepturile salariale aferente 

lunii iunie 2014, salariații cărora li s-au diminuat salariile de bază în perioada 01.06.2013-

01.09.2013 prin act adiţional la CIM vor reveni la salariile de bază avute înaintea diminuării”. 

Astfel, pârâta a recunoscut injustețea diminuărilor salariale şi a dispus repararea acestora însă 

doar pentru viitor, începând cu iunie 2014. 

În ceea ce priveşte cererea referitoare la obligarea pârâtei la plata de daune interese, 

reclamantul a precizat că daunele interese în cazul neplăţii la termen a salariului au fost 

negociate prin contractul colectiv de muncă, respectiv la art. 101 din CCM 2013 – 2014, 
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clauză ce face trimitere la art. 120 alin. 1 şi 7 din Codul de procedură fiscală care stipulează 

că dobânda se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 

termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobânzii este 

de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

De asemenea, reclamantul a făcut trimitere și la practica instanțelor din țară în ceea ce 

privește legalitatea acordării daunelor interese și acordarea acestora. 

Pentru toate aceste motive reclamantul a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a fost 

formulată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului Muncii şi O.G. nr. 137/2000. 

În susținerea pretențiilor, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 

Reclamantul a anexat în copie „conform cu originalul” un set de înscrisuri, constând în 

contractul colectiv de muncă nr. 201/15.05.2013 pentru anul 2013, Hotărârea nr. 7/30.05.2013 

a Consiliului de Administraţie, acte adiţionale la contractul individual de muncă al 

reclamantului, decizia civilă nr. 1075 A/13.11.2014 a Curţii de Apel Timişoara, adrese, 

Hotărârea nr. 2/21.01.2015 a Consiliului de Administraţie, extras din contractul colectiv de 

muncă nr. 196/02.06.2014 pentru anul 2014, practică judiciară. 

Pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A prin 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca 

neîntemeiată. 

În motivarea excepției prescripţiei dreptului la acţiune, pârâta a făcut trimitere la disp. 

art. 268 alin. 1 lit. c) din Codul muncii precum şi la art. 2517 şi 2529 din Codul civil. S-a 

arătat că actul adiţional nr. 1/6447/2012 (înregistrat sub nr. 2/10322/08.08.2013) a început să-

şi producă efectele de la data de 01.08.2016, aşa cum rezultă din chiar cuprinsul actului. 

Reiese astfel că atât pentru anularea actului juridic cât şi pentru solicitarea unor pretenţii 

termenul de prescripţie privind dreptul material la acţiune este prescris prin raportare la data 

înregistrării cererii de chemare în judecată. 

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea pretențiilor reclamantului ca neîntemeiate 

motivat de faptul că actele adiţionale nu sunt un accesoriu al Hotărârii Consiliului de 

Administraţie anulate ci sunt rezultatul acordului de voinţă al părţilor şi exprimă un 

consimţământ liber şi neviciat al părţilor concretizat prin însăşi semnarea actelor a căror 

anulare se cere. 

Susţine pârâta că mandatul dat Directorului General al CNADNR SA este în 

conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 1 lit. d) din Statutul companiei, în sensul că actele 

adiţionale au fost semnate ca rezultat al unei negocieri. Salariaţilor care au refuzat negocierea 

nu au semnat actele adiţionale şi nu li s-au diminuat salariile. 

Pârâta a învederat faptul că drepturile care au fost restrânse nu erau recunoscute prin 

lege, iar prin actul adiţional mu s-a renunţat la salariul de bază ci s-au diminuat anumite 

sporuri, astfel că nu îşi are aplicativitate art. 38 din Codul muncii, astfel cum a afirmat 

reclamantul. 

Referitor la daunele interese în cuantum de 0,04% pe zi întârziere, pârâta a învederat 

că sunt accesorii ale debitului principal fiind, de asemenea, supuse prescripţiei şi 

neîntemeiate. 

În concluzie, pârâta a solicitat în principal admiterea excepţiei prescripției dreptului la 

acţiune, iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

În drept, pârâta a invocat prevederile art. 205 din Codul de procedură civilă. 
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Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fond admiterea acţiunii astfel cum a fost 

formulată. 

Prin sentinţa civilă nr. 131/01.02.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele: 

„Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de către pârâtă. 

Admite în parte acţiunea, formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi 

pentru reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

Anulează actul adiţional nr. 2/10322 la contractul individual de muncă al 

reclamantului. 

Obligă pârâta să achite reclamantului diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat prin prezenta hotărâre şi cele efectiv încasate 

în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 

Obligă pârâta să achite reclamantului daune interese de 0,02 %/zi întârziere pentru 

sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei fiecărui drept salarial 

şi până la plata efectivă a sumelor datorate, conform disp. art. 101 din C.C.M. 2013 – 2014 

coroborate cu disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015. 

Respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale 

aferente perioadei 01.07.2013 – 31.07.2013. 

Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 900 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată.” 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Analizând cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de către 

pârâtă prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul muncii cererile în vederea 

soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în 

cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori 

a unor clauze ale acestuia. 

Or, în cauză, se solicită de către reclamant anularea actului adiţional nr. 

2/10322/08.08.2013 la contractul individual de muncă. 

Raportat la dispoziţiile indicate anterior, reclamantul poate solicita cercetarea 

legalităţii actului adiţional, ce face parte integrantă din contractul său de muncă, pe toată 

durata existenţei contractului. Atât reclamantul cât şi pârâta au specificat că reclamantul este 

salariatul unităţii pârâte, deci contractul individual de muncă al reclamantului este în fiinţă. 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că dreptul la acţiune al reclamantului în 

cererea privind anularea actului adiţional nr. 2/10322/01.08.2013 nu este prescris. 

În ceea ce priveşte diferenţele de drepturi salariale solicitate, respectiv sumele reținute 

în temeiul actului adițional nr. 2/10322/08.08.2013, pentru perioada iulie 2013 - mai 2014, 

instanţa are în vedere faptul că potrivit disp. art. 268 alin. 1 lit. c) din Codul muncii, cererile în 

vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data 

naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă 

constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum 

şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator. 

De asemenea, potrivit art. 278 alin. 1 din Codul muncii dispoziţiile prezentului cod se 

întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt 



424 

 

incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile 

legislaţiei civile. 

Or, potrivit disp. art. 2523 din Codul civil prescripţia începe să curgă de la data când 

titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. 

În cauză, reclamantul a cunoscut naşterea dreptului său de a solicita obligarea pârâtei 

la plata diferenţelor de drepturi salariale reţinute ca urmare a încheierii actului adiţional nr. 

2/10322/08.08.2013 la data când a luat cunoştinţă că prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată 

de Curtea de Apel Timișoara în 13.11.2014 în dosarul nr. 7163/30/2013**, instanţa a dispus 

anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de Administraţie, ce a 

prevăzut anumite reduceri salariale. 

Prin urmare, raportat la data pronunţării deciziei civile – 13.11.2014 şi la data 

înregistrării prezentei acţiuni – 21.09.2016, instanţa constată că nu a fost depăşit termenul de 

prescripţie de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune. 

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune, invocată de către pârâtă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele: 

Reclamantul este angajatul unităţii pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.) în funcţia de director adjunct comercial, locul de muncă al 

acestuia fiind în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi.  

Prin prezenta acţiune, Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru reclamantul 

X, a solicitat anularea actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual de 

muncă al reclamantului, obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi salariale reținute în 

temeiul actului adițional menționat, pentru perioada iulie 2013 - mai 2014 şi la plata de daune 

interese în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere pentru sumele de bani datorate, de la 

momentul reţinerii acestora până la momentul plăţii acestora. 

Se reţine de către instanţă că prin Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 (pct. i), Consiliul de 

Administrație al pârâtei a hotărât mandatarea directorului general interimar al companiei să 

dispună măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii companiei ţinându-

se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%, cu respectarea următoarelor 

reguli: 

1. Reducerea cuantumului sporurilor aplicabile oricărui angajat, cu încadrarea la 

nivelul maxim stabilit prin contractul colectiv de muncă; 

2. Reducerea/eliminarea plăţilor pentru orele suplimentare (cu compensarea acestora 

corespunzătoare, prin majorarea timpului liber acordat) pentru orice angajat; 

3. Dacă în urma aplicării măsurilor dispuse la punctele anterioare fondul total de 

salarii al companiei este încă mai mare de limita stabilită în urma modificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli, atunci se va aplica reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare 

categorie de salariaţi în ordinea descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la 

încadrarea în limita fondului de salarii aprobată. 

Prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată de Curtea de Apel Timișoara la data de 

13.11.2014 în dosarul nr. 7163/30/2013**, instanţa a dispus, printre altele, anularea punctului 

„i” din Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut cu putere de lucru judecat faptul că „în 

ce priveşte punctul i din Hotărârea nr. 7/30 mai 2013, instanţa observă că limitele mandatului 
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dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi criteriile de reducere a 

salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. 

Aceste limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la 

contractele individuale de muncă, prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. 

Aceste limite fixate prin mandatul directorului general exclud posibilitatea negocierii 

şi sunt de natură a încălca prevederile art. 41 alin. l din Codul Muncii, potrivit cu care 

contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, precum şi art. 5 

din CCM nr. 201/15 mai 2013 conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin 

act adiţional în condiţiile legii ori de cate ori părţile convin aceasta, iar orice cerere de 

modificare va face obiectul unei negocieri. 

Mai mult, în modul în care sunt prevăzute criteriile de reducere a salariilor se poate 

crea o situaţie discriminatorie între salariaţi şi ajunge ca numai unii dintre salariaţi să fie 

afectaţi de reducerea salariilor de bază, în ordinea inversă a claselor de salarizare. 

Mandatul dat directorului general nu este conform art. 20 alin. l lit. d din statutul 

C.N.A.D.N.R., de a negocia salariile, ci este imperativ în sensul ajustării salariilor în scopul 

reducerii cu 15% a fondului de salarii”. 

Astfel, cu putere de lucru judecat s-a statuat că dispoziția de la pct. i din Decizia nr. 7 

a Consiliului de Administrație al C.N.A.D.N.R. este lovită de nulitate, sancţiune ce are ca 

efect lipsirea acestei decizii de efectele contrare legii, în scopul restabilirii legalităţii. 

În cauză, a fost încheiat un mandat special, respectiv mandatul special acordat 

Directorului General al companiei de către Consiliul de Administrație al pârâtei prin 

Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 (pct. i), de a dispune măsurile necesare ajustării salariilor 

individuale pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la 

nivelul unităţii cu 15%. 

Ca în cazul oricărui contract, obiectul mandatului trebuie să fie determinat şi licit, sub 

sancţiunea nulităţii absolute (art. 1179 alin. (1) pct. 3 şi art. 1225 alin. (2) C. civ.). 

Or, prin anularea dispoziției de la pct. i din Decizia nr. 7 a Consiliului de 

Administrație al C.N.A.D.N.R., a fost anulat mandatul special al Directorului General al 

companiei de a dispune măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii 

companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%. 

Este adevărat că în cuprinsul actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 nu este 

menţionată Hotărârea nr. 7/30.05.2013, însă, este indicat ca temei al reducerii salariale art. 

142 din Contractul Colectiv de Muncă al CNADNR SA nr. 201/15.05.2013, care prevede 

dreptul patronatului de a renegocia toate salariile din cadrul companiei, în vederea încadrării 

în bugetul de salarii aprobat. 

Or, în condiţiile în care Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de Administrație 

al pârâtei a prevăzut mandatarea directorului general interimar al companiei pentru a dispune 

măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de 

reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%, este evident că măsura diminuării 

drepturilor salariale ale reclamantului a fost dispusă în virtutea aplicării Hotărârii nr. 

7/30.05.2013 şi nu ca urmare a unei renegocieri salariale sau conform art. 109 din CCM nr. 

201/15.05.2013, care prevede modificarea salariului de bază în funcţie de evaluarea realizării 

obiectivelor de performanţă. 

Mai constată instanţa şi faptul că pârâta a recunoscut că în urma anulării pct. i din 

Hotărârea C.A. nr.7/30.05.2013 datorează bani salariaţilor şi a efectuat demersuri şi a obţinut 

bugetul necesar plaţii drepturilor salariate reţinute. 
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Prin adresa nr. 92/74059/23.12.2014 compania a răspuns că înţelege să execute de 

bună voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai lung în 

vederea punerii ei în practică, motivat de inexistenţa sumelor necesare în anul 2014, dar şi a 

volumului mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 

anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2/21.01.2015, la poziţia C3 

„Alte cheltuieli cu personalul” a fost prevăzută suma de 9472,49 mii lei, sumă necesară 

executării deciziei pronunţate în dosarul 7163/30/2013.  

Astfel, deşi pârâta recunoaşte faptul că datorează salariaţilor sumele de bani pierdute 

ca urmare a aplicării Hotărârii C.A. nr.7/30.05.2013 pct. i şi face demersuri în vederea 

obţinerii sumelor de bani în buget, ulterior nu le-a mai acordat. 

De asemenea, prin art. 140 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate 

aferent anului 2014, înregistrat cu nr. 196/02.06.2014, s-a prevăzut ca începând cu drepturile 

salariale aferente lunii iunie 2014, salariaţii cărora li s-au diminuat salariile de bază în 

perioada 01.06.2013 – 01.09.2013, prin act adiţional la CIM, vor reveni la salariile de bază 

avute înaintea diminuării. 

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că sunt întemeiate cererile reclamantului 

privind anularea actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual de muncă şi 

obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi salariale reținute în temeiul actului adițional 

menționat, pentru perioada august 2013 - mai 2014 şi urmează a le admite. 

Cât priveşte cererea reclamantului de obligarea a pârâtei la plata diferenţelor de 

drepturi salariale reținute în temeiul actului adițional menționat, pentru luna iulie 2013 

instanţa urmează să o respingă, având în vedere că potrivit menţiunilor din actul adiţional nr. 

2/10322/01.08.2013 acesta şi-a produs efectele începând cu data de 01.08.2013, neavând 

aplicabilitate în iulie 2013. 

Referitor la cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata de daune interese în 

cuantum de 0,04% pe zi de întârziere pentru sumele de bani datorate, de la momentul reţinerii 

acestora până la momentul plăţii acestora, instanţa constată că este întemeiată în parte. 

Potrivit art. 229 din Codul muncii, „(1) Contractul colectiv de muncă este convenţia 

încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, 

reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se 

stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce 

decurg din raporturile de muncă” iar potrivit disp. alin. (4), „Contractele colective de muncă, 

încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor”. 

Potrivit disp. art. 133 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011, „clauzele contractelor 

colective de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor 

colective de muncă încheiate la acest nivel”, iar potrivit disp. art. 148 din acelaşi act normativ, 

executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrăgând răspunderea părţilor care se 

fac vinovate de aceasta. 

În speţă, se reţine de către instanţă că potrivit disp. art. 101 din Contractul colectiv de 

muncă nr. 201/15.05.2013, încheiat la nivel de unitate pentru anul 2013 „întârzierea 

nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia determină obligarea angajatorului la plata 

de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, conform prevederilor 

Codului de procedură fiscală la zi”.  
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Potrivit disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, la care face trimitere art. 101 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de 

unitate, „nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”.  

Prin urmare, instanţa reţine faptul că prin contractul colectiv de muncă încheiat la 

nivel de unitate s-a prevăzut obligaţia angajatorului de a plăti salariaţilor daune interese în 

situaţia întârzierii nejustificate a plăţii salariului sau în caz de neplată a acestuia, însă 

cuantumul acestora nu este cel indicat prin cererea de chemare în judecată (de 0,04%/zi 

întârziere) ci de 0,02%/ zi întârziere. 

Faţă de toate aceste considerente, raportat la dispoziţiile legale invocate, instanţa 

admite în parte acţiunea formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru 

reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.). 

În consecinţă, anulează actul adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual 

de muncă al reclamantului. 

Obligă pârâta să achite reclamantului diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat prin prezenta hotărâre şi cele efectiv încasate 

în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 

De asemenea, obligă pârâta să achite reclamantului daune interese de 0,02 %/zi 

întârziere pentru sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei 

fiecărui drept salarial şi până la plata efectivă a sumelor datorate, conform disp. art. 101 din 

CCM 2013 – 2014 coroborate cu disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015. 

Instanţa respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata diferenţelor 

de drepturi salariale aferente perioadei 01.07.2013 – 31.07.2013. 

În temeiul disp. art. 453 NCPC instanţa obliga intimata să achite reclamantului suma 

de 900 lei reprezentând cheltuieli de judecată, astfel cum au fost dovedite prin ordinul de plată 

nr. 85/30.08.2016. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel C.N.A.I.R. S.A. prin Direcţia Regională 

Drumuri si Poduri Iaşi prin care solicită admiterea apelului şi modificarea hotărârii apelate 

în sensul respingerii acţiunii pentru următoarele motive: 

1. Prima instanţă a respins în mod greşit excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 

A. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere dispoziţiile art.268, 

alin.l, lit.d din Codul Muncii reţinând că cererile în vederea soluţionării unui conflict de 

muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită 

constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale 

acestuia. 

În prezenta cauză reclamantul nu a solicitat anularea contractului individual de muncă 

ori a unor clauze ale acestuia, ci anularea actului adiţional nr.2/10322/08.08.2013. 

Având în vedere dispoziţiile art. 268, alin.1 lit.d din Codul Muncii, invocate de prima 

instanţă în susţinerea soluţiei pronunţate cu privire la excepţie, acţiunea privind anularea 

actului adiţional trebuia promovată pe toată perioada existenţei acestuia, având în vedere că 

printr-un act adiţional ulterior, salariatul a revenit la salariul iniţial. 

Prin urmare, la momentul promovării acţiunii actul adiţional contestat nu-şi mai 

producea efectele, astfel încât cererea de chemare în judecată cu privire anularea acestuia este 

prescrisă. 
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 Prima instanţă a reţinut în mod greşit şi faptul că solicitarea de acordare a drepturilor 

salariate, respectiv sumele reţinute în temeiul actului adiţional nr.2/10322/08.08.2013, pentru 

perioada iulie 2013 - mai 2014 nu este prescrisă. 

Pentru a pronunţa acesta soluţie s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.268, alin. 1, lit.c 

ale Codului Muncii, respectiv faptul că termenul de prescripţie este de 3 ani de la data naşterii 

dreptului material la acţiune, coroborat cu prevederile art.2523 din Codul Civil, conform 

cărora prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, 

după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. 

Instanţa reţine în mod greşit că reclamantul a cunoscut naşterea dreptului său la 

acţiune la momentul luării la cunoştinţă a deciziei civile nr.l085A din 13.11.2014 a Curţii de 

Apel Timişoara. 

Solicită a se avea în vedere că reclamantul nu a fost parte în această cauză astfel încât 

să îi fie comunicata decizia respectivă. De altfel, instanţa nu precizează care este momentul la 

care reclamantul a luat cunoştinţă despre existenţa deciziei. 

Raportat la argumentul instanţei conform căruia termenul de prescripţie începe să 

curgă de la data când titularul dreptului a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască 

naşterea lui, solicită a se avea în vedere că însuşi reclamantul susţine că actul adiţional ar fi 

fost încheiat cu încălcarea prevederilor art.38, din Codul Muncii, conform cărora salariaţii nu 

pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 

Astfel, nu era necesară pronunţarea unei hotărâri de anulare a HCA nr.7 din 2013 

pentru ca salariatul să cunoască naşterea dreptului său. Acest aspect a fost cunoscut atunci 

când s-a încheiat actul adiţional, aspect confirmat de salariat prin invocarea, în susţinerea 

nulităţii acrului adiţional a prevederilor art.38 din Codul Muncii. 

Prin urmare, raportat la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, 

respectiv 21.09.2016, soluţia legală cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este 

aceea de admitere, atât în privinţa anulării acrului adiţional, cât şi cu privire la plata 

drepturilor salariate solicitate. 

Pe fond, soluţia de anulare a actului adiţional contestat este una greşită. 

Actul adiţional nu constituie un accesoriu al Hotărârii Consiliului de Administraţie 

anulate, deoarece in cuprinsul actului adiţional nu se face nici o menţiune despre respectiva 

hotărâre ca fiind temei al încheierii actelor. Actele adiţionale reprezintă rezultatul unui acord 

de voinţa neviciat si nu sunt accesorii la o hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

angajatorului, care este un act unilateral. 

Actul adiţional este rezultatul acordului de voinţa al părţilor ,,respectiv angajat şi 

angajator şi exprimă un consimţământ liber si neviciat al părţilor concretizat prin însăşi 

semnarea actului a cărui anulare a fost solicitată. Chiar in CCM la nivel CNADNR SA din 

2013 se menţionează la art. 142 ca patronatul are dreptul sa renegocieze toate salariile din 

2013 din cadrul Companiei cu respectarea mandatului acordat de consiliul de administraţie 

prin hotărârea nr. 6 /13.05.2013. 

Solicită a se avea în vedere dosarul în care a fost pronunţată decizia nr.1085A din 

13.11.2014 a Curţii de Apel Timişoara nu l-a avut în calitate de parte nici pe reclamantul din 

prezenta cauză şi nici pe organizaţia sindicală care îl reprezintă. Hotărârea pronunţată în 

dosarul menţionat este opozabilă doar părţilor din respectiva cauză. 

Adresa CNADNR SA existentă la dosar, despre care prima instanţă reţine că ar 

constitui o recunoaştere a drepturilor pretinse, deoarece se referă la executarea de bună voie a 

deciziei Curţii de Apel Timişoara, nu este adresată nici salariatului din prezenta cauză şi nici 
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organizaţiei sindicale care îl reprezintă ci Sindicatului Direcţiei Regionale de Drumuri şi 

Poduri Timişoara. 

De asemenea, raportul privind elaborarea fundamentării Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2015, priveşte executarea deciziei pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, 

în care, aşa cum am menţionat, nici reclamantul şi nici Sindicatul Drumarilor „E.R.” nu au 

fost parte. Prevederea acestor sume nu constituie o recunoaştere a pretenţiilor, ci o măsură de 

prevedere, în bugetul de venituri şi cheltuieli fiind prinse sume care ar putea fi achitate ca 

urmare a litigiilor existente pe rolul instanţelor de judecată. 

În drept, invocă prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, ale Codului de 

procedura civila şi ale Codului civil. 

În probaţiune, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

Sindicatul Drumarilor „E.R.” a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea 

apelului şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata efectuate în apel. 

Prealabil, menţionează intimatul faptul ca apelanta nu a atacat reţinerile instanţei 

referitoare la faptul că: 

- „prin decizia civila nr,1075A pronunţata de Curtea de Apel Timişoara la data de 

13.11.2014 in dosarul nr.7163/30/2013** instanţa a dispus anularea punctului i din Hotărârea 

nr.7/30.05.2013. Instanţa de apel a reţinut cu putere de lucru judecat faptul ca in ce priveşte 

punctul i din Hotărârea nr.7/30 mai 2013 instanţa observa ca limitele mandatului dat 

directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se si criteriile de reducere a 

salariilor, astfel încât fondul de salarii sa fie redus cu 15%. Aceste limite ale mandatului au 

avut drept consecinţa încheierea de acte adiţionale la contractele individuale de munca prin 

care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate prin mandatul directorului 

general exclude posibilitatea negocierii si sunt de natura a încălca prevederile art.41 al.l din 

Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de munca poate fi modificat numai prin 

acordul pârtilor, precum si art.5 din CCM nr.201/2013 conform cu care CCM poate fi 

modificat si/sau prelungit prin act adiţional in condiţiile legii ori de cate ori partite convin 

acest lucru, iar orice cerere de modificare va face obiectul unei negocieri ... mandatul dat este 

unul Imperativ in sensul ajustării salariilor in scopul reducerii cu 15% a fondului de salarii". 

Aceste considerente rămân câştigate cauzei, nefiind criticate in niciun fel, si doar 

simpla lor reţinere duce la menţinerea soluţiei atacate. 

I. In ceea ce priveşte apelul privind soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului 

material la acţiune, este neîntemeiat raportat la următoarele considerente:  

Conform Art. 2523, prescripţia începe sa curgă de la data când titularul dreptului la 

acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia sa cunoască naşterea lui. Conform art. 2525- 

dreptul la acţiunea in restituirea prestaţiilor "Prescripţia dreptului la acţiune in restituirea 

prestaţiilor făcute in temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau alta cauza 

de ineficacitate începe sa curgă de la data rămânerii definitiva a hotărârii prin care s-a 

desfiinţat actul ori, după caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit 

irevocabila". 

În speţă, a invocat faptul ca accesoriul urmează principalul si ce este nul nu poate 

produce efecte. 

În cauză trebuie aplicat principiul accesorium sequitur principale (accesoriul urmează 

principalul), respectiv actele adiţionale încheiate in baza hotărârii nr.7/2013 sunt afectate de 

nulitate. Actele adiţionale sunt subsecvente hotărârii nr.7 şi având in vedere ca aceasta a fost 

anulata ulterior de instanţa de judecata, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii CA se 
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extinde si asupra actelor adiţionale încheiate in baza acestuia, deci urmând soarta hotărârii CA 

(quod nullum est...). 

Astfel, termenul de prescripţie curge doar de la data pronunţării deciziei civile 

nr.l075A de Curtea de Apel Timişoara -13.11.2014- in dosarul nr.7163/30/2013**. 

In speţa apelanta a recunoscut dreptul, astfel încât termenul de prescripţie a fost 

întrerupt, iar considerentele sentinţei cu privire la recunoaşterea dreptului nu au fost atacate, 

rămânând câştigate cauzei, faţa de prevederile art. 2537C.civ. De asemenea art. 2538 

stabileşte recunoaşterea se poate face unilateral sau convenţional si poate fi expresa sau tacita; 

când recunoaşterea este tacita, ea trebuie sa rezulte fără echivoc din manifestări care sa ateste 

existenta dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia. Constituie acte de recunoaştere 

tacita plata parţiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobânzilor sau penalităţilor, 

solicitarea unui termen de plata şi altele asemenea. 

Apelanta a recunoscut că în urma anularii pct.i din hot CA nr.7 datorează bani 

salariaţilor si a efectuat demersuri si a obţinut bugetul necesar plaţii drepturilor salariale 

reţinute. In acest sens s-a pronunţat si instanţa de la fondul cauzei. 

În urma pronunţării soluţiei de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 

7163/30/2013 s-a adresat apelantei o cerere prin care solicita restituirea sumelor de bani ca 

urmare a deciziei Curţii de Apel Timişoara.  

Prin actul nr.92/4346/07.01.2015 compania a răspuns înţelegând sa execute de buna 

voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai lung in vederea 

punerii ei in practica, motivat de inexistenta sumelor necesare in anul 2014, dar si a volumului 

mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării BVC pe anul 201S aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2/21.01.2015 la poziţia alte cheltuieli cu personalul 

a fost prevăzuta suma de 942,49 mii lei, suma necesara executării deciziei pronunţate in 

dosarul 7163/2013. Decizia Curţii nu prevede alte sume de bani la care sa se fi referit parata, 

ci doar anulează hotărârea nr.7 pct.i şi obliga la respectarea dreptului salariaţilor la acordarea 

unei zile libere. 

Pentru toate aceste motive, solicită respingerea excepţiei astfel cum a fost invocată. 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind reţinerea instanţei referitoare la hotărârea 

nr. 7 ar sta la baza actelor adiţionale anulate 

In apelul formulat apelanta arata ca instanţa de fond nu a avut in vedere faptul ca actul 

adiţional nu este un accesoriu al Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 7/2013, hotărâre 

anulat de către instanţa de judecata, ci ca acesta reprezintă rezultatul unui acord de voinţa 

neviciat. 

Apare ca fiind imposibil ca Hotărârea nr. 6/13.05.2013 a Consiliului de Administraţie 

sa stea la baza reducerilor salariilor de baza ale membrilor de sindicat in condiţiile in care 

aceasta se refera la acordarea sporurilor, astfel cum reiese din art. 3 pct. 3. 

După emiterea hotărârii nr.7/2013 a Consiliului de Administraţie intimatul a fost 

chemat la directorul regional unde a fost informat ca s-a emis aceasta hotărâre si ca salariile 

de baza urmează a fi diminuate, altfel urmează a fi concediat. 

Instanţa de fond a reţinut în mod corect următoarele: "Este adevărat că în cuprinsul 

actului adiţional nr. 2/10322 nu este menţionată Hot. Nr. 7/30.05.2013 a Consiliului de 

Administraţie, însă este indicat ca temei al reducerii salariale art. 142 din CCM al CNADNR 

SA nr. 201, care prevede dreptul patronatului de a renegocia toate salariile din cadrul 

companiei, în vederea încadrării în bugetul de salarii aprobat. 
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Or, în condiţiile în care Hot. Nr. 7 a prevăzut mandatarea directorului general 

interimar al companiei pentru a dispune masurile necesare ajustării salariilor individuale 

pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii 

cu 15%, este evident ca măsura diminuării drepturilor salariale ale reclamantului a fost 

dispusa in virtutea aplicării Hot. Nr. 7 si nu ca urmare a unei negocieri salariale sau conform 

art. 109 din CCM nr. 201/2013, care prevede modificarea salariului de baza in funcţie de 

evaluarea realizării obiectivelor de performanta.” 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind soluţia instanţei în privinţa reţinerii 

caracterului accesoriu al actelor adiţionale. 

Conform susţinerilor apelantei actele adiţionale sunt parte integranta din contractele 

individuale de munca si reprezintă rezultatul unui acord de voinţa neviciat si nu sunt accesorii 

la o hotărâre a Consiliului de administraţie al angajatorului, care este un act unilateral. 

În primul rând, apelanta uita de existenta deciziei civile nr.l075A pronunţata de Curtea 

de Apel Timişoara, la care face referire si instanţa de fond si retine cu putere de lucru judecat 

mai multe aspecte menţionate in aceasta hotărâre: 

„Limitele mandatului dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-

se şi criteriile de reducere a salariilor, astfel încât fondul de salarii sa fie redus cu 15%. Aceste 

limite ale mandatului au avut drept consecinţa încheierea de acte adiţionale la contractele 

individuale de munca prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate 

prin mandatul directorului general exclude posibilitatea negocierii şi sunt de natură a încălca 

prevederile art.41 al.l din Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de munca poate 

fi modificat numai prin acordul pârtilor, precum si art.5 din CCM nr.201/2013 conform cu 

care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin act adiţional in condiţiile legii ori de cate ori 

părţile convin acest lucru, iar orice cerere de modificare va face obiectul unei 

negocieri...mandatul dat este unul imperativ in sensul ajustării salariilor in scopul reducerii cu 

15% a fondului de salarii”. 

Astfel, cu putere de lucru judecat s-a stabilit deja ca mandatul dat de reducere a 

salariilor era unul imperativ, care excludea posibilitatea unei negocieri, ca aceste limite au dus 

de fapt la încheierea de acte adiţionale. O astfel de reţinere nu mai poate fi înlăturata, 

deoarece apelanta a fost parte in acest proces, si-a făcut apărările, iar instanţa a reţinut aceste 

aspecte in mod irevocabil, iar instanţa de fond din prezenta cauza trebuia sa le aplice. 

Apelanta a creat o situaţie juridica nelegata care a dus la încheierea de acte adiţionale 

Angajatorul a creat o situaţie juridica in mod nelegal (emiterea hotărârii CA) care a 

fost elementul determinant si unic al creării împrejurării ca subsemnatul m-am aflat ulterior in 

poziţia de a semna actul adiţional. 

Ca efect al nulităţii hotărârii CA, părţile trebuie puse in situaţia juridica anterioara 

emiterii actului a cărui nulitate a fost declarata, potrivit efectului nulităţii restitutio in 

integrum. 

Subsecvent, orice act încheiat in contextul produs de nulitate trebuie abordat in 

aplicarea regulii generale de drept quod nullum est, nullum producti effectum. 

Faptul ca, in speţa de fata, a intervenit un act de dreptul muncii care are rolul de a 

concretiza desfăşurarea raportului de munca in contextul creat unilateral de angajator, nu 

poarta semnificaţia acceptării de către subsemnatul a hotărârii CA și a diminuării salariale. 

Aceasta întrucât actele adiţionale au plecat de la premisa juridica creata in mod nelegal, prin 

exces de putere, prin abuz de drept de însuşi angajatorul. 
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In concluzie, pe acest aspect, exista suficiente raţiuni legale si practice care converg 

către anularea actului de revocare si la anularea actului încheiat consecutiv acestuia, deci ca 

efect al acestui act nelegal si netemeinic, respectiv: a. Nulitatea actelor adiţionale încheiate 

este un efect direct al nulităţii hotărârii CA, anularea actelor subsecvente refăcând traseul 

documentar pana la situaţia premergătoare actului anulat (restitutio in integrum; quod nullum 

est, nullum producti effectum); b. Actele adiţionale sunt expresia necesitaţii salariaţilor de a își 

conserva raportul de munca, pe fondul stării de fapt create de angajator, deci nu poate 

constitui un act valabil încheiat, tocmai pentru ca angajatorul a creat circumstanţele iniţierii si 

acceptării intim forţate a acestora de către salariaţi (nemo a ud i tur propria m turpitudinem 

allegans); c. Actele adiţionale sunt ineficiente juridic, în contextul arătat, si datorita 

dispoziţiilor protective ale art. 38 din Codul muncii, care se opun posibilităţii salariaţilor de a 

renunţa la drepturi recunoscute de lege, in contextul in care contractul de munca reprezintă 

legea pârtilor (art.1270 din Codul civil) si, mai mult, legea apără drepturile recunoscute de 

lege, sub sancţiunea nulităţii actului care ar încălca aceasta interdicţie. Or, din perspectiva 

formala a dispoziţiilor art. 38 din Codul muncii, reclamantul a renunţat, semnând actele 

adiţionale, la dreptul de a se exprima liber în vederea modificării contractului de muncă, câtă 

vreme a acceptat o asemenea modificare indusa de starea de ilegalitate instaurata de apelanta 

(în urma hotărârii CA). 

Menţionează ca aceeaşi soluţie a fost pronunţata de Tribunalul Bucureşti, in dosarul 

nr.37976/3/2014, soluţie menţinută in apel de Curtea de Apel Bucureşti. 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind aplicarea art. 142 din CCM 2013, 

verificând dispoziţiile art. 142 din CCM se observa ca din formularea acestuia rezulta doar ca 

patronatul are dreptul sa renegocieze salariile. 

Astfel, prin acest text contractual se consfinţeşte un drept al angajatorului pe care 

oricum îl avea, respectiv dreptul de a renegocia salariile, fără a fi nevoie de o menţiune 

speciala in plus. 

Prin acest articol nu a fost încălcat niciun drept ai salariaţilor, aceştia având dreptul 

conform art. 41 din Codul Muncii sa accepte orice modificare esenţiala a contractului 

individual de munca in condiţiile in care aceştia erau de acord cu aceasta sau nu. Acest articol 

nu stipulează un drept al angajatorului de a modifica unilateral salariile, salariaţii păstrându-şi 

toate drepturile avute. 

CNAIR a dispus tăierea unor drepturi salariale, însa acest lucru a fost semnalat atât 

angajatorului, cât şi ITM-urilor din tara, iar urmare a controlului efectuat s-a dispus revenirea 

la starea de legalitate. 

Apreciază că angajatorul nu are dreptul de a dispune diminuarea unor drepturi 

salariale, art. 41 din Codul muncii fiind pe deplin aplicabil, iar art. 142 din CCM nu aduce 

modificare drepturilor salariaţilor. 

In concluzie, apreciază că dispoziţiile art. 142 din CCM nu stabilesc dreptul 

angajatorului de a diminua salariile. Modul in care CNADNR a pus in practica acest articol 

este o chestiune care nu tine de legalitatea acestui articol. 

Pentru toate aceste motive solicită respingerea apelului, cu obligarea apelantei la plata 

cheltuielilor de judecată efectuate în apel. 

In drept. art. 471 şi urm. Cpc, Codul Muncii. 

În probaţiune înţelege să se folosească de proba cu înscrisurile existente la dosarul 

cauzei. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 
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Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiunea în constatarea nulităţii 

actului adiţional, faţă de criticile formulate în apel, se reţine că art. 2500 alin.1 C.civil dreptul 

material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu 

a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Potrivit 2502 alin.2 pct.3 C.civ sunt 

imprescriptibile drepturile privitoare la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui act 

juridic.  

Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul muncii cererile în vederea soluţionării 

unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care 

se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor 

clauze ale acestuia. De asemenea, potrivit art.211 alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 constatarea 

nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioada în care 

contractul respectiv se aplică. Regula derogatorie instituită de Codul Muncii îşi are 

fundamentul în specificitatea instituției nulității, determinată de art.57 alin.2 Codul Muncii 

potrivit căruia constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru 

viitor. În consecință, excepţia specifică dreptului muncii privitoare la prescriptibilitatea 

acţiunii în nulitate a contractului de muncă este raţională, în condiţiile în care actul 

jurisdicțional al constatării nulităţii ar fi lipsit de orice efect juridic în ipoteza încetării 

contractului juridic de muncă. Însă, ca orice excepţie, cea înscrisă în art.211 alin.1lit.b din 

Legea nr.62/2011 este de strictă interpretare şi aplicare (exceptio est strictissimae 

interpretationis), referindu-se exclusiv la contractul de muncă în esenţa sa, nu şi actele 

adiţionale la acesta, acte ce reprezintă din punct de vedere juridic, simple clauze ale 

contractului. În acest sens, art.268 alin.1 lit.d C.Muncii prevede expres că nulitatea unor 

clauze ale contractului individual de muncă poate fi cerută pe toată durata existenţei 

contractului. În consecinţă, simpla încetarea a efectelor unor clauze, chiar stabilite prin act 

adiţional, nu are vreo înrâurire asupra termenului de prescripţie, ce se raportează legal, în 

materia nulităţii, exclusiv la durata de existenţă a contractului de muncă. 

În consecinţă, sub acest aspect, apelul este nefondat, soluţia primei instanţe fiind 

legala şi temeinică.  

În ceea ce privește prescripția dreptului la acțiune privind plata drepturilor salariale, în 

perioada august 2013 - mai 2014 se reţine că, potrivit art.30 alin.4 C.pr.civ, aceasta este o 

cerere accesorie, în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act juridic anulabil, a cărei 

soluționare depinde de soluția dată capătului de cerere principal, privind anularea actelor 

adiționale. Potrivit art.2503 alin.1 Cod civil, odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un 

drept principal, se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, afară de cazul în 

care prin lege s-ar dispune altfel. În consecinţă, din punct de vedere procesual, cererea în 

acordarea drepturilor salariale la nivelul anterior modificării prin actul adiţional contestat 

putea fi formulată ca un capăt accesoriu cererii principale, deci pe toată durata existenței 

contractului individual de muncă potrivit art. 268 alin. 1 lit. d Codul muncii, dar și separat, 

prin cerere principală introductivă de instanță, situație în care termenul de prescripție ar 

începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a actului adițional. În 

acest sens, potrivit art. 2525 Cod civil prescripţia dreptului la acţiune în restituirea prestaţiilor 

făcute în temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau altă cauză de 

ineficacitate începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a desfiinţat 
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actul ori, după caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit 

irevocabilă. 

Sub acest aspect, al prescripției dreptului material la acțiune privind plata drepturilor 

salariale pe perioada august 2013 - mai 2014, nu are relevanță data când intimatul reclamant a 

luat cunoştinţă de anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de 

Administraţie, prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată de Curtea de Apel Timișoara (dată 

care, așa cum arată și apelanta, nici nu este determinată de prima instanță).  

Cum intimatul reclamant a formulat cererea privind plata drepturilor salariale reținute 

în perioada august 2013 - mai 2014 ca un capăt accesoriu cererii principale privind anularea 

actelor adiționale, excepția prescripției dreptului material la acțiune, care se stinge odată cu 

stingerea dreptului la acțiune în cererea principală, este neîntemeiată tot prin raportare la 

dispozițiile art. 268 alin. 1 lit. d Codul muncii.  

Pe fondul cauzei, se reţine că apelanta a invocat greşita stabilire a situaţiei de fapt de 

către prima instanţa. A susţinut apelanta că în mod eronat prima instanţa a apreciat că actele 

adiţionale privitoare la reducerea salariilor au fost încheiate în baza de H.C.A al CNADR 

nr.7/30.05.2013. În fapt actele adiţionale au fost încheiate în baza art.41 alin.1 din Legea 

53/2003 şi art. 142 CCM, cu respectarea mandatului acordat de consiliul de administraţie prin 

Hotărârea 6/13.05.2015.  

Or, invocând o situație de fapt diferită de cea susținută şi dovedită prin acţiune, 

referitoare la faptul că prin Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al 

apelantei pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a 

hotărât reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată, revenea în sarcina paratului-angajator de a administra probe concludente de natură a 

susţine procesual apărările formulate.  

Este real că apelanta a dovedit că a procedat la întocmirea actului adiţional în baza 

art.17 alin.5 coroborat cu art.41 ali.1 din Legea 53/2003 şi art.142 din CCM 201/15.05.2013, 

însă apelanta nu a probat existenţa vreunui alt act decizional intern, ulterior Hotărârii nr. 7 din 

30.05.2013, care să declanşeze procedura de negociere a salariilor individuale în baza art.41 

alin.1 din Legea 53/2003 şi art.140 din CCM CNADR SA. De asemenea, nu s-a administrat 

vreun mijloc probatoriu pertinent şi concludent privitor la procentul de reducere necesar 

pentru încadrarea în fondul de salarii. Nu în ultimul rând, lipseşte orice dovada a informării 

prealabile a salariatului cu privire la aceasta reducere, apreciată ca act juridic nou, distinct de 

procedura iniţiată în baza Hotărârii 7/2013, ca act de informare obligatoriu potrivit art.17 

C.Muncii. 

În consecinţă, în limitele probatoriilor judiciare realizate, trebuie concluzionat că 

reducerea salariului de bază pentru salariatul reclamant, până la încadrarea în limita fondului 

de salarii aprobată, decurge tot din Hotărârea nr. 7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de 

Administraţie, așa încât acest act juridic constituie, chiar dacă nu există mențiuni în acest sens, 

temeiul actului adițional încheiat cu ocazia „negocierilor” salariale, în condiţiile în care 

Hotărârea 6/2013 privea exclusiv reducerea sporurilor salariale. 

În consecință, contrar susținerilor apelantei, temeiul cauzal concret al modificării 

salariilor reclamantului a fost reprezentat de nr. 7 pct. i din H.C.A al CNADR 

nr.7/30.05.2013, singura modificare operând sub aspectul cuantumului reducerii aplicate. Prin 

Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al apelantei pârâte Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a hotărât reducerea cu 15% a 
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salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea descrescătoare funcției din 

grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii aprobată. 

Această hotărâre a fost atacată în instanță, iar prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 

a Curții de Apel Timișoara a fost anulat și punctul i al actului. 

Corect a apreciat prima instanță faptul că are putere de lucru judecat decizia 

pronunțată în apel, definitivă, prin care s-a anulat pct. i din HCA al CNADNR nr. 7/2013, 

efectul fiind acela că actul este lovit de nulitate și, deci, lipsit de efectele contrare legii. 

Din aceasta perspectivă, apărările apelantei, potrivit cărora actele adiţionale reprezintă 

manifestarea de voinţă liberă a părţilor şi sunt suficiente prin ele însele pentru a justifica, din 

punct de vedere legal, reducerile salariale, neavând caracter accesoriu HCA nr. 7/30.05.2013 

tind să repună în discuţie statuările deja definitive ale Curţii de Apel Timişoara. 

În acest sens, prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 a Curții de Apel Timișoara s-a 

reţinut că „în ceea ce priveşte punctul i din Hotărârea 7/30.05.2013, instanţa observă că 

limitele mandatului dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi 

criteriile de reducere a salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. Aceste 

limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la contractele 

individuale de muncă prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate 

prin mandat directorului general exclud posibilitatea negocierii şi sunt de natură a încălca 

prevederile art. 41 alin. 1 Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de muncă 

poate fi modificat numai prin acordul părţilor, precum şi de art. 5 din CCM nr. 

201/15.05.2013, conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin act adiţional 

în condiţiile legii ori de câte ori părţile convin aceasta, iar orice modificare va face obiectul 

unei negocieri”. 

Potrivit art. 1254 alin. 2 raportat la art. 1325 Cod civil, desființarea Hotărârii nr. 

7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de Administraţie atrage și desființarea actelor juridice 

subsecvente încheiate în baza actului juridic desființat, respectiv actele adiţionale la 

contractul individual de muncă prin care a fost diminuat salariul de bază al salariatului 

reclamant. 

În acest sens, art.435 N.c.pr.civ sub titlu marginal opozabilitatea şi obligativitate 

hotărârii, reglementează hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai 

între părţi şi succesorii acestora. Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât 

aceasta din urmă nu face, în condiţiile legii, dovada contrară. 

În consecinţă, obligativitatea hotărârii se impune în mod absolut apelantei CNAIR în 

raport de cele statuate prin decizia civilă nr.1075/A/2014 a Curţii de Apel, întrucât aceasta a 

avut calitatea de parte în litigiul soluţionat in mod definitiv. Doar reclamantul ar putea sa se 

prevaleze de limitele obligativităţii hotărârii judecătoreşti, întrucât nu a fost parte în litigiu, 

dar în raport de CNAIR decizia civilă nr.1075/A/2014 a Curţii de Apel produce efecte 

imperative şi exclusive. 

Faţa de aceste considerente, rămân lipsite de relevanţa judiciară toate apărările părţilor 

referitoare la verificarea valabilităţii consimţământului la încheierea actelor adiţionale, 

nulitatea acestora decurgând din nulitatea actului în temeiul căruia au fost încheiate. 

În consecinţă, în mod corect a dispus prima instanţa anularea actului adiţional 

nr.2/10322 şi pe cale subsecventă, a obligat pârâta să achite diferenţele de drepturi salariale 

dintre cele cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat şi cele efectiv încasate în 

perioada 01.08.2013-31.05.2014. 
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Dispunându-se anularea actelor adiţionale, pe cale subsecventă, în mod corect prima 

instanţa a dispus obligarea pârâtei să plătească reclamantei diferenţele salariale dintre salariul 

cuvenit anterior reducerii salariale dispuse prin actele adiţionale anulate prin prezenta hotărâre 

şi salariul efectiv primit pentru perioada şi daune interese daune interese de 0,02 %/zi 

întârziere pentru sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei 

fiecărui drept salarial şi până la plata efectivă a sumelor datorate. Statuând asupra caracterului 

nelegal al actelor adiţionale contestate, instanţa a statuat deopotrivă şi asupra îndreptăţirii 

reclamanţilor la plata integrală a drepturilor salariale pe perioada în litigiu. În consecinţă, 

sumele de plata au natura juridică a drepturilor salariale, iar neplata acestora la scadenţa 

lunara atrage aplicabilitatea dispoziţiilor art.101 din CC M 2013/2014. 

Față de toate cele reținute, în baza dispozițiilor art. 480 Cod procedură civilă, Curtea 

de Apel respinge, ca nefondat, apelul formulat de Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi 

împotriva sentinţei civile nr. 131/01.02.2017 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o 

păstrează. 

În baza art.453 C.pr.civ. obligă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi la plata în favoarea 

intimatului X reprezentat de Sindicatul Drumarilor „E.R.” a sumei de 1071 lei, cheltuieli de 

judecata în apel (onorariu avocat transport si cazare).  

 

4. Anularea Deciziei de concediere, drepturi salariale, ore suplimentare, 

răspunderea asociatului unic 

Materia – Recurs, conflict de muncă: anulare decizie de concediere etc. 

Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului - 

restrângerea activității societarii prin desființarea punctului de lucru – criterii de 

performanta profesionala, analizarea cauzei ”reale și serioase”; munca prestată 

in afara duratei normale a timpului de munca săptămânal este considerată muncă 

suplimentara; răspunderea in mod nelimitat a asociatului unic pentru obligațiile 

neachitate ale societății dizolvate  

Temei de drept: art. 65 din Codul Muncii, art.120 alin.1 Codul Muncii, art. 237 ind. 1 alin. 

(2) şi (3) din Legea societăților nr. 31/1990. 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 47/17 

octombrie 2017 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 25.07.2012, sub nr. 

XX31/99/2012* reclamanta X a chemat în judecată SC „NE” SRL, solicitând instanței 

următoarele: 

1. Anularea Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, ca fiind nelegală; 

2. Obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate, cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la momentul 

rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti; 
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3. Obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri băneşti reprezentând diferența dintre 

salariul de bază lunar brut acordat reclamantei şi salariul de bază minim brut pe țară garantat 

în plată în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012; 

4. Obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri băneşti reprezentând: 

a) drepturile salariale şi sporurile cuvenite pentru munca suplimentară efectuată în 

perioada 16.02.2009 - 15.01.2012; 

b) sporul cuvenit pentru munca prestată în zilele libere şi în zilele de sărbătoare legală 

în perioada 16.02.2009 – 15.01.2012; 

c) sporul cuvenit pentru neacordarea repausului săptămânal în perioada 16.02.2009 – 

15.01.2012; 

d) sporul cuvenit pentru munca prestată în timpul nopții în perioada 16.02.2009 – 

15.01.2012; 

5. Obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti reprezentând actualizarea sumelor 

cuvenite reclamantei cu indicele de inflație şi daune moratorii prevăzute de lege. 

A solicitat şi obligarea societății pârâte la plata cheltuielilor de judecată. 

La data de 24.11.2014 reclamanta a formulat cerere de chemare în garanție a 

asociatului unic al SC „NE” SRL, numita Y, prin care a solicitat obligarea acesteia la plata 

prejudiciului suferit, în limitele capitalului social, iar în cazul în care acesta este insuficient, în 

mod nelimitat, pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate. 

Ulterior, reclamanta a precizat că înțelege să califice cererea de chemare în garanție 

ca fiind o cerere în continuarea acțiunii față de asociatul unic în baza principiului solidarității 

prevăzut de art. 237 ind.1 din Legea nr. 31/1990, temeiul de drept fiind acelaşi cu cel invocat 

în cererea de chemare în garanție. 

Prin sentința civila nr. 757/23.03.2015 Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată 

de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta Y în calitate de asociat unic al fostei SC „NE” 

SRL IAŞI, a dispus anularea deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012 emisă de către SC 

„NE” SRL, a obligat pârâta Y la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi ,în regim de lucru normal, de care ar 

fi beneficiat reclamanta din momentul concedierii şi până în momentul radierii societății 

(15.02.2012- 17.06.2014), a obligat pârâta Y la plata către reclamantă a sumei de 4249 lei 

reprezentând drepturi salariale cu titlu de sporuri pentru perioada 16.02.2009- 15.01.2012, a 

obligat pârâta Y la plata către reclamantă a sumei de 6664 lei cheltuieli de judecată (onorariu 

expert şi onorariu avocat). 

Prin decizia civila nr. 94/29.09.2015 Curtea de Apel Iași a admis recursul formulat 

de Y, a casat sentința și a trimis cauza spre rejudecare, reținându-se ca prima instanța nu a pus 

in discuție continuarea acțiunii in contradictoriu cu asociatul unic. 

In rejudecare, reclamanta a depus la dosar contractul de munca înregistrat sub nr. 

1233/26.04.2012 cu SC „RR” SA și a precizat in ședința publica de la 4.05.2016, prin 

apărător, ca renunță la capătul 3 de cerere, având ca obiect determinarea valorii salariului de 

bază lunar brut acordat reclamantei în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012 şi eventualele 

diferențe față de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata pentru aceeaşi perioadă, 

deoarece în perioada efectuării primei expertize, după ce a formulat obiecțiunile, pârâta a în 

rejudecare s-au administrat probele cu înscrisuri, cu interogatorii și cu expertiza contabila, 

pentru determinarea valorii drepturilor salariale indicate in cererea de chemare in judecata. 

Prin sentința civilă nr.757 din 23 03 2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi, s-au dispus 

următoarele: 
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„Admite în parte acțiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta X în 

contradictoriu cu pârâta în calitate de asociat unic al fostei SC „NE” SRL Iaşi.  

Dispune anularea deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012 emisă de către SC „NE” 

SRL Iaşi.  

Obligă pârâta, in calitate de asociat unic, ce răspunde in mod nelimitat pentru 

obligațiile neachitate ale societății dizolvate SC „NE” SRL, in temeiul dispozițiilor art. 237 

ind.1 alin.(3) si (4) din legea nr. 31/1990, la plata către reclamantă a sumei de 19413 lei, 

reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat reclamanta din momentul 

concedierii şi până în momentul radierii societății (15.02.2012 - 17.06.2014). 

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 1969,26 lei, în cuantum brut, 

reprezentând sporul de 75% din salariul de bază aferent orelor lucrate suplimentar în perioada 

16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 403,92 lei, în cuantum brut (337,28 lei in 

cuantum net), reprezentând sporul de 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în zile 

de sărbătoare legală în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de 

inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei, pentru perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, un spor 

de 74% din salariul de bază calculat la un număr de 206 ore de muncă, prestate în zilele de 

sâmbătă şi duminică şi un spor de 149% din salariul de bază, calculat pentru un număr de 300 

ore de muncă, prestate în zilele de sâmbătă şi duminică, sumă actualizată cu indicele de 

inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 736,09 lei, în cuantum brut, reprezentând 

sporul de 25% din salariul de bază aferent muncii de noapte, prestată în perioada 16.02.2009 – 

15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei dobânda legală aferentă tuturor drepturilor 

salariale acordate prin prezenta hotărâre, calculată de la data scadenței fiecărui drept şi până la 

data plății efective. 

Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata diferențelor de drepturi 

salariale dintre salariul de bază lunar brut acordat şi salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012.  

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6664 lei, reprezentând cheltuieli de 

judecată (onorariu expert şi onorariu avocat) din primul ciclu procesual şi a sumei de 1276 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu expert) din rejudecare.” 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

In rejudecare s-au administrat probele cu înscrisuri, cu interogatorii și cu expertiza 

contabila, pentru determinarea valorii drepturilor salariale indicate in cererea de chemare in 

judecata, în baza cărora instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt și de drept: 

Reclamanta X a fost salariata societății pârâte SC „NE” SRL în baza contractului 

individual de muncă nr. 300772/20.07.2007, ocupând postul de agent schimb valutar, cu o 

normă de lucru de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână.  

Prin actul aditional nr. 1/21.11.2008 partile au convenit că, in lipsa unui loc de muncă 

fix, salariata va desfașura activitatea la toate punctele de lucru declarate ale angajatorului, 

stabilindu-se o prestatie suplimentara de 2 lei/luna, ca spor de mobilitate. 
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La data de 15.11.2011 in sedinta Consiliului Administrativ a SC „NE” SRL s-a luat 

decizia inchiderii punctului de lucru „Z”, considerat nerentabil, cu disponibilizarea 

personalului ce lucreaza la acest punct de schimb valutar. 

Întrucât la data respectiva reclamanta X lucra la punctul de schimb valutar „W”, ea nu 

era vizata in mod direct de decizia de restrangere a activitatii si, implicit nici de masura 

disponibilizării. 

La data de 24.12.2011, urmare a unor nemultumiri cu privire la programul de lucru, 

reclamanta a solicitat administratorului societății, in scris, prin intermediul unui avocat, o 

serie de precizari cu privire la programul de lucru din luna decembrie 2011 și la modalitatea 

de compensare a muncii suplimentare desfașurate in acea luna. 

La scurt timp dupa primirea acestei solicitari, in data de 27.12.2011, parata SC „NE” 

SRL a emis Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011, prin care reclamanta era 

mutata de la punctul de schimb valutar „W”, la punctul de schimb valutar „Z”, motivandu-se 

ca salariata a lucrat toata luna decembrie in punctul de schimb valutar „W”. 

Ulterior, parata SC „NE” SRL a emis Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012, prin 

care îi acorda reclamantei X preavizul de 20 de zile lucratoare si a decis incetarea contractului 

individual de munca, incepand cu data de 15.02.2012, motivat de restrangerea activitatii 

societatii, prin desfiintarea punctului de lucru din cadrul Z.  

S-a mai mentionat si faptul ca s-au avut in vedere criteriile de performanta 

profesionala in cadrul activitatii societatii. 

Tribunalul, fără a analiza oportunitatea inchiderii punctului de lucru „Z”, reține ca 

mutarea reclamantei intr-un punct de lucru despre care se știa cu certitudine ca va fi desfiintat 

in perioada imediat urmatoare, existand deja decizia ca personalul de la acest punct de lucru 

sa fie concediat, face din Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 un act 

premeditat, menit tocmai pentru a justifica masura incetarii raportului de munca și a conferi o 

aparentă de legalitate Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, survenita la scurt timp 

dupa aceasta. 

Este evidenta conexiunea intre decizia de mutare si conflictul referitor la nerespectarea 

drepturilor angajaților, declanșat de solicitarea reclamantei, formulata prin intermediul unui 

cabinet de avocatura, de a i se oferi explicatii cu privire la programul de lucru, ceea a fost de 

natura sa determine o riposta radicala a conducerii societatii, prin decizia de indepartare a 

angajatei din societate. 

În loc sa dispuna concedierea salariatilor care deserveau punctul de lucru „Z” la data 

luarii deciziei de desfiintare a acestuia, așa cum s-a preconizat in procesul-verbal de sedinta 

Consiliului Administrativ din 15.11.2011, angajatorul s-a folosit de aceasta imprejurare, 

pentru a o îndepărta pe reclamanta din societate. 

Art. 61 lit. d din Codul muncii prevede posibilitatea concedierii in cazul in care 

salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, insa numai dupa 

evaluarea prealabila a acestuia, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul 

colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern, in conformitate cu 

disp. art. 63 alin. (2) din Codul muncii. 

In speta, pârâta SC „NE” SRL nu a facut dovada evaluarii prealabile a salariatului, 

lipsind cu desăvârșire criteriile pentru care reclamanta X a fost cea desemnata pentru 

concedierea intemeiata pe motivul restrangerii activitatii. 

Mai mult, tribunalul retine ca desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si cu o 

cauza reala și serioasa, in intelesul disp. art. 65 alin.2 din Codul muncii, intrucât s-a 
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preconizat continuarea activitatii in noi puncte de lucru, mai bine plasate, acest lucru reieșind 

din insăși decizia de închidere a PSV „Z”. 

De altfel, la o luna dupa concedierea reclamantei parata a facut o noua angajare, 

incheind contract de munca nr. 66/15.03.2012 cu numita Q, persoana diferita de angajata 

revenita din concediul pentru cresterea copilului - desființarea postului reclamantei nefiind, 

prin urmare, una reala. 

Pentru aceste motive, instanta constata ca decizia de concediere este nelegala, urmand 

ca, in baza art. 80 din Codul muncii, sa dispuna anularea ei și plata unei despagubiri egale cu 

salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

angajata. 

Art. 80 alin.(3) din Codul muncii instituie regula potrivit careia, in cazul in care 

salariatul nu solicita reintegrarea pe postul avut anterior concedierii, contractul individual de 

munca va inceta de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, însă reclamantei 

nu i se pot acorda drepturile salariale de care a fost lipsita prin concedierea nelegala decat 

pana la data de 17.06.2014, cand societatea parata a fost radiata, ulterior acestui moment 

încetându-i capacitatea juridica. 

Referitor la raspunderea in mod nelimitat a asociatului unic Y pentru obligatiile 

neachitate ale societatii dizolvate SC „NE” SRL, tribunalul retine ca aceasta poate fi antrenata 

numai in temeiul dispozitiilor art. 237 ind.1 alin.(3) si (4) din Legea nr. 31/1990. 

Acestea prevad ca: 

„(3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii 

sale şi de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru obligațiile 

neachitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate. 

 (4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci 

când acesta dispune de bunurile societății ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă 

diminuează activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să 

cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligațiile.” 

Parata Y a procedat la dizolvarea societatii in baza art. 227 alin. 1 lit.d din Legea nr. 

31/1990, adica voluntar, prin Hotararea Adunarii generale din 14.03.2014 (fila 178 vol. II 

dosar de fond), in conditiile in care societatea avusese in anul precedent 2013 un profit de 

110437 lei și nu inregistrase pierderi.  

Anterior, procedase la micșorarea capitalului social subscris de la 348.740 lei (integral 

varsat in anul 2012- astfel cum rezulta din informatiile comunicate de ORC, fila 154 vol II din 

dosarul de fond) la 200 lei, valoarea minima prevazuta de lege, cum reiese din situatia 

financiara de lichidare intocmita de catre lichidatorul Ch.A..  

Este de observat faptul ca valoarea capitalului social varsat in anul 2012 era de 

348.740 lei și acoperea valoarea de 75.000 euro, ceruta prin dispozitiile OMF nr. 

1659/7.12.2012 ca fond minim pentru autorizarea caselor de schimb valutar, infirmandu-se 

astfel apararile facute de parata in legatura cu lipsa fondului minim, ca justificand decizia de 

dizolvare a societatii. 

Capitalul social constituie limita gajului general al creditorilor societății, pe care 

parata Y l-a micșorat anterior dizolvarii societatii (și dupa introducerea cererii de chemare in 

judecata), astfel încat instanta retine ca sunt intrunite conditiile raspunderii nelimitate a 

asociatului unic și nu numai in limita capitalului social de 200 lei, evidentiat in situatia 

financiara la data divolvarii SC „NE” SRL. 
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In ce priveste cuantumul despagubirilor datorate reclamantei pentru concedierea 

nelegala, instanta retine concluziile raportului de expertiza contabila intocmit in rejudecare de 

expert contabil T.J.. 

Acestea vor cuprinde: 

- despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat reclamanta din momentul 

concedierii şi până în momentul radierii societății (15.02.2012 - 17.06.2014), in valoare de 

19413 lei; 

- in conformitate cu disp. art. 123 alin.(2) din Codul muncii, suma de 1969,26 lei, în 

cuantum brut, reprezentând sporul de 75% din salariul de bază aferent orelor lucrate 

suplimentar în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la 

data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 142 alin.(2) din Codul muncii, suma de 403,92 lei, în 

cuantum brut (337,28 lei in cuantum net), reprezentând sporul de 100% din salariul de bază 

aferent muncii prestate în zile de sărbătoare legală în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă 

actualizată cu indicele de inflație la data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 137 alin. (3) și (5) din Codul muncii si prevederile 

Regulamentului de ordine interioara (potrivit carora pentru orele lucrate in timpul de repaus 

saptamanal salariatii vor beneficia de un spor de 1% lunar din salariul de baza negociat, 

spor achitat pe parcursul derularii activitatii de catre pârâtă): pentru perioada 16.02.2009 – 

15.02.2012, un spor de 74% din salariul de bază calculat la un număr de 206 ore de muncă, 

prestate în zilele de sâmbătă şi duminică şi, respectiv, un spor de 149% din salariul de bază, 

calculat pentru un număr de 300 ore de muncă, prestate în zilele de sâmbătă şi duminică, 

sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 126 din Codul muncii, suma de 736,09 lei, în cuantum 

brut, reprezentând sporul de 25% din salariul de bază aferent muncii de noapte, prestată în 

perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății 

efective; 

- dobânda legală aferentă tuturor drepturilor salariale acordate prin prezenta hotărâre, 

calculată de la data scadenței fiecărui drept şi până la data plății efective. 

Va fi respins capatul de cerere avand ca obiect plata diferențelor de drepturi salariale 

dintre salariul de bază lunar brut acordat şi salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012, avand in vedere ca salariul primit a fost corelat cu 

dispozitiile legale. 

In ce priveste criticile pârâtei SC „NE” SRL cu privire la neverosimilitatea datelor 

reiesite din centralizatorul editat de programul informatic prin care se inregistrau tranzactiile 

de schimb valutar pe codul special acordat reclamantei, din care ar rezulta ca in anumite 

perioade reclamanta a lucrat fără întrerupere mai multe zile la rand, instanta retine ca 

permisivitatea cu privire la programul de lucru al angajatelor, care s-ar fi înlocuit frecvent una 

pe cealalta conduce la dificultatea reala a unui control al timpului lucrat efectiv de fiecare 

dintre acestea.  

Însă, însăși pârâta este cea care și-a asumat acest lucru și nu poate cere instantei sa se 

raporteze la alte date decat cele reiesite din chiar evidentele programului informatic gestionat 

de societate. 

Eventuala folosire a parolei de catre alte colege ale reclamantei nu a fost probata, însă 

și in aceasta privință responsabilitatea apartine angajatorului, care nu a întreprins verificari la 
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punctele de lucru, astfel incat nu se poate prevala valabil de o astfel de aparare in prezenta 

cauza. 

In considerarea celor anterior expuse, tribunalul va admite in parte actiunea.” 

Împotriva sentinței civile nr. nr. 757/23.03.2015 a formulat recurs recurenta pârâta X 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

În motivarea cererii de recurs, recurenta pârâta consideră hotărârea instanței de fond 

nelegală şi netemeinică, pentru motivele prevăzute de art. 304 pct.9 C.pr.civ. vechi, apreciind 

că instanța de fond a interpretat si aplicat greşit legea atunci când a stabilit ca Decizia de 

concediere nr.l333/17 ianuarie 2012 este nelegala si ca a fost emisa ca urmare a unei 

premeditări privind desființarea punctului de lucru din Z. 

Apreciază că angajatorul are dreptul de a analiza si decide înființarea sau desființarea 

punctelor de schimb valutar fără a fi necesar acordul salariaților in acest scop. 

Susține recurenta ca încă din luna noiembrie 2011 a fost luata decizia de închidere a 

punctului de lucru din Z întrucât contractul de închiriere a spațiului înceta prin ajungere la 

termen si prelungirea acestuia nu mai era posibila, însă, acest fapt nu interzice angajatorului 

sa schimbe locul de munca al oricărui angajat ( inclusiv al reclamantei ), in condițiile in care 

prin act adițional la contractul de munca nr. l din 21-nov-2008 se convenise asupra acestui 

fapt. 

Instanța de fond a interpretat greşit aceasta clauza contractuala si a stabilit ca mutarea 

reclamantei la un punct de lucru care ulterior urma a fi desființat este nelegala. 

Solicită a se constata că reclamanta X a fost mutata in cursul anului 2011 pe durate de 

câte una sau doua luni la mai multe puncte de lucru, astfel ca mutarea aceasta nu a fost un act 

nelegal si nici premeditat. 

Faptul ca in luna noiembrie 2011 reclamanta lucra la punctul de lucru din W nu 

însemna ca după aceasta data (ea sau oricare alta salariata) nu mai puteau fi mutate la punctul 

de lucru Z si nici ca urmă desfacerea contractului de munca al salariatului care la acel moment 

lucra la punctul ce urma a fi desființat, angajatorul având dreptul de a decide asupra persoanei 

care va fi concediata, indiferent de locul de munca in care se afla la acel moment. 

Din cuprinsul procesului verbal încheiat la 14-nov-2011 se poate observa că 

reprezentanta salariaților a propus desfacerea contractului de munca a unui salariat si 

păstrarea celuilalt salariat pentru a asigura rotația in cazul concediilor de odihna, şi, evident ca 

alegerea salariatului căruia urma sa i se înceteze contractul de munca era si este atributul 

angajatorului, astfel ca nu s-a încălcat nici o dispoziție legala. 

Desființarea punctului de lucru a fost reala si impusa de faptul expirării contractului de 

închiriere a spațiului de lucru si a performantelor economice negative (singurul punct cu 

pierderi de 17%) astfel ca decizia este legala si temeinica, iar soluția instanței este contrara 

probelor administrate si dispozițiilor legale care reglementează desfacerea contractului de 

munca. 

Pentru aceste motive va rugam sa solicită admiterea recursului şi modificarea hotărârii 

instanței de fond in sensul respingerii acestui capăt de cerere. 

In ce priveşte angajarea răspunderii nelimitate a fostului asociat privind plata 

drepturilor salariale pe intervalul 15-febr-2012 si până la data radierii societății respectiv 17-

iunie-2014, apreciază reclamanta că in mod greşit a stabilit instanța de fond aceasta 

răspundere, peste limita capitalului social si peste data intrării societății in dizolvare si 

lichidare ,considerând ca dizolvarea societății a fost un act voluntar si ilicit in scopul fraudării 

creditorilor societății. 
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La data intrării in dizolvare si lichidare societatea nu avea nici un fel de datorii după 

cum rezulta din actele de lichidare întocmite de lichidator, astfel ca societatea nu avea 

creditori pe care sa-i fraudeze. 

Reclamanta nu avea o creanța certa lichida si exigibila pentru a putea fi considerata 

creditor iar faptul ca societatea se afla in faza de judecata in prima instanța pentru drepturi 

băneşti nu echivalează cu existenta unei creanțe iar dizolvarea si lichidarea societății nu putea 

fi amânata până la terminarea procesului, termenele de dizolvare si lichidare fiind strici 

reglementate si încep sa curgă de la data încetării activității (unicei activități, schimb valutar). 

La dosarul cauzei se afla extrase din Ordinul Ministrului de Finanțe 1659/7-dec-2012 , 

care a impus societăților care aveau ca obiect schimbul valutar sa majoreze capitalul social cu 

câte 75.000 EURO pentru fiecare punct de schimb valutar şi, în situația in care in 6 luni de la 

aceasta data nu se îndeplinea condiția impusa, societatea urma sa-si înceteze activitatea. 

Consideră reclamanta că instanța de fond a interpretat greşit acest ordin atunci când a 

stabilit ca la data apariției acestuia societatea îndeplinea aceasta condiție întrucât avea un 

capital social de 348.740 lei si deci putea funcționa, deoarece, capitalul existent asigura doar 

funcționarea unui punct de lucru astfel ca societatea deși avea profit a trebuit sa intre in 

dizolvare si sa-si înceteze activitatea. 

Funcționarea societății nu mai era posibila după data predării codurilor si a autorizației 

de funcționare, astfel ca de la data predării acestor coduri către ANAF toți salariații au fost 

disponibilizați. 

In aceste condiții in mod greşit instanța de fond a obligat asociatul la plata drepturilor 

salariale de la data desfacerii contractului de munca si pana la data radierii societății din 

Registrul Comerțului. 

Pe durata dizolvării societatea nu mai poate continua activitatea de schimb valutar si 

nu poate întreprinde alte acte de comerț dacit cele necesare dizolvării si lichidării. 

Fata de aceste motive solicită respingerea şi a acestui capăt de cerere care vizează 

plata drepturilor salariale pe durata judecații cauzei. 

Relativ la obligarea la plata sporurilor solicitate de reclamanta pe intervalul 14-febr- 

2009 - 15-febr-2012, solicită a fi admisă în parte aceasta cerere in sensul acordării acestor 

drepturi in limita capitalului social existent la data intrării in lichidare, adică de 200 lei. 

Expertiza aflata la dosarul cauzei întocmita de expert demonstrează faptul ca 

reclamanta a cedat codul propriu de acces la sistemul informatic altor salariate si astfel apare 

in sistem înregistrata cu activități de peste 40 de ore continuu zi si noapte ceea ce nu este 

posibil. 

Răspunsurile la interogatoriul luat reclamantei nu au fost de natura sa elucideze aceste 

inadvertențe astfel ca reclamanta nu poate invoca propria culpa pentru a obține sporuri 

necuvenite, (spor pentru munca de noapte si spor pentru zilele de sâmbăta si duminica). 

Solicită admiterea recursului. 

Intimata X a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

În susținerea poziției procesuale, intimata în fapt, arată că recurenta susține în mod 

nefondat că decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 este legală, fiind ignorate prevederile 

art. 65 din Codul Muncii. 

Instanța de fond a observat în mod corect că această decizie a fost emisă în lipsa 

oricăror criterii de evaluare prealabilă a salariatului şi fără ca desființarea locului de muncă să 

fie efectivă, motivat de o cauză serioasă şi reală.  
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Solicită a se observa că până la finalul lunii decembrie 2011, la momentul emiterii 

deciziei de concediere reclamanta X angajată la SC „NE” SRL din data de 20.04.2007, era 

considerată o angajată model, fiind printre cele mai vechi angajate ale societății şi în toată 

această perioadă nu săvârşise nici o abatere disciplinară. 

Faptul de a solicita la data de 24.12.2011 angajatorului, în temeiul art. 117 din Codul 

muncii, precizări cu privire la programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia în luna 

decembrie 2011, la modalitatea de compensare a muncii suplimentare desfăşurată în luna 

decembrie 2011, a provocat din partea reprezentanților societății o reacție excesivă care s-a 

finalizat cu desfacerea contractului individual de muncă, într-o manieră abuzivă.  

A urmat Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 prin care SC. „NE” 

S.R.L a comunicat „operatoarei de schimb valutar X că în data de 28 12 2011 va fi mutată în 

punctul de schimb valutar situat în complex Z deoarece în luna decembrie până în data de 24 

12.2011 a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W. Ulterior, prin Preavizul înregistrat 

sub nr. 1332/17.01.2012 SC „NE” SRL a comunicat salariatei X că „începând cu data de 

17.01.2012 postul dumneavoastră se restructurează şi drept urmare după perioada de preaviz 

de 20 de zile lucrătoare (18.01.2012 - 14.02.2012) contractul individual de muncă a 

dumneavoastră se desface potrivit art. 65 din Codul Muncii". În cele din urmă, prin Decizia de 

concediere nr. 1333/17.01.2012 a SC „NE” SRL s-a dispus încetarea contractului individual 

de muncă la data de 15.02.2012 în temeiul art. 65 din Codul muncii. 

Instanța de fond a observat această succesiune şi, pe baza probatoriului administrat, a 

reținut că Decizia de mutare nr. 1319/27.12.2011 este „un act premeditat, menit tocmai pentru 

a justifica măsura încetării raportului de muncă şi a conferi o aparență de legalitate Deciziei 

de concediere nr. 1333/17.01.2012, survenită la scurt timp după aceasta". 

Atât în fața instanței de fond cât şi în cuprinsul cererii de recurs recurenta susține în 

mod nefondat că decizia de mutare nu este un act premeditat deoarece în cursul anului 2011 

salariata X a fost mutată pe durate de câte una sau două luni la mai multe puncte de lucru ale 

SC „NE” SRL.  

Ceea ce ascunde în mod intenționat recurenta este faptul că intimata nu îşi desfășurase 

niciodată activitatea la punctul de lucru din Z deşi lucra la această societate de peste 4 ani de 

zile. 

Apreciază că desființarea locului de muncă nu a fost efectivă deoarece asociatul unic a 

afirmat că la punctul de lucru de la H era suspendată activitatea pentru că acel centru 

comercial era în renovare, iar declarația acestei este în contradicție chiar şi cu un act emis de 

angajator, un centralizator cu privire la punctele de schimb valutar din acea perioadă şi 

anterior acestei date, punctul de lucru de la H care s-a deschis la 14 martie 2012 în condițiile 

în care celălalt punct de lucru Z s-a închis la data de 15 iunie 2012, motiv pentru care 

desființarea locului de muncă nu a fost efectivă şi în plus salariata nu avea în contract 

individual de muncă pe un punct de lucru ci era salariata societății, faptul că s-a închis acel 

punct de lucru unde a lucrat doar două săptămâni nu crede că justifica desființarea locului de 

muncă. La momentul încetării contractului individual de muncă salariata era cea mai veche 

angajată a acestui operator economic, de peste 4 ani de zile iar în toată această perioadă nu a 

fost sancționată disciplinar, niciodată nu au fost probleme legate de nerespectarea 

programului de muncă sau alte aspecte, simplu fapt că a cerut o zi de Crăciun la finalul anului 

2011 a pornit toată această întorsură. 

Referitor la stabilirea de către instanța de fond a răspunderii asociatului unic, 

respectiv, recurenta din cauza de față, consideră că instanța a făcut o apreciere riguroasă a art. 
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237 ind. 1 alin. 3 şi 4 din legea societăților, textele fiind evidențiate în mod expres în 

considerentele hotărârii, pentru a clarifica pentru părți de ce poate fi angajată răspunderea 

asociatului unic.  

Intenția frauduloasă rezidă nu doar din închiderea întregii societăți ci şi din faptul că, 

în toată această perioadă cât s-au realizat procedurile de dizolvare şi ulterior de lichidare, 

societatea, activă atunci, aşa cum apărea ea din dosar, a tergiversat timp de un an de zile 

cauza, prin faptul că apărătorul a formulat repetate cereri de amânare, prin faptul că instanța şi 

expertul au solicitat în mod repetat societății să pună la dispoziție înscrisurile pentru 

efectuarea expertizei, înscrisuri care nu au fost niciodată date, şi în momentul în care a avut 

loc dizolvarea nu s-a mai prezentat nimeni în instanță.  

Solicită respingerea recursului, cu atât mai mult cu cât, se poate observa că două 

instanțe de fond au dat soluții identice pe considerente similare. Pentru toate aceste 

considerente solicită respingerea cererii de recurs ca fiind neîntemeiată. 

Recurenta a formulat și depus precizări, reiterând situația de fapt începând de la data 

constituirii societății, reluând apărările formulate în cele două cicluri procesuale desfășurate în 

cauză. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la motivele de apel formulate, dovezile 

administrate şi normele incidente, Curtea de Apel reține următoarele: 

 

LEGALITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE 

 

Recurenta critică, în principal, faptul că instanța de fond a interpretat si a aplicat greşit 

legea atunci când a stabilit ca decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 este nelegala si ca a 

avut un caracter premeditat, nefiind respectate în acest fel drepturile salariale, desființarea 

punctului de lucru nefiind reală. 

Cât priveşte susținerile recurentei potrivit cărora desființarea postului ar fi avut un 

caracter real şi serios, Curtea constată că aceste susțineri nu sunt întemeiate. În cadrul 

controlului şi sancționării concedierilor nelegale, în condițiile art. 76-78 Codul muncii, 

instanța de judecată examinează dacă încetarea contractului individual de muncă a fost 

determinată de desființarea efectivă, întemeiată pe o cauză reală şi serioasă, a locului de 

muncă ocupat de salariat. 

Fiind o concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului, prima instanță a 

examinat dacă locul de muncă al intimatei reclamante a fost desființat efectiv, potrivit art. 65 

alin. 2 Codul muncii, reținând că recurenta, căreia îi revenea sarcina probei, nu a făcut dovada 

desființării efective a postului ocupat de intimată.  

Având în vedere că situația de fapt în desfășurarea sa cronologică a fost expusă de 

către prima instanță, pe larg, Curtea reține doar aspectele esențiale – necesare pentru a 

răspunde punctual criticilor formulate. Intimata X a fost salariata SC „NE” SRL în baza 

contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 

300772 din 20.07.2007, ocupând postul de agent schimb valutar cu o normă de lucru de 8 

ore/zi şi 40 ere/săptămână. 

Prin Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011, recurenta SC „NE” SRL 

a comunicat „operatoarei de schimb valutar X că în data de 28.12.2011 va fi mutată în punctul 

de schimb valutar situat în complex Z deoarece în luna decembrie până în data de 24.12.2011 

a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W”. 
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Prin preavizul înregistrat sub nr. 1332/17.01.2012, recurenta SC „NE” SRL a 

comunicat reclamantei X că „începând cu data de 17.01.2012 postul respectiv se 

restructurează şi drept urmare după perioada de preaviz de 20 de zile lucrătoare (18.01.2012 - 

14.02.2012) contractul individual de muncă se desface potrivit art. 65 din Codul Muncii”. 

Prin Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 a SC „NE” SRL s-a dispus încetarea 

contractului individual de muncă la data de 15.02.2012, în temeiul art. 65 din Codul muncii.  

Susține recurenta că decizia de concediere, contrar celor reținute de prima instanță, 

este legală având în vedere desfășurarea activității în societate. Astfel, în 15 ianuarie 2012 

intimatei i s-a desfăcut contractul de muncă, întrucât, la punctul de lucru din Z contractul de 

închiriere a spațiului a încetat şi nu se mai putea continua activitatea acolo; că tot în anul 

2012, pe data de 14 aprilie s-a închis punctul de lucru W care fusese deschis din noiembrie 

1999, iar mai târziu a fost închis punctul de lucru din Copou. În aceste condiții, când din 

înscrisuri rezultă că într-un an au fost închise patru puncte de lucru, fiind concediați 8 

salariați, nu se poate susține că nu s-a închis punctul de lucru din Z efectiv şi real. 

Însă, astfel cum a expus și prima instanță, este relevant în privința analizării cauzei 

”reale și serioase” ce au determinat emiterea deciziei de concediere, faptul că decizia privind 

închiderea punctului de lucru „Z”, considerat nerentabil, cu disponibilizarea personalului ce 

lucrează la acest punct de schimb valutar, s-a luat de către conducerea administrativă a 

societății recurente data de 15.11.2011 anterior mutării intimatei la acest punct de lucru. Or, 

în condițiile în care la data la care societatea a optat pentru măsura închiderii acestui punct de 

lucru intimata reclamanta X lucra la punctul de schimb valutar „W” această decizie de 

restrângere a activității si, implicit măsura disponibilizării, nu o putea viza pe intimată. 

Din amplul probatoriu administrat în cauză reiese, cu suficiență, că decizia de mutare 

în punctul de lucru a cărui închidere era iminentă și, deja stabilită, fiind decisă la data de 15 

noiembrie 2011, aspect recunoscut şi de către recurentă în cadrul interogatoriului administrat 

la data de 16.11.2016, a fost dispusă cu singurul scop de a justifica măsura încetării raportului 

de munca și a conferi o aparentă de legalitate Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, 

dorința evidentă fiind aceea de înlăturare a unui salariat devenit „incomod”. Și aceasta 

întrucât, urmare a unui program de lucru susținut, ce depășea programul convenit prin contrat, 

intimata a solicitat conducerii societății recurente lămuriri cu privire la programul de lucru şi 

modul de repartizare al acestuia (aspecte ce reies, printre altele, și din expertiza contabilă 

efectuată pentru determinarea drepturilor salariale reprezentând ore suplimentare). S-a 

conturat cu evidență faptul că pe parcursul desfăşurării raportului de muncă, angajatorul a 

modificat permanent programul de lucru al intimatei, astfel că în mod real durata timpului de 

lucru depăşea cu mult norma de lucru prevăzută în contractul individual de muncă. 

Nerespectarea timpului de lucru, a neplății orele suplimentare, a acordării zilelor libere egale 

şi a neacordării repausului săptămânal devenise deja o obişnuință în derularea raportului 

juridic de muncă dintre părți. Astfel că, la data de 24.12.2011 intimata a solicitat în scris 

angajatorului, în temeiul art. 117 din Codul muncii, precizări cu privire la următoarele 

aspecte: a) programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia în luna decembrie 2011; b) 

modalitatea de compensare a muncii suplimentare desfăşurată în luna decembrie 2011. 

Urmare a acestui demers inițiat de către intimată, s-au derulat evenimentele expuse mai sus 

care au culminat, în final, cu emiterea decizie de concediere contestată în cauză. Un aspect 

deosebit de important, rezidă din aceea că recurenta nu a contestat realitatea acestei stări de 

fapt cu privire la programul de lucru, recunoscând că acesta depășea cu obișnuință timpul 
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normal de lucru, și că, în compensare, oferea ”bonificații” angajatelor, aspecte ce exced 

analizei de față. 

În raport de cele expuse, Curtea constată că în mod corect instanța de fond a reținut că 

desființarea locului de muncă nu a fost efectivă. 

Evidența acestei concluzii este întărită și prin aceea că, deși în procesul-verbal de 

ședința a Consiliului Administrativ din 15.11.2011, deci anterior decizie de mutare a intimatei 

reclamante la acest punct de lucru, s-a preconizat concedierea salariaților care deserveau 

punctul de lucru „Z”, prin decizia de mutare a intimatei reclamante la acest punct de lucru – a 

cărui închidere era iminentă, angajatorul a folosit acest ”prilej”, pentru a o îndepărta pe 

reclamanta din societate. La data mutării intimatei reclamante la punctul de schimb valutar Z 

deciziile privind închiderea acestui punct de lucru şi desfacerea contractului individual de 

muncă al unei salariate din acest punct erau deja luate în cadrul şedinței Consiliului 

administrativ din data de 14 noiembrie 2011, aspect recunoscut şi de către recurentă în cadrul 

interogatoriului administrat la data de 16.11.2016. Din cuprinsul Contractului individual de 

muncă, la lit. D (Locul de muncă) se prevede expres că „activitatea se desfăşoară la SC „NE” 

S.R.L”. Prin urmare, închiderea unui punct de lucru din cele cinci de care beneficia societatea 

până în luna ianuarie 2012 nu echivalează cu „desființarea locului de muncă ocupat de 

salariat”, în sensul prevăzut de art. 65 din Codul muncii.  

A mai susținut recurenta că Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 a fost emisă în 

temeiul art. 65 din Codul muncii cu motivarea următoare: „Având în vedere restrângerea 

activității societății prin desființarea punctului de lucru din cadrul Z; motivul închiderii 

punctului a fost determinat de criza economică prin care trece țara noastră şi care a determinat 

scăderea încasărilor”. Susține că decizia de concediere este legală motivat de faptul că 

”alegerea salariatului căruia urmează să i se înceteze contractul de muncă este atributul 

exclusiv al angajatorului”.  

În conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, 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, astfel încât încetarea contractului individual de muncă prin voința unilaterală a 

angajatorului să nu intervină pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, îngrădindu-se 

exercițiul dreptului la muncă. 

Potrivit textului analizat, motivul concedierii nu este inerent persoanei salariatului, ci 

exterior acesteia. Nu mai este vorba de abateri disciplinare, de inaptitudine fizică sau psihică, 

ci de un fapt exterior lui: desființarea locului de muncă care, evident, nu poate fi imputabilă în 

nici un mod salariatului afectat.  

Art. 65 codul muncii presupune existența unor dificultăți economice şi diminuarea 

activității, transformări tehnologice, modernizarea, automatizarea proceselor de producție, în 

toate cazurile impunându-se renunțarea la serviciile unor salariați, datorită desființării 

locurilor de muncă.  

Condiția de legalitate impusă de lege este ca desființarea locului de muncă să fie însă 

efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.  

Desființarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 

angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcții. Cauza 

este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există în realitate cu adevărat şi nu o 
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disimulează. Este serioasă când se impune din necesități evidente privind îmbunătățirea 

activității şi nu disimulează realitatea. Cauza serioasă este aceea care face imposibilă 

continuarea activității la un loc de muncă, fără pagube pentru angajator.  

Instanța judecătorească este cea care apreciază caracterul real şi serios al motivelor 

invocate de angajator la concedierea salariatului, formându-şi convingerea pe baza 

probatoriilor susținute de părți.  

Caracterul efectiv, real şi serios al desființării locului de muncă ocupat de salariat se 

justifică dacă se face dovada că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală, impusă 

de nevoile unității. 

Potrivit dispozițiilor art. 287 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. 

Angajarea altor persoane pe posturi identice celui desființat, in cadrul aceluiași 

serviciu, precum si lipsa unei analize care sa vizeze îmbunătățirea activității, eficientizarea 

costurilor, de natura a dovedi caracterul serios al reorganizării, permit concluzia ca, in 

realitate, s-a urmărit îndepărtarea salariatului din cadrul societății, din motive care țin de 

persoana salariatului, iar nu pentru motivele expres prevăzute de art. 65 din Codul Muncii, 

indicat ca si temei al concedierii, cum corect a reținut și prima instanță.  

Astfel, potrivit pct. 6 din Centralizatorul privind numărul şi locația punctelor de 

schimb valutar ale SC „NE” SRL la data de 14.03.2012 societatea şi-a extins activitatea prin 

deschiderea unui nou punct de schimb valutar situat în laşi. str. Anastasie Panu nr. 46, spațiu 

comercial A 21 („H"). Totodată, astfel cum rezultă din pct. 4 al Extrasului din aplicația 

electronică reprezentând registrul general de evidență privind salariații SC „NE” SRL la data 

de 15.03.2012 societatea a încheiat un nou contract de muncă pentru un post identic cu acela 

ocupa de reclamantă (respectiv operator ghişeu), deci la o luna după concedierea intimatei. 

Apărarea recurentei cu privire la acest aspect în sensul că nu a fost o noua angajare, ci 

reluarea raporturilor de muncă cu angajata revenita din concediul pentru creșterea copilului, 

este nefondată fiind înlăturată corespunzător de către prima instanță care a reținut că numita Q 

cu care recurenta a încheiat contract de munca nr. 66/15.03.2012 (fila 83 din dosarul de fond), 

nu este angajata revenita din concediul pentru creșterea copilului. Astfel, desființarea postului 

intimatei nefiind, așa cum susține recurenta, una reala. 

Urmare a analizei temeinice a probatoriului administrat, instanța de fond analizând 

corespunzător succesiune evenimentelor relevată de deciziile emise de recurentă, a reținut just 

că Decizia de mutare nr. 1319/27.12.2011 constituie un act premeditat, emis tocmai pentru a 

justifica măsura încetării raportului de muncă şi a conferi o aparență de legalitate deciziei de 

concediere nr. 1333/17.01.2012. 

O altă coordonată care susține concluzia privind caracterul abuziv al deciziei de 

concediere nr 1333/17.01.2012 rezidă și din prevederile art. 2 din decizie, potrivit cărora: 

„criteriile avute în vedere la stabilirea ordinii concedierii au fost cele de performanță 

profesională în cadrul activității societății", criterii care nu au fost precizate de angajator şi 

nici măsura în care au fost sau nu îndeplinite de către intimata reclamantă. În condițiile în care 

în cuprinsul Deciziei de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 se menționează, printre 

altele, că se dispune măsura mutării salariatei X deoarece în luna decembrie până în data de 

24.12.2011 a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W, condiții în care, în lipsa unor alte 

elemente concrete ale angajatorului, conduce la concluzia că salariata, dimpotrivă, își 

îndeplinea corespunzător atribuțiile specifice. Necorespunderea profesională reprezintă o 
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împrejurare de natură obiectivă sau subiectivă care conduce ori este aptă să conducă la 

obținerea unor performanțe profesionale mai scăzute decât cele pe care, în mod rezonabil, 

angajatorul este îndreptățit a le aştepta de la salariat şi presupune necunoaşterea regulilor 

specifice unei funcții, meserii sau profesii. Angajatorul trebuie însă să probeze fapte obiective 

sau repetate de natură să evidențieze astfel de carențe profesionale, delimitându-se în acest 

mod, de neîndeplinirea accidentală, dar culpabilă a obligațiilor de serviciu, situație în care 

poate interveni concedierea disciplinară. Fiind o cauză de încetare neimputabilă salariatului, 

concedierea pentru necorespundere profesională presupune anumite obligații ale 

angajatorului, printre care, potrivit art. 63 alin. 2 Codul Muncii şi aceea de evaluare 

prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de 

muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern, obligații pe care recurenta, în 

calitate de angajator, nu le-a îndeplinit. 

Totodată, durata contractului de muncă al intimatei – până la data concedierii, relevă 

faptul că aceasta era una dintre cele mai vechi salariate ale societății, aspect, de asemenea, de 

natură să combată susținerea menționată în art. 2 din decizia de concediere. Or, neîndeplinirea 

criteriilor de performanță profesională, cum susține angajatorul, nu justifică desfășurarea 

raporturilor de muncă pe o peste 5 ani. 

Astfel, desfășurarea raporturilor de muncă între recurentă, în calitate de angajator, și 

intimata reclamantă, în calitate de salariat, au condus la concluzia că desființarea locului de 

munca nu a fost efectiva si cu o cauza reala și serioasa, potrivit disp. art. 65 alin.2 din Codul 

muncii, cu atât mai mult cu cât societatea a preconizat continuarea activității in noi puncte de 

lucru. 

ORELE SUPLIMENTARE  

 

Potrivit art.120 alin.1 Codul Muncii, munca prestată in afara duratei normale a 

timpului de munca săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată 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 imperativ de 

legislația muncii şi nu pot fi înlăturate sau reduse de angajator. Angajatorul va fi ținut de 

dispozițiile art. 123 C. muncii ori de câte ori se dovedeşte că prin modalitatea de stabilire şi 

organizare a activității, prin continuitatea şi repetabilitatea unei anumite discipline interne a 

acceptat, a încurajat şi chiar a determinat, în mod sistematic, prestarea muncii suplimentare, 

chiar dacă la nivel formal nu a transpus aceasta solicitare în condițiile legii. 

Conform art. 122 alin. 1 din Codul muncii munca suplimentară se compensează prin 

ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia iar art. 123 alin. 1 prevede 

că 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. Prin aceste dispoziții legale se instituie o 

obligație a angajatorului de a compensa orele suplimentare efectuate de angajat cu acordul său 

cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile iar dacă acest lucru nu este posibil angajatorul 
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este obligat să acorde un spor la salariu, obligații cărora le corespund drepturile corelative ale 

angajatului la ore libere plătite sau la spor la salariu pentru orele suplimentare efectuate. 

Coroborarea probatoriului administrat cu privire la acest aspect confirmă, la nivel 

probator, susținerea intimatei potrivit căreia pe parcursul desfăşurării raportului juridic de 

muncă, în perioada 13.04.2007 - 15.02.2012 recurenta nu si-a respectat obligațiile legale si 

contractuale privind timpul de lucru si timpul de odihnă. In conformitate cu lit. H ”durata 

muncii” din Contractul individual de muncă durata timpului de lucru al salariatei X trebuia sa 

fie de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, repartizarea programului de lucru fiind de 8 ore 

pe zi. 

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

chiar şi atunci când durata zilnică a timpului de muncă este de 12 ore fiind urmată de o 

perioadă de repaus de 24 ore. 

În ciuda acestor dispoziții imperative ale Contractului individual de muncă şi ale 

Codului muncii, recurenta i-a solicitat salariatei X să efectueze pentru lungi perioade un 

program de lucru inegal şi, de asemenea, să efectueze munca suplimentară zilele libere, în 

zilele de sărbătoare legală şi în zilele de repaus săptămânal fără a le compensa prin ore libere 

plătite sau a acorda sporurile la salariu prevăzute legislația muncii. Totodată, dată fiind 

activitatea Non Stop a punctului de lucru Topaz intimata şi-a desfăşurat activitatea şi în 

timpul nopții fără a primi sporul corespunzător. 

Din desfăşurarea acestui program de lucru se poate observa că în perioada 16.02.2009 

- 15.01.2012 recurenta nu a compensat prin ore libere plătite şi nici a acordat sporul la salariu 

corespunzător pentru munca suplimentară efectuată peste cele 8 ore de muncă zilnice şi 40 de 

ore de muncă săptămânale. De asemenea, în aceeaşi perioada recurenta nu a compensat cu 

timp liber corespunzător sau prin spor la salariu munca efectuată în zilele de sărbătoare legală 

prevăzute de art. 139 din Codul muncii, nu a acordat repausul săptămânal prevăzut de art. 137 

din Codul muncii şi nici nu a recompensat munca de noapte prin sporul cuvenit în temeiul art. 

126 din Codul muncii. 

Recurenta nu contestă practic depășirea duratei normale de lucru, dar se apără 

susținând că a oferit salariatelor diverse bonificații, și că, în fapt, nu au fost dovedite 

efectuarea orelor suplimentare la nivelul acordat de către prima instanță. 

În acest context, Curtea reține că recurenta a ignorat faptul că din actele întocmite de 

către intimată rezultă ora și data întocmirii fiecărui act, astfel că este posibilă verificarea 

programului efectiv de activitate al acesteia, fapt realizat în prezenta cauză prin expertiză 

contabilă, varianta întocmită pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de părți.  

De altfel, față de concluziile Raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat de 

expertul contabil , Curtea reține că recurenta-pârâtă nu a formulat obiecțiuni, nu a solicitat 

lămuriri expertului si nici nu a solicitat o nouă expertiză, în acord cu dispozițiile art. 211 şi 

212 Cod proc.civ. 

Chiar şi în această situație criticile formulate de recurentă asupra concluziilor 

raportului de expertiză sunt nefondate. Astfel, recurenta ignoră faptul că pentru efectuarea 

expertizei au fost avute în vedere înscrisurile cu privire la evidența orelor de muncă generate 

în mod exclusiv de către societatea „NE” SRL. Expertul a analizat şi coroborat informațiile 

din mai multe documente: state de plată, pontaje, foi colective de prezență şi centralizatorul 

electronic de activitate. Nu este lipsit de importanță nici faptul că ambele expertize contabile 

efectuate în cauză (în fața instanței de fond în primul ciclu procesual şi în rejudecare) au 

concluzii similare, ceea ce confirmă realitatea situației de fapt cu privire la programul de lucru 
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al reclamantei intimate. Mai mult, Curtea reține că recurenta nu a făcut dovada că există un 

sistem obiectiv de determinare a timpului de lucru și aceasta pentru a acceptat și tolerat 

practicarea unui program de lucru peste limita prevăzută în contractul de muncă.  

Mențiunile înscrise în centralizatorul electronic de activitate sunt reale şi certe în 

condițiile în care accesul în sistemul electronic se făcea în mod exclusiv pe baza unei parole 

deținute de fiecare agent de schimb valutar. De altfel, criticile formulate în această privință nu 

sunt susținute probator, recurenta, în sarcina căreia cade obligația de verificare a respectării 

timpului de lucru, ar fi trebuit să prezinte documente justificative care să probeze o altă 

situație de fapt (în condițiile în care pârâta deține arhiva privind evidența orelor de muncă ale 

salariaților societății „NE” SRL). Contrar acestor susțineri, Curtea urmează să valideze 

raționamentul primei instanțe și va acorda valoare probatorie evidenței informatizate a 

activității reclamantei intimate astfel cum sunt înscrise în centralizatorul electronic, cu atât 

mai mult cu cât recurenta nu a realizat alte evidențe concrete ale activității efective a 

reclamantei. Curtea reține că situația de fapt prezentată, astfel cum rezultă ea din amplul 

probatoriu administrat în cauză, nu a fost una sporadică, întâmplătoare generată de eventuale 

perioade în care fluxul de activitate să depășească programul obișnuit. Or, în situația dată tot 

angajatorului îi revenea îndatorirea de a lua măsurile necesare, chiar prin aplicarea de 

sancțiuni, în cazul unei utilizări greșite a cartelelor ce permiteau accesul fiecărui salariat la 

sistemul electronic. Or, recurenta nu a oferit nici o dovadă în sensul că ar fi luat măsuri de 

reglementare a unor eventuale erori de funcționare, acceptând starea de fapt existentă cu 

privire la modul de funcționare/accesare a cartelelor de acces.  

În consecință, Curtea reține ca fiind neîntemeiate susținerile recurentei potrivit cărora 

înscrisurile pe baza cărora expertul a stabilit și calculat efectuarea de ore suplimentare sunt 

nerelevate, câtă vreme aceste înscrisuri emană de la societatea pârâtă (fila 235 volum I dosar 

fond), înscrisuri pe care aceasta nu le-a contestat și care sunt de natură să confirme că la ora și 

data respectivă intimata se afla încă la dispoziția angajatorului. Prin răspunsul la solicitarea de 

a înainta actele necesare pentru efectuarea expertizei, recurenta precizează că ”se ține o 

evidență centralizată pe numărul de ore lucrate în cadrul societății, nu prin înțelegeri între 

societate și salariați și nici prin legislația în vigoare; unitatea nu are obligația să consemneze 

în foile de prezență înlocuitorul pe schimburi și pe puncte de schimb valutar (…)”, răspuns 

redactat în aceeași notă și atitudine pe care recurenta a abordat-o pe toată durata desfășurării 

procedurilor judiciare. 

Curtea reține că dispozițiile art. 111 din Codul Muncii care prevăd ca timpul de munca 

reprezintă orice perioada in care salariatul prestează munca, se afla la dispoziția 

angajatorului si îndeplinește sarcinile si atribuțiile sale, conform prevederilor contractului 

individual de munca, contractului colectiv de munca si/sau ale legislației in vigoare. Practic, 

din definiția oferită de Codul muncii rezultă că timpul de muncă reprezintă acea perioadă în 

care salariatul prestează activitatea în folosul angajatorului, fiind la dispoziția acestuia, 

îndeplinind sarcinile şi atribuțiile sale de serviciu ce îi revin potrivit fişei postului sau altor 

acte interne. 

Pe întreaga perioadă în care salariatul prestează muncă în folosul angajatorului 

salariatul nu dispune de libertatea de a se ocupa de problemele sale personale. 

Având în vedere faptul că prin timp de muncă se înțelege exclusiv timpul pe care 

salariatul îl alocă îndeplinirii sarcinilor de serviciu, numai perioada în care acesta prestează 

muncă sau se află la dispoziția unității, va fi pontat şi remunerat ca atare de către angajator. 

aşa cum a stabilit şi Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C 258/10 având ca obiect 
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cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privitoare la interpretarea art. 2 punctul 1 şi 

a art. 6 din Directiva nr. 2003/88/CE privind unele aspecte ale organizării timpului de lucru 

reprezintă timp de lucru şi perioada în care un salariat desfăşoară o activitate care ar 

presupune prezența efectivă la locul de muncă sau aflarea la dispoziția angajatorului, chiar 

dacă nu se află prezent la locul muncii. Potrivit art. 2 pct. (1) din Directiva nr. 2003/88/CE 

prin „timp de lucru” se înțelege orice perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, la 

dispoziția angajatorului şi îşi exercită activitatea sau funcțiile, în conformitate cu legislațiile şi 

practicile naționale”. 

Concluzionând, Curtea constată că prin tolerarea unui program de lucru peste durata 

de 8 ore zilnic, evident cunoscut de recurentă, aceasta și-a asumat că se expune unor situații 

insuficient calificate juridic prin acordul expres al părților și a acceptat implicit toate 

consecințele ce decurg din lipsurile de organizare mai sus expuse. De altfel, din cele expuse 

anterior, este evident că tot litigiu a fost declanșat tocmai de nerespectarea obligațiilor 

contractuale ale angajatorului cu privire la timpul de muncă (cererea intimatei adresată 

societății solicita tocmai lămurirea acestor aspecte). 

 

RASPUNDEREA ASOCIATULUI 

 

Nici critica formulată de recurentă cu privire la atragerea răspunderea personală a 

asociatului – respectiv Enache Cătălina, nu este întemeiată. 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că prin cererea nr. 355508 din 

13.06.2014 depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul laşi SC „NE” 

SRL a solicitat înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii cu privire la radierea 

societății. Prin Rezoluția nr. 12031/17.06.2014 s-a admis cererea de radiere şi s-a dispus 

înregistrarea în Registrul Comerțului a radierii firmei SC „NE” SRL. Motivul radierii îl 

reprezintă lichidarea societății. 

Potrivit dispozițiilor art. 237 ind. 1 alin. (2) şi (3) din Legea societăților nr. 31/1990, 

modificată şi completată, reținute de prima instanță, atunci când, pe durata funcționării 

societății, un asociat răspunde pentru obligațiile acesteia în limitele aportului la capitalul 

social, răspunderea sa va fi limitată la acest raport şi în situația dizolvării si, dacă este cazul, a 

lichidării societății. Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al 

răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru 

obligațiile ne achitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate. Potrivit art. 237 ind. 1 alin. 

(4) răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci când 

acesta dispune de bunurile societății ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează 

activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să cunoască 

faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligațiile. 

Raportând aceste dispoziții la situația de fapt rezultată din situația financiară a 

societății, corect a reținut judecătorul fondului că este fără echivoc intenția frauduloasă a 

asociatului unic care a dizolvat în mod voluntar societatea prin hotărârea adunării generale cu 

scopul de a frauda interesele creditorilor sau ale persoanelor care au formulat acțiuni în 

justiție pentru obținerea unor drepturi salariale. Din cronologia desfășurării evenimentelor, 

expusă pe larg în cele ce preced, este evidentă intenția frauduloasă a administratorului unic, 

care prin toate demersurile întreprinse a încercat să creeze o confuzie de patrimonii între sine 

şi societate, ceea ce atrage responsabilitatea nelimitată a asociatului în cauză. 
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În susținerea bunei sale credințe cu privire la cauzele care au determinat dizolvarea 

societății, recurenta a invocat, în principal, dificultăți financiare. Precizează recurenta că 

dizolvarea nu a fost voluntară, cum cere textul, pentru a eluda răspunderea față de reclamantă 

ci a fost impusă prin Ordinul ANAF care a modificat vechiul regulament din 2009 şi a impus 

ca fiecare punct de schimb valutar să dețină un capital de 75.000 de euro, societatea avea la 

acel moment 5 puncte de schimb valutar, pentru a le menține trebuia să aibă capital de 

375.000 de euro şi nu îl avea. 

Însă, apărările recurentei, nesusținute probator, sunt contrazise de probele cauzei. 

Astfel, din analiza situației financiare pentru anul 2013, aprobată conform legii, reiese că în 

anul anterior lichidării SC. „NE” SRL beneficia de active circulante în cuantum de 212.055 

lei, de capitaluri proprii în cuantum de 211.586 lei şi a înregistrat un profit de 110.437 lei. 

Totodată, astfel cum reiese din Actul adițional din 27/06/2011, capitatul social al SC „NE” 

S.R.L este de 61.860 lei. Prin urmare, nu se poate reține ideea unor dificultăți financiare ale 

societății care să determine dizolvarea voluntară, această situație fiind generată de intenția 

frauduloasă a asociatului unic care a dorit în acest fel să elimine posibilitatea achitării 

obligaților salariale ale societății. Informațiile furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul laşi 

(prin adresa nr. 69927/12.12.2014 - f. 94 voi. II dosar nr. XX31/99/2012 Tribunal) confirmă 

că la data de 12.10.2012 (când litigiul era în derulare) capitalul social al societății „NE” SRL. 

era de 348.740 lei, iar asociatul avea o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%. De 

asemenea, din Fişa sintetică totală emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi 

în data de 19.05.2014 reiese că societatea „NE” SRL a plătit un impozit pe profit de 592.004 

lei, un impozit pe dividende persoane fizice de 229.093 lei şi un impozit pe venituri din 

dividende distribuite persoanelor juridice de 72.039 lei. Analiza acestor situații financiare a 

condus instanța de fond la concluzia că valoarea capitalului social vărsat în anul 2012 era de 

348.740 lei şi acoperea valoarea de 75.000 euro, cerută prin dispozițiile OMF nr. 

1659/07.12.2012 ca fond minim pentru autorizarea caselor de schimb valutar. Acest aspect 

este confirmat, în mod indirect, şi de către recurentă în cererea depusă unde recunoaşte că 

societatea ar fi putut funcționa şi în condițiile acestui ordin: ”capitalul existent asigura doar 

funcționarea unui punct de lucru astfel că societatea deşi avea profit a trebuit să intre în 

dizolvare şi să-şi înceteze activitatea". 

Prin urmare, corect a reținut instanța de fond că nu se poate reține ideea unor 

dificultăți financiare ale societății care să determine Hotărârea asociatului unic nr. 1/14 

03.2014 de dizolvare şi lichidare a societății, această situație fiind generată de intenția 

frauduloasă a asociatului unic Documentația depusă de recurenta-pârâtă, în apărare, privind 

corespondența purtată cu Ministerul Finanțelor Publice nu face decât să confirme închiderea 

graduală a punctelor de schimb valutar deținute de societatea „NE” SRL cu scopul declarat al 

lichidării societății și nicidecum susținerile privind dificultățile financiare care ar fi determinat 

hotărârea de dizolvare a societății. 

Curtea reține că reaua-credință a asociatului unic al societății reiese rezultă cu evidență 

şi din atitudinea manifestată în cadrul dosarului ce face obiectul prezentei (distinct de maniera 

în care aceasta a înțeles să răspundă solicitărilor instanței și părții adverse, după cum s-a 

exemplificat anterior). Astfel, este evident că societatea recurentă a încercat tergiversarea în 

extremis a judecării cauzei prin refuzul de a depune (la solicitarea instanței sau a expertului) 

actele şi documentele necesare, deşi art. 272 din Codul muncii îi impune în mod expres 

sarcina probei. Mai mult, prelungirea duratei acestei proceduri judiciare prin trimiterea cauzei 

spre rejudecare și reluarea ciclului procesual în fața primei instanțe, este consecința tocmai a 
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faptului că aceasta a înțeles să procedeze la dizolvarea voluntară a societății cu puțină vreme 

înainte de finalizarea dosarului nr. XX31/99/2012 al Tribunalului Iaşi, fără a face solicitările 

procedurale generate de schimbarea cadrului procesual, ceea ce condus la admiterea 

recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare. Prin faptul că recurenta a solicitat și obținut 

lichidarea şi radierea societății „NE” SRL deşi avea cunoştință de faptul că societatea este 

parte într-un litigiu civil având ca obiect despăgubiri băneşti şi drepturi salariate neacordate, 

conduce la reținerea și constatarea intenției frauduloase a asociatului unic reiese, astfel că se 

impune obligarea administratorului unic al SC „NE” SRL la plata prejudiciului suferit de 

intimată. 

 

ÎNTINDEREA ÎN TIMP A DREPTURILOR SALARIALE 

 

Critica privind întinderea în timp a drepturilor salariale la care a fost obligată 

recurenta, respectiv până la radierea societății, este întemeiată însă nu pentru motivele 

invocate privind plata salariului de care a fost lipsita de la data concedierii si până la data 

încheierii unui alt contract de munca cu un alt angajator, ci pentru motive găsite întemeiate 

din oficiu, astfel:  

Potrivit art. 80 alin. (1) C. muncii, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod 

netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care 

ar fi beneficiat salariatul. Din formularea imperativa a textului menționat rezulta ca, în situația 

în care instanța a constatat netemeinicia sau nelegalitatea concedierii, ea are cumulativ 2 

obligații: sa dispună anularea deciziei respective si sa oblige pe angajator la plata unei 

despăgubiri. 

In ceea ce privește cuantumul despăgubirilor, textul prevede ca acesta este egal cu 

salariile indexate, majorate sau reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

salariatul. Lipsirea salariatului de aceste drepturi reprezintă un prejudiciu efectiv suferit, 

indiferent dacă în perioada cuprinsă între data concedierii și cea a reîncadrării a realizat sau nu 

venituri din alte surse. Salariatul nu poate abuza de acest drept, întrucât beneficiază de el 

numai cu condiția stabilirii netemeiniciei sau a nelegalității măsurii de concediere luate 

unilateral de angajator, aspect stabilit în cauză. Astfel, critica recurentei privind obligarea la 

plata drepturilor salariale către intimată până la data încheierii unui alt contract de munca cu 

un alt angajator nu poate fi primită, aceste drepturi reprezentând prejudiciu creat prin 

atitudinea culpabilă a angajatorului, fiind fără relevanță realizarea de venituri sau nu. În acest 

sens s-a pronunțat și Curtea Constituționala prin decizia nr. 318/2007, publicată în M.OF. nr. 

292 din 03.05.2007, referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor 

art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 

Însă, în ceea ce privește momentul pana la care se acorda despăgubirile, instanța 

trebuie sa aibă în vedere daca de la data concedierii salariatului si pana la momentul 

pronunțării hotărârii a intervenit o cauza de încetare a contractului de munca al salariatului, ca 

urmare a pensionarii sau ca urmare a desființării postului, dizolvării sau falimentului 

societății. 

Aceasta soluție are la baza argumentul potrivit căruia în astfel de situații, daca 

salariatul nu ar fi fost concediat, oricum contractul sau de munca ar fi încetat de la momentul 

încetării contractului si nu ar fi beneficiat de drepturile respective. 
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Potrivit art. 56 alin. 1 din codul muncii, contractul individual de muncă existent 

încetează de drept: 

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existența 

conform legii; 

Adresa înaintată Administrației Financiare Iași precizează că asociatul unic al 

societății a hotărât dizolvarea voluntară în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d din Legea nr. 31/1990, 

hotărâre publicată în Monitorul Oficial la data de 08.04.2014, data dizolvării societății fiind 

08.05.2014. 

Așa fiind, în raport de dispozițiile art. 56 alin. 1 lit. a prin raportare la dispozițiile art. 

80 codul muncii, instanța dispune obligarea recurentei la plata drepturilor salariale de care a 

fost lipsită intimata până la data dizolvării societății, data care determină încetarea de drept a 

contractului de muncă.  

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 alin. 2 și 3 C. pr. civ. din 1865, 

Curtea admite recursul formulat si modifică sentința recurată conform celor dispuse prin 

dispozitiv. 

Obligă recurenta pârâta X la plata către intimata reclamantă X a sumei de 18415 lei, 

reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat intimata reclamantă din momentul 

concedierii şi până în momentul rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare a societății 

(15.02.2012 – 08.05.2014). 

Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile recurate. 

Ia act că recurenta pârâtă X nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

 

5. Decizie de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Nelegalitate 

în ipoteza emiterii actului unilateral ulterior încetării contractului individual 

de muncă prin demisie, conform art. 81 al. 8 din C. muncii 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 748/12 

decembrie 2017  

Prin sentința civilă nr. 198 din data de 06.02.2017 , Tribunalul Iaşi a hotărât: ,,Admite 

contestația formulată de contestatorul A. în contradictoriu cu intimata SC „Y.”SRL. 

Anulează Decizia de concediere disciplinară nr. 233/25.02.2016 emisă de intimată pe 

numele contestatorului.  

Constată încetat prin demisie contractul individual de muncă nr. 94/20.04.210 încheiat 

între contestator și intimată, cu începere de la data de 10.02.2016, în temeiul prevederilor art. 

81 Codul Muncii.  

Obligă intimata să plătească contestatorului drepturile salariale restante aferente 

perioadei 01.12.2015 – 09.02.2016.  

Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată.”  

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut: 

Contestatorul a fost angajatul intimatei in funcţia de manager de zona începând cu data 

de 20.04.2015, cu loc de muncă la punctul de lucru al angajatorului din mun. Satu Mare, jud. 

Satu Mare, conform contractului individual de muncă nr. 94/20.04.2015 aflat la dosar. În 

realitate, contestatorul, care domiciliază în Iași, activa în zona Moldova, iar monitorizarea 
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activității sale de către angajator se realiza prin intermediul comunicării informatice sau 

telefonice.  

Instanța de fond a reținut că utilizarea corespondenței informatice prin intermediul 

mesajelor de tip e-mail era o obișnuință a raporturilor de muncă dintre părți, fapt ilustrat de 

numeroasele mesaje de tip e-mail primite sau trimise de contestator către managementul 

intimatei depuse de contestator la dosar, mesaje al căror conținut nu a fost negat și nici 

comentat de intimată și de declarația martorului audiat în cauză care a arătat că singura 

legătură cu contestatorul se realiza prin telefon, corespondență pe e-mail și corespondență 

scrisă.  

A mai reținut Tribunalul că la data de 20.01.2016 reprezentanții intimatei i-au solicitat 

contestatorului, prin e-mail, depunerea unei cereri de desfacere a contractului individual de 

muncă. Contestatorul nu a depus o asemenea cerere.  

Intimata a declanșat procedura cercetării disciplinare a contestatorului prin 

înregistrarea referatului de sesizare a abaterii disciplinare nr. 158 din 02.02.2016 și l-a 

convocat pe contestator la cercetarea disciplinară la sediul angajatorului din mun. Satu Mare.  

La data de 10.02.2016 contestatorul a comunicat angajatorului, prin corespondență tip 

e-mail, cererea sa de demisie în care arată că „Totodată înțeleg sa va solicit încetarea 

raporturilor de munca in temeiul articolului 81, aliniatul 8 din Codul Muncii, începând cu data 

de astăzi 10.02,2016 având in vedere neplata drepturilor salariale pentru ultimele doua luni 

lucrate, întârzierile repetate anterioare in plata drepturilor salariale si refuzurilor repetate privind 

decontarea costurilor de deplasare.” Intimata nu s-a conformat cererii contestatorului de 

încetare a contractului individual de muncă în temeiul 81 din Codul Muncii, cu motivarea că 

cercetarea disciplinară a acestuia era declanșată.  

Potrivit prevederilor art. 81 din Codul Muncii „(1) Prin demisie se înţelege actul 

unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului 

încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. (2) 

Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a 

înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 

probă. (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (4) Termenul de preaviz este cel 

convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele 

colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii 

cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă 

funcţii de conducere. (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi 

producă toate efectele. (6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de 

muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. (7) Contractul 

individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării 

totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. (8) Salariatul poate demisiona fără 

preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de 

muncă.” 

Instanța de fond a constatat că prin Decizia nr. 34/2016 pronunțată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție s-a stabilit că transmiterea deciziei de concediere prin poşta electronică 

reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual și, mutatis 

mutandis, instanța apreciază că și comunicarea cererii de demisie în cadrul unor raporturi de 

muncă în care comunicarea prin poștă electronică era o obișnuință este aptă de a sesiza 

angajatorul asupra opțiunii salariatului de încetare a contractului individual de muncă.  

Obligația respectării de către salariat a termenului de preaviz, prevăzută și în 

contractul nr. 94/20.04.2015, este una prevăzută sub condiția ca obligațiile angajatorului să fi 

fost respectate. Una dintre obligațiile de esența contractului de muncă este plata salariului și 

pentru părțile din prezenta cauză instanța a reținut că intimata înregistra în mod obișnuit 

întârzieri în plata salariului, aspect recunoscut expres prin răspunsul la întrebarea nr. 3 din 

interogatoriu. Prin urmare, este îndeplinită condiția de incidență a prevederilor art. 81 alin. 8 

din Codul Muncii (invocat de contestator și în cererea de demisie), motiv pentru care cererea 
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de demisie a contestatorului comunicată prin poștă electronică la data 10.02.2016 a produs 

efecte de îndată, iar contractul de muncă dintre părți a încetat la data de 10.02.2016 ca efect al 

demisiei contestatorului. Față de pretinsul obstacol invocat de intimată referitor la faptul că 

fusese declanșată față de contestator procedura cercetării disciplinare prealabile, instanța de 

fond a apreciat că această apărare nu are fundament legal, motiv pentru care a respins-o.  

Ca o consecință a faptului că la data emiterii deciziei de concediere disciplinară nr. 

233/25.02.2016 raporturile de muncă dintre părți erau deja încetate, instanța a dispus anularea 

acestei decizii motivat de faptul că intimata nu mai era angajatorul contestatorului la data 

emiterii respectivei decizii, condiție esențială pentru emiterea unui asemenea act prevăzută de 

art. 58 alin. 1 Codul muncii: „Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de 

muncă din iniţiativa angajatorului.” S-a constatat încetat prin demisie contractul individual de 

muncă nr. 94/20.04.210 încheiat între contestator și intimată, cu începere de la data de 

10.02.2016, în temeiul prevederilor art. 81 Codul Muncii.  

Cu privire la cererea contestatorului de plată a restanțelor salariale, instanța de fond a 

reținut că intimata nu a plătit contestatorului salariile pentru perioada 01.12.2015 – 

09.02.2016, motivarea intimatei fiind aceea că nu s-a prestat activitate în această perioadă de 

către contestator. A constatat Tribunalul că intimata realiza în mod obișnuit plata salariilor cu 

întârziere, fapt demonstrat de conținutul mesajului e-mail din data de 02.10.2015, precum și 

prin răspunsul afirmativ la întrebarea nr. 3 din interogatoriu. 

Pentru perioada 01.12.2015 – 09.02.2016 raporturile de serviciu s-au derulat conform 

uzanțelor părților, iar intimata nu a făcut dovada lipsei de activitate a contestatorului, stabilită 

prin raportare la modalitatea de lucru anterioară. Deși contestatorul activa prin relaționare cu 

clienții din zona Moldova, totuși el era înscris ca fiind angajat cu locul de muncă în mun. Satu 

Mare. Pe cale de consecință, având în vedere și prevederile. art. 272 Codul muncii potrivit 

cărora în litigiile de muncă sarcina probei aparţine angajatorului, instanța de fond a apreciat că 

în perioada 01.12.2015 – 09.02.2016 contestatorul a fost angajatul intimatei și a desfășurat 

muncă sub autoritatea acesteia, motiv pentru care se a dispus obligarea intimatei să plătească 

contestatorului drepturile salariale restante aferente perioadei 01.12.2015 – 09.02.2016, în 

cuantum actualizat cu indicele de inflație și majorat cu dobânda legală. 

În cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei sume de bani, indiferent de 

izvorul contractual ori delictual al obligaţiei, daunele-interese sub forma dobânzii legale se 

datorează, fără a se face dovada unui prejudiciu şi fără ca principiul reparării integrale a 

prejudiciului să poată fi nesocotit. Devine evident faptul că, prin executarea cu întârziere a 

obligaţiei de plată, creditorul a suferit un prejudiciu patrimonial. Ca urmare, sunt incidente 

dispoziţiile art. 1 raportat la art. 166 alin. 1 şi art. 278 alin. 1 din Codul muncii raportate la art. 

1531 alin. 1, alin. 2 teza întâi şi art. 1535 alin. 1 din Codul civil, respectiv art. 1 alin. 3, art. 2 

şi art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011, care consacră principiul reparării integrale a prejudiciului 

suferit de creditor ca urmare a neexecutării de către debitor a obligaţiei de plată, principiu 

conform căruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferită, cât şi beneficiul de care 

acesta este lipsit. Potrivit aceloraşi dispoziţii, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 

scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii fără a trebui să dovedească vreun 

prejudiciu. În situaţia de faţă, pierderea efectiv suferită de creditor, ca prim element de 

reparare integrală a prejudiciului, trebuie remediată prin măsura actualizării sumelor datorate 

cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Prin 

actualizarea sumei debitului cu indicele preţurilor de consum, se realizează o reparaţie 

parţială, prin acordarea de daune-interese compensatorii. Dar principiul reparării integrale a 

prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executării cu întârziere a obligaţiei de plată, 

impune şi acordarea beneficiului de care creditorul a fost lipsit. Fiind în culpă procesuală, în 

temeiul art. 453 din noul C.proc.civ. instanţa a obligat intimata să plătească contestatorului 

suma de 1500 de lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat. 
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Împotriva acestei sentințe a declarat apel SC „Y.” SRL, criticând-o pentru nelegalitate 

și netemeinicie și solicitând schimbarea în tot a hotărârii atacate şi respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată. 

Arată că starea de fapt descrisă de reclamant în acțiune și precizări și însuşită fără 

rezerve de către prima instanţă este în totală contradicţie cu realitatea, singurul aspect real 

fiind faptul că acesta a fost angajatul apelantei conform contractului individual de muncă nr. 

94/20.04.2015. 

Deşi iniţial părea că îşi realizează în mod satisfăcător obligaţiile de muncă stabilite 

prin contract, ulterior s-a constatat că acesta nu a respectat obligaţiile asumate prin contractul 

de muncă sau cele trasate de către directorul de vânzări B. 

Susține apelanta că potrivit referatului de sesizare a abaterii disciplinare din 

02.02.2016 întocmit de superiorul ierarhic al reclamantului, B., intimatul, începând cu luna 

mai 2015 nu a mai transmis foi de parcurs avizate de clienţi pentru justificarea traseului 

efectuat, nu a justificat cheltuirea sumelor primite, nu a anunţat pierderea cheii autoturismului 

de serviciu, din 16.10.2015, nu a mai transmis rapoarte de activitate zilnica, nu a răspuns 

solicitărilor telefonice ale superiorilor săi. 

Elementele enumerate au determinat întocmirea referatului de sesizare a abaterii 

disciplinare, intimatul fiind convocat în scris (prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire) pentru cercetare disciplinară la data de 03.02.2016. pentru data de 12.02.2016. Având 

în vedere că intimatul a ridicat de la poştă scrisoarea recomandată la data de 09.02.2016, 

pentru a i se oferi posibilitatea de a aduce lămuriri cu privire la cele imputate, s-a decis 

reconvocarea acestuia, conform procesului verbal nr. 194 din 12.02.2016. 

Potrivit convocării nr. 195 din 12.02.2016. intimatul a fost convocat pentru data de 

25.02.2016, conform notei de transport emisă de „C.” SRL la data de 12.02.2016. La data de 

17.02.2016, conform solicitării intimatului, convocarea s-a redirecţionat la o altă adresă 

indicată de către acesta, fiind recepţionată personal la data de 18.02.2016. 

La data de 25.02.2016, intimatul nu s-a prezentat la convocarea societăţii, cercetarea 

disciplinară fiind finalizată prin procesul verbal nr. 232/25.02.2016, concluzia fiind că se 

impune desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

La aceeaşi dată s-a emis Decizia nr. 233 prin care, în conformitate cu dispoziţiile art. 

61 lit. a din Codul muncii s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de 

muncă al intimatului începând cu data de 29.02.2016. Această decizie a fost comunicată atât 

ITM pentru a fi implementată în REVISAL, cât şi intimatului. 

Arată apelanta că nu există nici un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a deciziei 

atacate, singurul vinovat de încetarea raporturilor de muncă în această manieră fiind intimatul. 

Deşi a încercat în repetate rânduri să poarte discuţii cu acesta, pentru a îmbunătăţi şi a 

executa contractul de muncă reciproc avantajos, intimatul a ignorat atitudinea , alegând să nu 

îşi îndeplinească obligaţiile. 

Mai susține că nu poate fi obligată la plata unor drepturi băneşti pentru perioada 

decembrie 2015 - 10.02.2016, câtă vreme intimatul nu a prestat vreo activitate lucrativă în 

cadrul şi pentru societate. 

Nu se poate constata încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 10.02.2016, 

conform art. 81 alin. 8 din Codul Muncii, deoarece societatea, pe de o parte nu a acceptat 

acest lucru, iar pe de altă parte, la momentul efectuării solicitării, reclamantul se afla în 

procedură de cercetare disciplinară, procedură finalizată cu emiterea deciziei de concediere.  

Pentru a ajunge la această concluzie, prima instanţă a considerat că decizia de 

concediere disciplinară nr. 233/25.02.2016 este nulă, ca urmare a faptului că la data de 

10.02.2016 intimatul a înaintat prin e-mail apelantei demisia sa. 

Fără a motiva această aserţiune, prima instanţă a considerat că cercetarea disciplinară 

care avea ca şi obiect tocmai lipsa de activitate în cadrul societăţii a intimatului este 

neavenită, demisia acestuia având efect imediat. Motivaţia primei instanţe contravine 

dispoziţiilor art. 81 din Codul Muncii și probelor cauzei. Astfel, din luna octombrie 2015 
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intimatul nu a mai răspuns solicitărilor şefilor ierarhici şi nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile 

stipulate în contractul de muncă. Începând cu data de 23.10.2015 intimatul nu a mai utilizat 

maşina pusă la dispoziţie, cu excepţia a cinci zile, iar din decembrie 2015 maşina nu a mai 

fost folosită deloc. Acest aspect arată că intimatul nu a mai binevoit să exercite activităţile 

impuse conform fişei postului, activităţi care au ca şi ultimă dată de raportare 15.10.2015. 

Este un nonsens susţinerea primei instanţe care apreciază că ar fi revenit apelantei 

obligaţia de a dovedi faptul că intimatul nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu din moment 

ce intimatul nu şi-a îndeplinit nici minima obligaţie de a răspunde solicitărilor , rezultând că 

pe parcursul lunilor decembrie 2015 – februarie 2016 intimatul nu a îndeplinit nici un act 

susceptibil de a fi considerat activitate remunerată. 

Obligarea de a achita sume de bani cu titlu de drepturi salariale, în condiţiile în care 

intimatul a dispărut de la locul de muncă în perioada pentru care a făcut această solicitare 

reprezintă o soluţie fără nici un suport probator. 

Deși martorul B. a explicat pe larg derularea raporturilor de muncă , fiind şeful 

ierarhic superior al intimatului, prima instanţă nu face referire la această probă, ci s-a 

comportat ca un adevărat apărător al salariatului. 

În drept, a invocat art. 466 şi urm C.proc.civ. 

Intimatul A. a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului. 

Arată intimatul că apelul reiterează aceleaşi susţineri făcute in fata instanţei de fond, 

fără a reuşi sa infirme starea de fapt si situaţia de drept lăsa cum a fost probata si reţinuta de 

către instanţa de judecata. 

În fapt, contractul de munca a fost desfăcut pentru pretinse abateri disciplinare, care nu 

au putut fi probate de către apelanta prin nici un mijloc de proba. Mai mult , concedierea a 

survenit după producerea deplina a efectelor cererii de desfacere a contractului de munca 

înaintata de intimat si întemeiata pe prevederile art. 81 al. 8 din codul muncii, de asemenea, 

apelanta nu neaga faptul ca nu a mai achitat salariile cuvenite pe toata durata de existenta a 

contractului de munca ci doar se mulţumeşte sa afirme ca acestea nu ar fi datorate pentru ca in 

ultimele doua luni deoarece intimatul nu ar mai fi prestat activitate, fără a produce si dovezi in 

acest sens. 

La dosarul cauzei nu exista nici un înscris din care sa rezulte sarcinile de serviciu 

prelins a fi fost încălcate de către contestator. Nu exista fisa postului, nu exista vreun 

regulament, decizie sau orice document, din care sa rezulte obligaţiile pretins a fi fost 

încălcate. Aceste înscrisuri nu exista la dosar deoarece nu au existat niciodată. 

Anterior referatului întocmit la data de 2.02.2016, nu exista nici un material de analiza, 

nici o sesizare, nici o atenționare adresată contestatorului sau conducerii societăţii, din care sa 

rezulte conduita culpabila a contestatorului.  

In consecinţa nu sc poate stabili care anume fapta este sancţionată ,care este data când 

aceasta s-a produs . Descrierea cu caracter general a unor încălcări ale unor norme de munca 

inexistente, fără o încadrare exacta in timp si fără o indicare expresa a normei legale sau 

contractuale încălcate, nu poate reprezenta temei pentru concediere disciplinara a unui 

salariat. Martorul audiat in cauza (care este salariat al societății si totodată semnatarul 

referatului din 2.02.2016) a descris nişte convorbiri „amicale”, prieteneşti” pe care pretinde ca 

le-a avut cu contestatorul, dar nu probează in alt mod existenta acestor convorbiri si conţinutul 

acestora. In orice caz, presupunând ca aceste convorbiri ar fi existat, ele nu ar fi de natura sa 

atragă aplicarea unei sancţiuni disciplinare(cu atât mai mult, concedierea), in condiţiile in care 

chiar martorul afirmă ca relaţiile cu angajatul si discuţiile cu acesta sc menţineau doar in zona 

relaţiilor amicale si ca salariatul nu a fost evaluat niciodată, ca nu a fost atenţionat cu privire 

la vreo abatere niciodată. 

La data de 20.01.2016, cu înscrisul aflat la fila 13 dosar fond, si cu cel de la fila 20 

dosar fond angajatorul i-a solicitat contestatorului demisia. Faptul ca acesta a condiţionat 

semnarea cererii de încetare a raporturilor de munca de plata la zi a drepturilor băneşti 

cuvenite, nu justifica tentativa de concediere pentru abateri disciplinare. La data de 
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20.01.2016 angajatorul si-a exprimat clar si fără echivoc intenţia de a înceta raporturile de 

munca la solicitarea angajatului. Daca ar fi existat abateri disciplinare, cercetarea disciplinara 

ar fi trebuit sa demareze atunci, nu la distanta de trei săptămâni , pentru motive si cu o 

procedura demarata pro causa. 

La data de 27.01.2016 angajatorul i-a luat salariatului mijloacele de munca: maşina de 

serviciu, laptop-ul, telefonul, etc. deși raporturile de munca nu încetaseră, iar aceasta preluare 

nu avea nici o justificare in fapt sau in drept. 

Este un motiv în plus pentru salariat sa demisioneze in baza art. 81 alin. 8 din Codul 

muncii, si este o dovada in plus ca angajatorul nu avea nici un temei pentru concediere 

disciplinara, ci îşi dorea pur si simplu sa se debaraseze de angajatul sau, fără a-i mai achita 

drepturile băneşti cuvenite. Nici angajatorul prin întimpinările formulate si nici martorul 

audiat in cauza nu au infirmat susţinerile conform cărora, pe toata durata de execuţie a 

contractului plăţile salariale si cheltuielile materiale necesare desfăşurării activităţii au fost 

plătite cu mari întârzieri, iar altele nu au fost achitate deloc.  

Toate aceste lucruri dovedesc ca nu exista temeiuri pentru o concediere disciplinara, si 

ca exista depline temeiuri pentru o demisie întemeiata pe art. 81 al. 8 din Codul muncii. 

Decizia privind concedierea pentru motive disciplinare datează din 25.02.2016. La data de 

11.02.2016 apelanta a primit cererea de încetare a raporturilor de munca in temeiul art. 81 al. 

8 din Codul muncii. Art. 81 al. 8 din Codul muncii reglementează demisia salariatului fără 

preaviz, in situaţiile in care angajatorul nu-si respecta obligaţiile de plata a drepturilor 

salariale. Demisia, indiferent de forma în care este ea exprimata (cu sau fără preaviz) nu este 

supusa aprobării angajatorului. Acesta poate doar sa ia act de voinţa exprimata de angajat si sa 

se conforme acesteia, emițând o decizie de încetare a contractului individual de munca 

întemeiata pe art. 81 al 8 sau art. 81 al. l din Codul muncii, după caz. În consecinţă, la data de 

25.02.2016 nu mai putea fi desfăcut un contract de munca ce încetase încă de la data de 

10.02.2016, la iniţiativa salariatului. Instanţele de judecata sunt constante în opinia conform 

căreia, atunci când se suprapune demisia salariatului cu intenţia angajatorului de concediere , 

concedierea nu pate fi făcuta decât în interiorul termenului de preaviz, daca acesta exista. În 

cazul de față, invocarea justificata a art. 81 al. 8 din Codul muncii, stabileşte ca data limita de 

emitere a deciziei de concediere data de 10.02.2016, data când a fost înregistrata demisia. 

În apel nu s-au solicitat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de criticile formulate, de probatoriul 

administrat la fond precum și prin prisma dispozițiilor legale incidente, Curtea de Apel 

constată că apelul declarat de SC „Y.” SRL Satu Mare este nefondat. 

Astfel, așa cum a reținut și instanța de fond, reclamantul-intimat A. a fost salariatul 

apelantei SC „Y.” SRL pe postul de manager zonă, pe perioadă nedeterminată, începând cu 

data de 21.05.2015. Totodată, deși în contractul de muncă se menționează ca loc al muncii 

punctul de lucru al societății din Satu Mare, așa cum a constatat și Tribunalul, acesta presta 

activitate efectiv pe zona Moldovei. 

La data de 20 .01.2016, șeful direct al reclamantului înaintează către acesta din urmă, 

pe e-mail, solicitarea de încetare a raporturilor de muncă dintre părți , urmând ca reclamantul 

să semneze ,,cererea de desfacere a c.i.m.” (fila 20 dosar fond), iar aceasta ,,să intre în vigoare 

de mâine” (21.01.2016).  

În conținutul cererii înaintate salariatului, angajatorul indică acordul părților, făcând 

referire la art. 81 al. 7 din C.muncii.  

Ca atare, este fără echivoc că la acel moment, raportat la temeiul pe care societatea 

însăși l-a indicat în această solicitare (acordul părților), nu se punea problema unor abateri 

disciplinare ori a unei necorespunderi profesionale a reclamantului-apelant. 

Intimatul a condiționat încetarea raporturilor de muncă de plata la zi a drepturilor 

salariale, apelanta înregistrând frecvent întârzieri în achitarea acestora, așa cum corect a 

reținut și prima instanță și cum rezultă din corespondența electronică de la fila 19 dosar fond.  
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Ulterior, la data de 02.02.2016 apelanta a declanșat procedura cercetării disciplinare 

prin înregistrarea referatului de sesizare a abaterii disciplinare nr. 158 din 02.02.2016 și a 

emis convocarea salariatului pentru data de 09.02.2016. 

Deci, deși la momentul 20.01-21.01.2016 apelanta nu relevase nici un fel de reproșuri 

aduse activității salariatului (atât timp cât îi solicitase încetarea raporturilor de muncă prin 

acord), la o săptămână, respectiv la data de 27.01.2016 i s-au luat salariatului mijloacele de 

muncă : maşina de serviciu, laptop-ul, telefonul, iar la mai puțin de 2 săptămâni se declanșase 

deja o procedură de cercetare disciplinară, referatul anterior menționat făcând referire la fapte 

cu începere de la 16.10.2015. 

Toate aceste împrejurări relevă că, practic, angajatorul, nemulțumit de faptul că 

salariatul condiționase încetarea raporturilor de muncă prin acord de achitarea salariilor la zi, 

a decis să procedeze la o concediere disciplinară.  

La dosarul cauzei nu există nici un fel de înscrisuri anterioare întocmirii referatului din 

02.02.2016 din care să rezulte că intimatul nu și-ar fi îndeplinit corect atribuțiile de serviciu 

până la acel moment. 

Or, simplul referat al șefului direct B. (a cărui declarație de martor apare, în acest 

context ca subiectivă și nerelevantă în raport de circumstanțele anterior expuse și a fost corect 

înlăturată de prima instanță), necoroborat cu nici o altă probă, nu poate forma convingerea 

instanței privind legalitatea și temeinicia unei astfel de concedieri disciplinare. 

La data de 10.02.2016, reclamantul-intimat comunică apelantei, prin e-mail, faptul că 

este în imposibilitate de a fi prezent în Satu Mare, justificat de faptul că nu primise salariile în 

ultimele două luni (aspect ce trebuia contradovedit de angajator, ca și cel al unei eventuale 

lipse de activitate a salariatului în acea perioadă - însă acesta nu au fost probate) și nu avea 

posibilități materiale de a suporta costul deplasării. Totodată, intimatul a comunicat 

angajatorului cererea sa de demisie în care arată că „Totodată înțeleg sa va solicit încetarea 

raporturilor de munca in temeiul articolului 81 aliniatul 8 din Codul Muncii, începând cu data 

de astăzi 10.02.2016 având in vedere neplata drepturilor salariale pentru ultimele doua luni 

lucrate, întârzierile repetate anterioare in plata drepturilor salariale si refuzurilor repetate privind 

decontarea costurilor de deplasare.” 

Nu pot fi primite criticile apelantei conform cărora nu se putea constata încetarea 

raporturilor de muncă începând cu data de 10.02.2016, conform art. 81 alin. 8 din Codul 

Muncii, deoarece societatea nu a acceptat acest lucru, fiind fără echivoc faptul că demisia este 

un act unilateral de voință al salariatului care nu este supus aprobării angajatorului.  

Atât timp cât apelanta nu a făcut dovada plății drepturilor salariale la zi, salariul fiind 

un element esențial al contractului de muncă, și nici probe relevante din care să rezulte că 

intimatul nu ar prestat muncă anterior emiterii deciziei contestate,corect Tribunalul a 

circumscris situația sintagmei prev. de art. 81 al. 8 C. muncii ,,angajatorul nu își îndeplinește 

obligațiile asumate prin contractul individual de muncă,, 

Totodată, Curtea constată că apelanta, care inițial convocase salariatul pentru data de 

09.02.2016, a apreciat ulterior, prin procesul-verbal nr. 194/12.02.2016, că acesta nu avea un 

timp rezonabil pentru a se prezenta la sediu, prelungindu-i termenul la data de 12.02.2016. 

Reține instanța de control că a fost propria voință a angajatorului de a convoca salariatul 

pentru o dată ulterioară înaintării demisiei, și anume pentru 12.02.2016, și, în consecință, era 

ținut să ia act de demisia intimatului din 10.02.2016, decizia de concediere din 25.02.2016 

fiind, în aceste condiții, așa cum corect a apreciat și judecătorul fondului, lovită de nulitate. În 

mod corect a dispus Tribunalul, raportat la soluția capătului principal de cerere și obligarea 

societății de a-i achita salariatului drepturile bănești pentru perioada solicitată prin acțiune, 

respectiv decembrie 2015 - 09.02.2016. Apelanta nu a depus înscrisuri (foi de pontaj, condică 

de prezență, fișe de activitate) din care să rezulte că intimatul ar fi fost pontat absent 

nemotivat, că nu ar fi prestat vreo activitate lucrativă pentru societate în această perioadă, că 

ar fi dispărut de la locul de muncă și nici state de plată ori extrase de cont cu care să probeze 

plata salariului, deși sarcina probei îi revenea conform art. 272 din C. muncii. 



462 

 

Pentru toate aceste argumente, văzând că sunt neîntemeiate criticile formulate, în baza 

art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea respinge apelul și păstrează sentința apelată, făcând și 

aplicarea dispozițiilor art. 453 alin. 1 C.proc.civ. privind cheltuielile de judecată. 

 

6. Lipsa semnăturii salariatului la încheiera actului adițional. Consecințe 

Nesemnarea actului adițional determinată de lipsa consimțământului la 

încheierea acestuia atrage nulitatea actului adițional și nu ineficiența juridică. 

Temei de drept: art. 16 (1) coroborat cu art.17 (5) din Codul muncii) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 455/19 

septembrie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 28.06.2016 sub numărul 

XYZ7/99/2016, reclamantul contestator S., în contradictoriu cu pârâta intimată Compania 

Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, a formulat 

contestaţie împotriva Actului adiţional la contractul individual de munca nr. 1.8.R/248 din 

16.06.2016, emis de pârâta Compania Naţionala de Căi Ferate „CFR” S.A. – Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi, în calitate de angajator, solicitând instanţei, ca în baza 

probatoriului ce va fi administrat, să se dispună: anularea Actului adiţional la contractul 

individual de muncă, ca fiind netemeinic şi nelegal; revenirea pe funcţia, locul de muncă şi 

salariul avut anterior emiterii actului adiţional; obligarea pârâtei la calculul şi plata 

diferenţelor drepturilor salariale pentru perioada 01.06.2016 şi până la revenirea efectivă pe 

funcţia şi locul de muncă deţinut; cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

Prin sentința civilă 119 din data de 30.01.2017 Tribunalul Iași respinge excepţia 

tardivităţii contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016. 

Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea Actului 

Aditional nr. 1.8R/248/16.06.2016. 

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată şi completată de 

reclamantul S. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţiile tardivităţii contestării Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 

şi a inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea Actului Adiţional nr. 

1.8R/248/16.06.2016, excepţii invocate de pârâtă în Precizările formulate, instanța le va 

respinge având în vedere următoarele:  

Motivele invocate de pârâtă în vederea admiterii Excepţiei tardivităţii contestării 

Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016, raportat şi la dispoziţiile art. 268, alin. (1), lit. a) din Codul 

muncii, arătate în Precizările, mai sus menţionate, nu pot fi primite de instanţa de judecată atât 

timp cât pârâta: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. - Sucursala Regională de Căi 

Ferate Iaşi, nu a dovedit, în speţă, data certă a comunicării Deciziei nr. 1.8.R/247/16.06.2016 

către contestatorul reclamant S. 

Instanţa reţine că prin Procesul verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016, emis de pârâtă, se 

menţionează, în prezenţa a doi martori, că salariatul reclamant refuză semnarea actului 

adiţional nu şi a comunicării Deciziei contestate nr. 1.8.R/247/16.06.2016, în condiţiile în care 

pârâta arată în Precizări (mai sus menţionate) că reclamantul a fost informat atât despre 

Decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, cât şi despre actul adiţional nr. 1.8.R/248/16.06.2016. 

Privitor la contestarea înscrisului intitulat „Act adiţional la contractul individual de 

muncă”, emis şi înregistrat de pârâtă cu nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, având în vedere 

motivele invocate de pârâtă în susținerea excepției inadmisibilităţii capătului de cerere 

principal privind anularea actului adiţional, mai sus menţionat, instanţa reţine că acestea nu 

pot fi primite, contestarea actului adiţional menţionat la contractul individual de muncă cu 
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consecinţa anulării acestuia apare ca admisibilă, în condiţiile în care, în urma procesului de 

reorganizare şi a noii organigrame, pârâta, prin reprezentant legal, emite Decizia contestată cu 

nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016 (prin care, începând cu 01.06.2016, reclamantul, având funcţia de 

Şef Birou I, unitatea Divizia Tehnică - Biroul relaţii cu filialele, se eliberează din funcţie, 

fiind trecut în funcţia de inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire Documentaţii şi 

Avizare–Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii), iar după eliberarea din funcţie, ca urmare a 

emiterii deciziei contestate, mai sus menţionată, pârâta emite şi Actul adiţional la contractul 

individual de muncă, înregistrat la aceasta cu nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, prin care 

reclamantul a rămas inginer I, în conformitate cu pregătirea profesională, la Divizia Instalaţii–

Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare–Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii, conform 

actului adiţional precizat. 

În prezenta cauză, reclamantul S., în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de 

Căi Ferate „CFR” S.A.–Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, a solicitat: anularea Actului 

adiţional la contractul individual de muncă nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, emis de pârâtă, ca 

fiind netemeinic şi nelegal; revenirea pe funcţia, locul de muncă şi salariul avut anterior 

emiterii actului adiţional; obligarea pârâtei la calculul şi plata diferenţelor drepturilor salariale 

pentru perioada 01.06.2016 şi până la revenirea efectivă pe funcţia şi locul de muncă deţinut; 

cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

De asemenea, prin Cererea completatoare a cererii de chemare în judecată, 

reclamantul precizează şi contestarea Deciziei nr. 1.8.R/247 din data de 16.06.2016, emisă de 

pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate 

Iaşi. 

Instanţa reţine că pârâta emite Decizia contestată cu nr. 1.8.R/247 din data de 

16.06.2016, cu dispoziţiile mai sus menţionate, ca urmare a reorganizării şi a noii 

organigrame (valabilă de la 01.06.2016), organigramă care nu a fost contestată. Întrucât 

decizia contestată, mai sus arătată, transpune în practică noua organigramă, necontestată, 

instanţa de judecată respinge contestaţia împotriva Deciziei nr. 1.8.R/247/16.06.2016, emisă 

de pârâtă. 

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de reclamant împotriva înscrisului intitulat 

„Act adiţional la contractul individual de muncă”, emis şi înregistrat de pârâtă cu nr. 

1.8.R/248 din 16.06.2016, instanţa mai reţine că acesta nu a fost însuşit prin semnătură de 

ambele părţi, neavând aptitudinea juridică de a deveni un act adiţional la un contract bilateral, 

un act juridic complet – nefiind semnat de una dintre părţile contractante; motiv pentru care 

instanţa respinge şi contestaţia împotriva înscrisului intitulat act adiţional, mai sus menţionat.” 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel apelantul – intimat S. şi intimata – apelantă 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

În susţinerea apelului, apelantul-intimat S. arată că instanţa în mod greşit a considerat 

că Decizia nr. 1.8.R/247/16.06.2016 transpune în practică noua organigramă pe necontestată 

şi, prin urmare nu se poate contesta decizia suspusă litigiului. Or, nu se putea formula 

contestaţie împotriva noii organigrame, aceasta fiind depusă la dosarul cauzei ca şi apărare a 

intimatei, nefiind comunicată anterior. De altfel, s-a solicitat intimatei să facă dovada 

reorganizării care a stat la baza unei organigrame. 

Netemeinic şi nelegal, a apreciat instanţa de fond şi în ceea ce priveşte actul adiţional 

la contractul individual de muncă, raportat la dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Codul Muncii. 

Faptul că apelantul nu a semnat actul adiţional înseamnă că nu este de acord cu aceste 

modificări. Aceasta nu reprezintă că nu are aptitudinea juridică de a deveni un act adiţional la 

un contract bilateral, tocmai aceasta fiind esenţa contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. 

XYZ7/99/2016. 

Contractul de muncă se încheie prin acordul de voinţă al ambelor părţi, iar 

modificarea, completarea, suspendarea sau încheierea se realizează după caz în aceleaşi 

condiţii. Contractul individual de muncă nu este un act de administrare unilaterală a 
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angajatorului, ci o convenţie bilaterală, exprimând manifestarea acordului de voinţă a celor 

două părţi ale raportului juridic de muncă, angajator şi salariat. Interesul legitim legat de 

stabilitatea raporturilor de muncă impune modificarea contractului individual de muncă să se 

facă în aceleaşi condiţii în care a fost acesta încheiat, respectiv acordul părţilor. Faptul că 

actul adiţional nu a fost semnat de contestator, reprezintă lipsa de voinţă a acestuia privind 

modificarea contractului individual de muncă. 

Solicită apelantul-intimat S. admiterea apelului ca fiind întemeiat şi pe cale de 

consecinţă, modificarea în tot a sentinţei apelate. 

În motivarea apelului, intimata-apelantă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”SA 

– Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi consideră eronată soluția instanţei de fond de 

respingere a excepţiei tardivităţii contestării deciziei nr. 1.8/247/16.06.2016, raportat şi la 

dispoziţiile art. 268 al. 1 lit. a din Codul Muncii, motivat de faptul că societatea nu a dovedit 

data certă a comunicării Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 către contestatorul S. 

Consideră intimata-apelantă că prin procesul-verbal nr. 1.8M/540/16.06.2016 i-au fost 

aduse la cunoştinţă contestatorului atât Decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016, cât şi actul adiţional 

nr. 1.8R/248/16.06.2016, însă acesta a refuzat luarea la cunoştinţă şi semnarea actului 

adiţional, lucru certificat de 2 martori, respectiv Şef Divizie Instalaţii şi Inspector Resurse 

Umane din cadrul SRCF Iaşi. Consideră că unitatea a depus toate diligenţele pentru a aduce la 

cunoştinţă contestatorului, atât decizia cât şi actul adiţional, refuzul acestuia de a semna 

echivalând cu luarea la cunoştinţă. 

Raportat la aceste considerente, având în vedere faptul că apelantul intimat a atacat 

actul adiţional în termenul legal, în condiţiile în care ambele documente (decizie şi act 

adiţional) au fost cuprinse în acelaşi proces-verbal încheiat ca urmare a refuzului de a lua la 

cunoştinţă/semnare, consideră intimata apelantă că soluţia instanţei de respingere a excepţiei 

tardivităţii atacării deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 este netemeinică şi nelegală. 

Faţă de aceste motive, solicită instanţei de apel să admită excepţia tardivităţii atacării 

deciziei nr.l.8R/247 16.06.2016. 

O a doua critică vizează soluţia de respingere a excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei 

împotriva actului adiţional la contractul individual de muncă, raportat la motivele invocate de 

către instanţă ca fiind eronată.  

Astfel, instanţa de fond a reţinut că argumentele aduse de către societate în sprijinul 

admiterii acestei excepţii nu pot fi primite, contestarea actului adiţional fiind admisibilă. 

Consideră intimata-apelantă că nu modificarea contractului individual de muncă a dus 

la emiterea acestei deciziei atacate, ci decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016 este cea care generează 

consecinţe juridice precum modificarea contractului individual de muncă prin act adiţional, 

întrucât data de la care curge termenul de prescripţie pentru atacarea deciziei este 16.06.2016, 

atacarea deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 apare tardivă şi, întrucât actul generator de efecte 

juridice este decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016, contestarea actului adiţional la contractul 

individual de muncă apare ca inadmisibil câtă vreme decizia îşi produce efectele. 

Faţă de aceste motive, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei 

împotriva actului adiţional la contractul individual de muncă . 

Apelantul-intimat S. nu formulează întâmpinare. 

Intimata-apelantă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi formulează întâmpinare.  

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri depuse de apelantul-intimat S., respectiv 

înscrisurile constând în certificatele de concediu medical aflate la dosarul de apel. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, invocată de apelantul - reclamant S. se 

vădește a fi nefondată și va fi respinsă ca atare. 

În esenţă, apelantul reclamant invocă faptul că apelanta intimată CN CF „CFR" SA nu 

a depus la dosar dovada că doamna X. avea împuternicire de la Sucursala Regională CF Iaşi 
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pentru a o reprezenta în justiţie, pentru exercitarea apelului şi nici dovada că doamna X. 

deţinea funcţia de „Şef Oficiu Juridic". 

Curtea relevă, pe de o parte, că, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi a optat ca exercitarea căii de atac şi reprezentarea în 

faţa instanţei să se facă convenţional, prin consilierul juridic, cererea de apel iniţială fiind 

semnată de către şeful Oficiului Juridic X. 

Prin dispoziţia nr.21/27.04.2005 competenţa de redactare, semnare şi introducere a 

acţiunilor în justiţie şi a căilor de atac a fost delegată, printre altor persoane şi şefilor Oficiilor 

Juridice din cadrul Regionalelor CF. 

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic (art.1-4), anumite activităţi juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică, de 

redactare a unor acte juridice, de formulare de acţiuni, de exercitare şi motivare a căilor de 

atac, pot fi îndeplinite de consilierii juridici, adică în calitatea lor angajaţi, cu contract 

individual de muncă, la o persoană juridică de drept public sau privat. 

Pe de altă parte, apelanta a prezentat cererea de apel semnată şi de către directorul 

regional, în accord cu art. 20 alin.2 din statutul CN CF CFR SA, anexă la HG 581/1998 şi a 

Dispoziţiei nr.153/2006 a Directorului General al CN CF CFR SA. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi: 

Excepţia tardivităţii contestării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 a primit o soluţie 

legală prin hotărârea apelată. 

Potrivit dispoziţiilor art.211 lit. a din Legea 62/2011 termenul de contestare a deciziei 

de modificare a contractului de muncă este de 45 de zile calendaristice și curge de la data la 

care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă. 

Prin Decizia nr. 18 din 13 iunie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pronunţată în Dosarul nr. 1362/1/2016 s-a statuat că, 

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din Codul muncii, dispoziţiile art. 

1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, pot fi aplicate în interpretarea dispoziţiilor Codului 

muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de muncă. 

Conform prevederilor art. 1.326 din Codul civil, actul unilateral este supus 

comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte 

ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului. Dacă, prin lege nu se 

prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări. 

Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar 

dacă acesta din urmă nu a luat cunoştinţă de comunicare. 

De asemenea, și prin Decizia nr. 34 din 24 octombrie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a argumentat în același sens al 

comunicării prin orice modalitate adecvată, după împrejurări, potrivit art. 1.326 din Codul 

civil, a actului juridic unilateral.  

Cum măsura de modificare a raportului de muncă în discuţie, respectiv decizia 

nr.1.8R/247/16.06.2016, este o decizie unilaterală a angajatorului, prin raportare la dispozițiile 

art.272 din Codul muncii, acestuia îi revine obligația de a proba, cu certitudine absolută, 

momentul luării la cunoştinţă de către salariat a acestei măsuri, prin comunicare, în orice 

modalitate legală. 

Procesul verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016, întocmit de apelanta-pârâtă, consemnează 

că în acord cu dispoziţiile art. 17 din codul muncii salariatul a fost informat despre 

următoarele: 

”În urma procesului de reorganizare a Sucursalei Regionale a CF Iaşi şi în 

conformitate cu noua organigramă şi Statul de Funcţii, valabile de la 01.06.2016, a fost emisă 

Decizia nr.1.8.R/247/16.06.2016 şi actul adiţional nr. 1.8.R/248/16.06.2016 prin care numitul 

S. a fost eliberat din funcţia de Şef Birou I din cadrul Biroul relaţii cu filialele al Diviziei 
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Tehnice şi a trecut în funcţia de inginer I, la Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare – 

Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii al Diviziei Instalaţii”. 

În final procesul-verbal cuprinde menţiunea că salariatul refuză semnarea actului 

adiţional. 

Procesul-verbal anterior menționat nu este de natură a dovedi că salariatul primit 

decizia unilaterală de schimbare a sa din funcție, întrucât certitudinea absolută a luării la 

cunoștință de măsura luată ce rezultă din conținutul deciziei o constituie tocmai comunicarea 

actului către cel interesat. 

Cu alte cuvinte, în spiritul art. 211 lit. a din Legea 62/2011, termenul de contestare a 

deciziei de 45 de zile calendaristice curge din momentul în care cel interesat cunoaște efectiv 

măsura exprimată formal prin decizie, măsură prin care i se aduce atingere drepturilor sau 

intereselor sale legitime. 

Dovada primirii deciziei (prin una din modalitățile reglementate de procedura civilă) 

serveşte la luarea la cunoştinţă a deciziei angajatorului, ceea ce permite astfel salariatului să o 

conteste.  

În aceste circumstanțe, raportat la data introducerii contestației și împotriva acestuia 

act, prin cererea completatoare – 30.08.2016 – Curtea constată că dreptul la acțiune a fost 

exercitat în termenul de 45 de zile de la data luării la cunoștință de măsura de schimbare din 

funcție – 16.08.2016 (data comunicării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 prin mijlocirea 

instanței, act ce a fost depus odată cu întâmpinarea), împrejurare ce impune păstrarea soluției 

de respingere a excepției tardivităţii formulării contestaţiei împotriva deciziei 

nr.1.8R/247/16.06.2016. 

Excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea actului adiţional nr. 

1.8R/248/16.06.2016 a primit, de asemenea, o soluţie legală prin hotărârea apelată. 

Actul adițional reprezintă actul care modifică contractul individual de muncă, sub 

aspectul unuia dintre elementele prevăzute la art.17 alin.3 și 5 din Codul muncii. 

Or, legalitatea unui astfel de act modificator al raportului de muncă este supusă 

întotdeauna controlului jurisdicțional, din perspectiva dispozițiilor art.266 Codul muncii, art. 

21 din Constituție și art. 6 Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Împrejurarea susținută de apelantă în sensul că actul adițional nr. 

1.8.R/248/16.06.2016 este un act subsecvent deciziei 1.8R/247/16.06.2016 și urmează soarta 

acesteia, este o chestiune ce ține de fondul litigiului și nicidecum nu blochează accesul la 

justiție. 

Pentru aceste motive, va fi păstrată soluția de respingere a excepţiei inadmisibilităţii. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamantul S.: 

Prin decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, începând cu 01.06.2016, reclamantul, având 

funcţia de Şef Birou I, unitatea Divizia Tehnică - Biroul relaţii cu filialele, se eliberează din 

funcţie și este trecut în funcţia de inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire 

Documentaţii şi Avizare – Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii. Această decizie a avut ca 

fundament reorganizarea activității finalizată prin aprobarea unei noi organigrame valabile de 

la data de 01.06.2016. 

Decizia Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de Căi 

Ferate Iaşi de eliberare din funcție a contestatorului S. fiind un act care modifică raporturile 

de muncă dintre contestator şi angajator este supus principiilor de legalitate reglementate de 

codul muncii. 

Punerea în aplicare a noii organigrame aprobată de Consiliul de Administrație trebuie 

să aibă loc în condiții de legalitate, astfel că pentru contractele individuale de muncă care 

suportă modificări sub aspectul elementelor prevăzute de dispozițiile art.41 alin. 1 Codul 

muncii este nevoie de acordul părţilor. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art.41 alin. 1 Codul muncii, contractul individual de 

muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, 

modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: 



467 

 

durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă 

şi timpul de odihnă. Potrivit dispozițiilor art. 41 alin. 2 Codul muncii, cu titlu de excepţie, 

modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de Codul muncii, respectiv de art. 42 - 48. 

În ceea ce priveşte decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, prin aceasta intimata-apelantă a 

dispus modificarea unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului, în ceea ce 

priveşte elementul contractual al felului muncii și al salariului.  

Apărările societății angajatoare, în sensul că salariatului nu i s-a modificat locul si 

felul muncii, ci doar i-au fost luate atribuţiile de conducere si sporul de conducere aferent 

acestuia, postul de Şef de Birou pe care l-a deţinut anterior fiind ocupat prin numire, si nu prin 

concurs, precum și faptul că funcţia de şef nu este un drept câştigat prin concurs şi stabilit de 

la început, prin raportare la dispoziţiile art. 19 al. 1 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel 

de unitate, nu pot fi primite. 

Schimbarea funcției de conducere în funcție de execuție înseamnă schimbarea felului 

muncii, iar înlăturarea sporului de conducere echivalează modificării salariului, întrucât 

sporurile (inclusiv cel de conducere) fac parte din componentele salariului în sensul definit la 

art. 160 din Codul muncii. 

În ceea ce privește apărările fondate pe dispozițiile contractului colectiv de muncă, 

Curtea constată că raporturile de muncă dintre cei doi parteneri, în prezent părți ale 

conflictului de muncă, s-au desfășurat în baza contractului individual de muncă nr.8/4/226, 

astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.nr.1.8.M/19/21.12.2015 (filele 12-14 dosar 

de fond) și nu în baza unei decizii de numire, astfel încât orice modificări ale acestuia sunt a 

fost posibile numai prin încheierea actelor adiționale la contractul individual de muncă, care 

sunt acte juridice bilaterale și nu în mod individual. 

Având în vedere faptul că intimata - apelantă nu a făcut dovada existenţei vreuneia 

dintre situaţiile prevăzute la art. 42 - 48 Codul muncii pentru a justifica măsura modificării 

unilaterale a contractului individual de muncă, instanţa constată că decizia este nelegală și va 

fi anulată. 

Actul adițional nr.1.8R/248/16.06.2016 emis de Compania Naţională de Căi Ferate 

„CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi prin care se modifică salariatului S. felul 

muncii și salariului nu este însușit de acesta din urmă prin semnătură, ceea ce denotă lipsa 

consimțământului pentru schimbarea datelor de executare a raportului de muncă. Faptul că 

acesta nu este de acord cu modificarea contractului rezultă și din consemnarea în procesul 

verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016 întocmit de apelanta – pârâtă că „salariatul refuză semnarea 

actului adiţional”. 

Prin consecință neîntrunirea acordului ambelor părți pentru modificarea contractului 

individual de muncă, conform art. 16 (1) coroborat cu art.17 (5) din Codul muncii, atrage 

nelegalitatea actului adițional, impunându-se anularea lui. 

Reținând ca argumentare a soluției de respingere a contestației împotriva actului 

adițional faptul că nefiind însuşit prin semnătură de ambele părţi actul nu are aptitudinea 

juridică de a deveni un act adiţional la un contract bilateral, judecătorul fondului a făcut 

confuzie între ineficacitatea actului juridic, care presupune lipsa efectelor juridice datorită 

intervenţiei unor cauze posterioare încheierii valabile a actului juridic și nulitatea actului 

juridic care sancţionează neîndeplinirea condiţiilor de validitate la momentul încheierii actului 

juridic şi care are ca efect desfiinţarea actului juridic. 

În concluzie, lipsa consimțământului la încheierea actului adițional atrage nulitatea 

acestuia și nu ineficiența juridică. 

Împrejurarea susținută de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi în sensul că salariatul S. a acceptat să presteze activitatea de 

inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare – Biroul 

Electrificare şi Telecomunicaţii, nu validează actul adițional nul. Atitudinea salariatului de 

desfășura atribuții specifice funcției de execuție se explică prin temerea că i s-a putea imputa 
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refuzul de a-și îndeplini sarcinile de serviciu și nu poate fi interpretată în sensul acordului 

pentru modificarea elementelor raportului de muncă. 

Ca o consecință a anulării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 și a actului adițional 

nr.1.8R/248/16.06.2016, Curtea constată că se impune repunerea reclamantului în situația 

anterioară emiterii actelor, în baza dispozițiilor art. 253 din Codul muncii, în sensul că se va 

dispune reintegrarea acestuia pe postul avut anterior de șef birou I și obligarea angajatorului 

să îi plătească o despăgubire constând în diferențele salariale dintre drepturile efectiv plătite și 

cele cuvenite, începând cu data de 16.06.2016 și până la data reintegrării efective, aferente 

acestui post de șef birou I. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 480 noul 

C.proc.civ. admite apelul declarat de reclamantul S. și schimbă în parte sentința în sensul 

reținut prin dispozitiv și respinge apelul declarat de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” 

SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 noul C.proc.civ. Curtea obligă Compania Naţională de 

Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi să îi plătească reclamantului 

S. suma de 700 lei onorariu avocat pentru fond și suma de 2 000 lei onorariu avocat pentru 

apel. 

 

7. Competența instanțelor judecătorești cu privire la executarea contractelor de 

muncă ale personalului clerical. 

Temei de drept: Legea nr. 489/2006, art. 17 alin. 2, art. 23 alin. 2, art. 26 alin. 1, HG 

nr. 53/2008, art. 156 alin. 2 și 5 

Actele jurisdicționale emise în materie de disciplină a clerului de autoritățile BOR nu 

sunt supuse controlului de legalitate al instanțelor judecătorești, întrucât sunt acte de 

aplicare a dreptului canonic emise potrivit unei proceduri specifice de către organele 

comunității religioase. 

Instanţele de judecată bisericească sunt organe proprii de judecată a cultelor, potrivit 

dispoziţiilor art. 26 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, instanţa de drept comun nefiind 

competentă să judece abaterile disciplinare de la disciplina internă a cultelor religioase.  

Însă, modalitatea de derulare și executarea contractului de muncă al personalului 

clerical sunt aspecte ce nu exced competenţei generale a instanţelor și nu încalcă limitele în 

care o instanţă civilă poate judeca potrivit dispoziţiilor Codului muncii. 

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 240/13 

aprilie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 9 septembrie 2015, 

reclamantul a solicitat obligarea pârâtei Episcopia la plata salariilor neplătite din perioada 

septembrie 2012 - mai 2015, plata indemnizației de concediu de odihnă aferentă aceleiași 

perioade, precum și plata indemnizației de concediu medical din perioada noiembrie 2014 - 

februarie 2015. Ulterior, reclamantul şi-a modificat cererea introductivă, în sensul că înțelege 

să se judece pentru aceleași pretenții şi cu Protopopiatul și Parohia Y, solicitând ca pârâții să 

fie obligați în solidar. 

A arătat reclamantul prin cererea introductivă și cererea modificatoare că a fost 

angajat prin contractul individual de muncă 23/01.03.1992 ca preot de către Protopopiat și că 

inițial a lucrat la Parohia X, ulterior fiind mutat la Parohia Y. Începând cu data de 12 mai 

2015 au încetat raporturile de muncă. Arată că nu i s-au plătit salariile în integralitate în 

perioada septembrie 2012- noiembrie 2014, ci doar o parte din acestea, anume sumele primite 

ca sprijin din partea Ministerului Cultelor și nu i s-au plătit indemnizațiile aferente concediilor 

de odihnă pe ultimii trei ani. Mai susține că, în perioada decembrie 2014 - mai 2015, s-a aflat 
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în concediu medical. Deși a solicitat plata indemnizației de concediu medical și a depus 

certificatele de concediul medical, prin adresa 66 din 28.01.2015 Protopopiatul i-a comunicat 

că certificatele nu pot fi primite, întrucât nu au fost completate cu mai multe date care 

trebuiau completate chiar de către Protopopiat. 

Mai arată că Protopopiatul este angajatorul, iar parohia este locul de muncă. În 

perioada în care s-a aflat în concediu medical a fost mutat la o altă parohie, anume Parohia Z. 

Consideră că și în ipoteza în care s-ar considera că datele din certificatul de concediu medical 

ar fi trebuit completate de către parohie, acest lucru nu-i poate fi imputat, cât timp a fost mutat 

la altă parohie, începând cu data de 12.11.2014, iar prima zi de concediu medical a fost pe 

data de 11.11.2014. 

A mai susținut că prin Decizia 445/2012 a Episcopiei Huși are dreptul la câte 25 de 

zile de concediu de odihnă anual, concediu care nu a fost efectuat în perioada 2012-2015, 

astfel încât are dreptul la compensarea în bani a concediului neefectuat conform art. 146 alin.3 

din Codul Muncii. 

În dovedirea celor susținute, a propus încuviințarea probei cu înscrisuri și expertiză 

contabilă, depunând în copie act de identitate, Contract individual de muncă, Decizia 

445/2012 a Episcopiei, Deciziile 475//2010, 143/2014 ale episcopului, cele trei certificate de 

concediu medical. 

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 270 

din Legea 53/2003 - Codul Muncii - republicată. 

Pârâta Episcopia a formulat întâmpinare, prin care invocat excepția lipsei calității sale 

procesuale pasive, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiate. 

Cu privire la calitatea procesuală pasivă, a arătat pârâta că Episcopia doar distribuie 

ajutorul de la stat, prin Ministerul Culturii și Cultelor, ajutor care reprezintă 65% din salariul 

preoților. Mai arată că statele de plată sunt întocmite și vizate de legalitate de către 

Protopopiat, iar parohiile trebuie – din prestarea de servicii religioase prestate de preotul 

paroh (botezuri, cununii, înmormântări, etc.) – să asigure fondurile proprii ale parohiei, din 

care se sigură restul de 35% din salarii. Responsabil pentru asigurarea fondurilor este chiar 

preotul paroh, care ridică și ajutorul de stat.  

Pe fondul cauzei, pârâta a arătat că din verificările pe care le-au făcut, reclamantul și-a 

ridicat salariile în anii 2012, 2013 și până în martie 2014. Pentru perioada martie 2014 - 

septembrie 2014 nu știu dacă a încasat salariul, dar responsabilitatea pentru încasarea 

salariului îi aparține preotului și nu a formulat cerere de ajutor financiar în scris către 

Protopopiat. 

Protopopiatul întocmește statele de plată, dar plata efectivă o fac parohiile din 

fondurile salariale pe care trebuie să le formeze. 

Mai arată că în perioada noiembrie 2014-mai 2015, reclamantul trebuia plătit din 

fondurile Parohiei Z, acolo unde a fost mutat disciplinar, fără însă ca reclamantul să se 

prezinte pentru a desfășura activitățile specifice locului de muncă la care a fost repartizat. 

Cu privire la concediile de odihnă, a arătat pârâta că, în conformitate cu practica 

bisericească, preotul poate să solicite zile de concediu de odihnă în timpul săptămânii, întrucât 

duminica sau de sărbători trebuie să fie prezent în biserică. Dacă dorește zile de concediu de 

odihnă în zile de sărbătoare, trebuie să menționeze în cerere care preot îl înlocuiește. 

Indemnizația de concediu se asigură tot din fondurile proprii ale parohiei. 

Cu privire la indemnizația de concediu medical, a arătat pârâta că aceste certificate nu 

au fost avizate favorabil de către conducătorul Protopopiatului pentru mai multe motive, 

printre care și acela că, în loc să se prezinte la parohia la care fusese transferat, reclamantul a 

ales să prezinte certificate medicale și să solicite concediu medical și că, deși bolnav în acte, 

mergea cu ajunul la parohia din care fusese transferat disciplinar. 

Mai arată că indemnizația de concediu medical se plătește de către Casa de Asigurări 

de Sănătate în contul parohiei, anume Parohia Z. Întrucât reclamantul nu s-a prezentat la 

această parohie pentru a prelua inventarul și contul parohiei, cererea nu putea fi avizată 
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favorabil de către Protopopiat. Mai susține că reclamantul trebuia să atace în termen legal 

decizia conducătorului ierarhic de a nu viza concediile medicale.  

În dovedirea celor susținute, a propus încuviințarea probei cu înscrisuri, depunând în 

copie state de plată 2012-2015, declarația 112, liste plată din perioada septembrie 2012 - mai 

2015. În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice contabile. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta Parohia X a invocat lipsa calității procesuale 

pasive, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. 

A motivat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, motivat de faptul că nu este 

angajatorul pârâtului, acesta fiind parohia, care are fonduri pentru salarizare, protopopiatul 

având doar un rol de coordonare și control al parohiilor și un intermediar între parohii și 

episcopie. 

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii reclamantului. În motivare, s-a arătat 

că salarizarea preoților se face din două surse – de la Ministerul Culturii și Cultelor într-o 

proporție între 65-85% și din fonduri proprii între 15 și 35%, din prestarea de servicii. 

Din noiembrie 2014 reclamantul nu s-a mai prezentat pentru a-și ridica banii de la stat, 

astfel încât banii au fost restituiți și nici nu și-a asigurat fonduri proprii, deși a intrat în posesia 

unor chitanțiere, fără însă a depune și a evidenția vreun act contabil. 

Timpul de concediu este gestionat de preotul paroh, iar fondurile pentru concediul de 

odihnă sunt obținute tot de preot. 

Nici cu privire la concediul medical, susține pârâtul că nu are nicio atribuție, întrucât 

dosarul este întocmit și trimis casei de asigurări de sănătate de către parohie. 

Prin Încheierea de şedinţă din data de 28.01.2016, instanţa a admis excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a Episcopiei. Prin Încheierea de şedinţă din data de 25.02.2016, 

instanţa a dispus unirea cu fondul a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a 

Protopopiatului, conform art.248 alin.(4) Cod procedură civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 1253/27.10.2016 Tribunalul Vaslui a hotărât: 

Respinge cererea formulată de reclamantul A în contradictoriu cu pârâta Episcopia ca 

fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Protopopiatului, invocată de acest 

pârât, ca neîntemeiată. 

Admite în parte cererea formulată de reclamant, în contradictoriu cu pârâtul 

Protopopiatul şi cu pârâta Parohia X. 

Obligă pârâtul Protopopiatul la plata sumei de 18039 lei net, cu titlul de salarii 

neachitate în perioada septembrie 2012 - mai 2015, suma de 4650 lei net, cu titlu de 

compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat şi suma de 1516 lei net cu titlu de 

indemnizaţie de concediu de incapacitate temporară de muncă. 

Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Parohia X. 

Obligă pârâtul Protopopiatul la plata sumei de 1790,05 lei către reclamant, cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

Obligă pârâtul Protopopiatul la plata sumei de 190,95 lei, reprezentând ajutorul public 

judiciar de care a beneficiat reclamantul, către Statul Român. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În fapt, prin contractul individual de muncă din 01.03.1992, Protopopiatul l-a angajat 

pe reclamant ca preot paroh, locul de muncă fiind Parohia X. Ulterior, în anul 2012, prin 

Decizia 445/2012 a Episcopului, reclamantului i s-a schimbat locul de muncă la Parohia X din 

cadrul Protopopiatului. Prin aceeași decizie i s-a stabilit salarizarea și numărul zilelor de 

concediu de odihnă, anume 25 zile de concediu de odihnă anual. Consecutiv, în anii următori, 

au fost emise decizii de reîncadrare. 

Pe data de 17.11.2014, reclamantul a intrat în incapacitate temporară de muncă, după 

cum rezultă din Certificatul de concediu medical ce privea perioada 17-30.11.2014. A doua zi, 

prin Decizia 143 din 12.11. 2014 a Episcopului, reclamantul a fost transferat disciplinar la 

Parohia Z, pentru nereguli legate de plata debitelor Parohiei X. Starea de incapacitate 
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temporară de muncă a reclamantului a continuat, după cum rezultă din două certificate de 

concediu medical, până pe data de 12.01.2015. 

Reclamantul a prezentat certificatele de concediu medical către Protopopiat, care a 

refuzat să le primească, iar prin adresa 66 din 28.01.2015 Protopopiatul i-a comunicat că 

certificatele nu pot fi primite întrucât nu au fost completate cu mai multe date. 

Reclamantul a afirmat, iar pârâtele nu au contestat faptul că la data de 12 mai 2015 a 

încetat contractul individual de muncă al reclamantului. 

În drept, litigiul vizează executarea unui contract individual de muncă, în accepţiunea 

art.266 Codul muncii. 

Pentru a determina calitatea procesuală pasivă în cauză și a soluționa prioritar excepția 

lipsei calității procesuale pasive a Protopopiatului trebuie stabilit care este angajatorul 

reclamantului, acesta fiind subiectul raportului juridic obligaţional dedus judecăţii. În 

contractul individual de muncă încheiat în anul 1992 și în baza căruia au început să se 

deruleze raporturile de muncă între părți, în calitate de angajator „Unitatea” figurează 

„Protopopiatul”, iar la locul de muncă este specificată „Parohia”. 

Prin urmare, angajatorul este „Protopopiatul”, iar raporturile care țin de subordonarea 

administrativă între Parohie, Protopopiat și Episcop/Episcopie cad în dreptul canonic și 

reglementările bisericești a căror analiză, în virtutea libertății de organizare a cultelor, nu cade 

în competența instanțelor civile. 

Prin urmare, ținând cont că Protopopiatul este angajatorul reclamantului, instanța 

respinge excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de aceasta. 

Pe fondul cauzei, va fi analizat prioritar capătul de cerere privind plata diferențelor 

salariale. 

În temeiul art.10 și art.40 alin.(2) lit.c) și art.159 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, 

principala obligație a angajatorului, corelativă prestării muncii de către angajat, este plata 

salariului. 

Totodată, conform prevederilor art. 272 din același act normativ, obligația probei cade 

în sarcina angajatorului pârât. Totodată art. 168 din Codul Muncii prevede că plata salariului 

se face prin state de plată semnate sau alte documente justificative. 

În cauză, pârâtul Protopopiatul nu a făcut dovada plății în totalitate a drepturilor 

salariale la care reclamantul avea dreptul, deși a întocmit state de plată, fără însă ca plata 

efectivă să fie atestată prin semnătură de reclamant. 

Din raportul de expertiză contabilă administrat în cauză rezultă că în perioada 1 

septembrie 2012-15 mai 2015, pârâtul Protopopiatul trebuia să plătească reclamantului salarii 

nete în cuantum de 42627 lei, iar salariile nete plătite au fost de 24588 lei. Rezultă că salariile 

neplătite reclamantului reprezintă diferența între salariile datorate și salariile plătite, anume 

suma de 18039 lei. 

Aspectele invocate de către pârât privind modul de organizare a veniturilor bisericii, 

anume contribuția statului pentru plata salariului preoților și faptul că parohia trebuia să 

obțină venituri din prestarea de servicii religioase către populație conform reglementării 

interne a bisericii, apar ca irelevante. 

Așa cum s-a arătat, instanța analizează doar executarea unui contract individual de 

muncă. Organizarea bisericii și condițiile în care aceasta distribuie sau nu către preoți ajutorul 

substanțial primit de la stat pentru plata salariilor sau sarcinile de încasări primite de parohii 

de la Episcopie nu ține de dreptul muncii. 

Nici pretinsa executare necorespunzătoare a sarcinilor primite de la Episcopie privind 

disciplina financiară a parohiilor nu cade în analiza instanțelor civile de drept comun, ci ține 

de normele de organizare internă (administrativă și financiară) pe care cultele au libertatea și 

răspunderea de a le administra prin jurisdicțiile lor speciale. Legea nr.489 din 2006 a 

consacrat dreptul cultelor de a avea organe proprii de judecată pentru chestiuni ce țin de 

disciplina internă, iar reglementările privind disciplina financiară a parohiilor țin de acest 

aspect, după cum a fost tratat chiar de către Protopopiat şi după cum rezultă din procesele-
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verbale de la dosar. Chiar și Episcopul l-a sancționat disciplinar pe reclamant (schimbarea la o 

altă parohie) pentru aspecte care țin de disciplina financiară. 

Nu este însă admisibil ca, prevalându-se de libertatea de organizare internă dată de 

lege, entități ale unui cult religios să delege responsabilități ale angajatorului decurgând din 

încheierea unui contract individual de muncă (pentru care primește și subvenții de la stat 

pentru plata salariilor), responsabilități care îi incumbă conform dreptului muncii, către alte 

structuri, eludând astfel obligațiile legale ale angajatorului. 

Cu privire la capătul de cerere privind plata banilor pentru concediul de odihnă pentru 

ultimii trei ani, instanța reține că în temeiul prevederilor articolelor 145, 146 și 150 din Legea 

53/2003 Codul Muncii, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an și că înainte de 

plecarea în concediu angajatorul este obligat să plătească angajatului o indemnizație. 

În situația de excepție în care contractul individual de muncă încetează articolul 146 

alineatul 4 din Codul Muncii dispune că perioada de concediu neefectuat se compensează în 

bani. Aceasta este și situația din speță, instanța urmând să dea efect acestei dispoziții legale și 

să oblige pârâta la plata sumei sume cu titlu de compensare în bani a concediului de odihnă 

neefectuat. 

Chiar dacă natura serviciului unui preot presupune prezența obligatorie în zilele de 

duminică la biserică sau asigurarea unui înlocuitor pentru perioada de efectuare a concediului, 

esențial este că angajatul – chiar preot - are drepturile conferite de lege ca și salariat. 

Prin urmare, atât timp cât pârâtul Protopopiatul nu a făcut dovada că reclamantul a 

efectuat concediul de odihnă, în temeiul prevederilor articolului 146 alineatul 4 din Codul 

Muncii este obligat să plătească compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat. 

Referitor la suma aferentă, instanța va avea în vedere suma rezultată din calculul 

expertului contabil ca răspuns la obiectivul 3, anume suma de 4650 lei net. 

Cu privire la capătul de cerere privind plata indemnizațiilor de incapacitate temporară 

de muncă, instanța va avea în vedere faptul că angajatorul, deși nu administrează fondul de 

asigurări de sănătate, are obligații în privința plății acestor indemnizații către salariații care s-

au aflat în incapacitate temporară de muncă. 

Astfel, conform prevederilor articolului 12 din OUG 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, angajatorul suportă indemnizațiile de 

incapacitate temporară de muncă pentru un număr cuprins între 7 și 17 zile de incapacitate (în 

funcție de numărul de angajați avuți la data intrării în concediu medical). O altă obligație, 

prevăzută de articolul 36 din Ordonanță, este să plătească angajatorului indemnizația de 

incapacitate temporară de muncă (pentru zilele de concediu care excedează zilelor pentru care 

angajatorul suportă indemnizația), urmând să compenseze sumele plătite cu indemnizațiile 

plătite către Fondul de asigurări de sănătate. 

Susținerea pârâtului cum că reclamantul trebuia să se adreseze Casei de asigurări sau 

Parohiei unde fusese transferat disciplinar nu sunt pertinente. Casele de asigurări plătesc 

indemnizația de concediu medical doar ca excepție, conform articolului 32 în ipotezele în care 

angajatorul îşi suspendă temporar activitatea, respectiv activitatea acestuia încetează sau 

contractul individual de muncă încetează ca urmare a expirării termenului pentru care a fost 

încheiat. Parohia nu era, așa cum s-a arătat, angajatorul reclamantului, ci doar locul de muncă. 

În plus, incapacitatea temporară de muncă survenise anterior mutării disciplinare a 

reclamantului. 

Nici criticile cu privire la realitatea îmbolnăvirii reclamantului nu sunt dovedite. În 

ipoteza în care angajatorul are dubii cu privire la veridicitatea datelor din certificatul medical, 

are posibilitatea să reclame acest lucru către Casa de asigurări de sănătate, care poate 

investigații. Or, pârâtul Protopopiatul nu a efectuat un astfel de demers. Până la proba 

contrară, certificatul de concediu medical emis de medic reprezintă o dovadă a incapacității de 

muncă. 

Nici argumentul privind faptul că certificatele nu erau completate cu datele necesare 

plății nu poate fi susținut, atât timp cât angajatul are doar obligația să prezinte angajatorului 
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certificatele medicale completate de către medic, restul datelor trebuind să fie completate 

chiar de către angajator. Or, reclamantul a depus certificatele de concediu de incapacitate de 

muncă Protopopiatului, care s-a rezumat să le restituie fără să le completeze și fără să 

plătească angajatului reclamant indemnizația de incapacitate temporară de muncă. Prin 

această conduită, angajatorul pârât a încălcat prevederile articolelor 12 și 36 alineatul 3 din 

OUG 158/2005 producând angajatului reclamant un prejudiciu, care constă chiar în suma 

reprezentând indemnizația de incapacitate temporară de muncă pentru perioadele 17.11.2014-

21.12.2014 și 06.02.2015-12.01.2015. Cuantumul acestei indemnizații este de 1516 lei net, 

după cum a fost calculată de către expertul contabil ca răspuns la obiectivul 5 al raportului de 

expertiză contabilă (fila 33 volumul 2). 

Prin urmare, față de considerentele precedente, va fi admis și capătul de cerere privind 

plata sumei aferente indemnizației de incapacitate temporară de muncă. 

În temeiul prevederilor art. 453 alin.1 Cod procedură civilă, pârâtul va fi obligat către 

reclamant la plata cheltuielilor de judecată, anume la plata părții din onorariul expertului 

contabil suportate de către reclamant (filele 8, 161 din volumul 2) – 1790,05 lei, proporţional 

cu pretenţiile în care a căzut. 

Totodată, în temeiul prevederilor art. l8 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă, pârâtul Protopopiatul va fi obligat la plata către Statul român a 

sumei de 190,95 lei, reprezentând partea din onorariul expertizei tehnice contabile pentru care 

a fost acordat efectiv ajutor public judiciar. 

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul articolului 55 din 

Legea 303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Protopopiatul, criticând-o pentru 

netemeinicie și nelegalitate.  

Apelantul a arătat că, din perspectiva dispozițiilor art. 8, art. 23 alin. 1 din Legea nr. 

489/2006 și art. 123 alin. 7 din Statutul BOR, aprobat prin H.G. nr. 53/2008, instanţa de fond 

a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşita a legii, apreciind că dispoziţiile din dreptul muncii 

sunt aplicabile personalului cultelor. Aceasta cu atât mai mult cu cât în literatura de 

specialitate s-a opinat că în măsura în care se va aprecia că şi în cadrul BOR trebuie să existe 

relaţii bazate pe contracte individuale de muncă între preoţi şi Biserică, deşi BOR a optat 

pentru un tip de relaţie spirituală, atunci vom fi în faţa unei ingerinţe majore a statului în 

organizarea cultelor religioase, ceea ce este evident inadmisibil din perspectiva jurisprudenţei 

CEDO. 

Contractul numit de munca încheiat în anul 1992 de către reclamantul intimat, în 

calitatea sa de preot paroh la parohie, nu poate fi supus dreptului muncii. Mai mult, contractul 

de munca prezentat de reclamant nu este semnat si nu se precizează care este cuantumul 

salariului. 

Raporturile de munca ale preotului sunt complexe si diferite de cele reglementate de 

dreptul muncii. Un contract de munca încheiat conform dreptului muncii presupune un singur 

raport juridic încheiat intre angajator si angajat, în schimb raportul de munca al preotului 

presupune o tripla subordonare - fata de Chiriarh - reprezentant al Episcopiei care stabileşte 

condiţiile generale si speciale ale raportului de munca; fata de Protopopiat care întocmeşte 

documentaţia dispusa de Chiriarh si are doar un rol intermediar de control si coordonare a 

Parohiilor din subordinea sa si fata de Parohie entitate în care îşi desfăşoară activitatea din 

care îşi realizează diferenţa de venit dintre salariul sau cota atribuita de bugetul de stat. 

Munca la care s-a obligat reclamantul nu era prestata pentru Protopopiat. Acesta avea 

doar atribuţia de a distribui pe baza de liste de plata sumele de bani primite de la bugetul de 

stat care reprezentau parte din salariul preotului si ţinea evidenta conform statelor de plata a 

sumelor de bani reprezentând diferenţa de salariu pe care preoţii trebuiau sa si-o asigure din 

munca prestata în cadrul parohiei. 

Nici din acest punct de vedere înscrisul încheiat de reclamant cu Protopopiat, nu 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi apreciat ca un contract de munca. 
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Conform art. 278 alin. 2 din Codul muncii, prevederile prezentului cod se aplică cu 

titlu de drept comun si acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract 

individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete si aplicarea 

lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. 

In cauza, reclamantul nu a solicitat si nici instanţa nu a stabilit ca reglementările 

speciale privind organizarea BOR ar fi incomplete si nici ca aplicarea lor ar fi incompatibila 

cu specificul raportului de munca încheiat de preot pentru a se considera necesara aplicarea 

dispoziţiilor din Codul muncii. 

Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşita a legii prin respingerea 

excepţiei lipsei calităţii procesule pasive a Protopopiatului Bârlad. 

Protopopiatul are atribuţii de coordonare si control a parohiilor si este un intermediar 

intre episcopie si parohii. 

Simplul fapt ca pe înscrisul denumit contract de munca apare denumirea 

Protopopiatului ca si angajator nu este suficient în a stabili ca aceasta entitate juridica are 

aceasta calitate, având în vedere tocmai organizarea si atribuţiile fiecărei entităţi bisericeşti. 

Munca la care s-a obligat reclamantul nu era prestata pentru Protopopiat, ci pentru 

Parohie și doar si sub autoritatea pârâtului-apelant. 

Apelantul a făcut referire la caracterul mixt al provenienţei fondurilor din care se 

plătesc salariile preoţilor – atât de ta bugetul de stat, cât si din fondurile proprii ale parohiei în 

care funcţionează preotul. Chiar si reclamantul în acţiunea modificata a solicitat chemarea în 

judecata în calitate de pârâtă a Parohiei, în cadrul căreia si pentru care reclamantul desfăşura 

activitatea producătoare de venituri din care trebuia sa îşi asigure diferenţa de salariu fata de 

cota de la bugetul de stat. 

Nu numai ca fondurile proprii erau realizate exclusiv prin munca depusa de reclamant 

în calitate de preot paroh dar Parohia unde acesta funcţiona, avea cont în banca unde se 

depuneau fondurile necesare plaţii salariului, iar reclamantul era singurul care gestiona toate 

bunurile si valorile parohiei, avea drept de semnătura în banca pentru depunerea si ridicarea 

banilor si avea sigiliul parohiei. În niciun mod Protopopiatul nu avea acces la aceste fonduri si 

nu le gestiona. 

S-a susținut în apel că prima instanţă nu a soluţionat fondul cauzei în integralitatea sa 

limitându-se la a analiza doar obligaţia Protopopiatului de a achita drepturile salariale. 

Era necesar ca analiza sa fie făcuta atât sub aspectul obligaţiei angajatorului cat si al 

„obligaţiei corelative a salariatului”. 

Mai mult, instanţa interpretează greşit natura raportului juridic dedus judecaţii. 

Astfel, se susţine ca executarea necorespunzătoare a sarcinilor primite de la Episcopie 

privind disciplina financiară a parohiilor nu cade în analiza instanţelor civile de drept comun, 

ci ţin de normele de organizare interna (administrativ financiara) pe care cultele au libertatea 

si răspunderea de a le administra prin jurisdicţiile lor speciale. 

In prezenta cauza instanţa de fond era chemata doar sa analizeze daca Protopopiatul 

trebuia sa achite salariile restante si alte drepturi băneşti către reclamant, dar si daca 

reclamantul, a prestat munca, în condiţiile în care s-a obligat prin raportul juridic încheiat cu 

structurile organizatorice bisericeşti. 

Lipsa de analiza a condiţiilor în care structurile organizatorice bisericeşti sunt obligate 

sa întocmească documentele privind plata drepturilor salariale a dus la concluzia eronata ca 

Protopopiatul ar dispune de fonduri proprii necesare achitării drepturilor salariale ale preoţilor 

parohi. 

Pentru lipsa ordonanțării la plata, cu toate activităţile ce le presupune aceasta 

operaţiune (eliberarea chitanţelor pentru serviciile prestate de preot, înregistrarea acestora în 

evidentele parohiei, prezentarea situaţiilor către Protopopiat etc.) reclamantul s-a aflat într-o 

grava culpa de-a lungul celor trei ani pentru care s-au solicitat drepturile băneşti în prezenta 

cauză (2012-2015). 

Din acest motiv a fost sancţionat disciplinar si apoi a fost încetat raportul de munca. 
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Pentru culpa preotului paroh, care nu a prestat munca si nu si-a îndeplinit obligaţiile 

asumate prin raportul de munca, nu poate fi responsabil Protopopiatul. 

Deşi a fost invocata culpa reclamantului în nesemnarea documentaţiei, instanţa de 

fond nu a analizat-o. Sumele de bani pentru care reclamantul trebuia sa elibereze chitanţa, 

reprezentau fondul din care aceste trebuia sa-si încaseze diferenţa de salariu. 

Aceşti bani nu ajungeau niciodată în visteria Protopopiatului pentru a fi obligat la plata 

salariului către reclamant. Protopopiatul asigura doar o disciplina generala a parohiilor din 

subordine prin întocmirea listelor de plata pentru sumele de bani de la buget si a statelor de 

plata pentru sumele de bani din fonduri proprii pentru toate parohiile din subordine. 

Protopopiatul nu realizează venituri si nu dispune de sumele necesare plaţii salariului 

niciunui preot în afara viramentelor lunare de la bugetul de stat - destinate în întregime 

conform expertizei, susţinerilor pârtilor si aşa cum rezulta din înscrisuri-achitării datoriilor 

către stat ale ambelor părţi. 

În consecinţă, instanţa trebuia sa analizeze întregul raport juridic dedus judecaţii si 

daca a considerat ca litigiul este supus dispoziţiilor dreptului muncii să îl analizeze ca atare în 

integralitatea sa. 

Reclamantul nu a susţinut ca sumele de bani solicitate cu titlu de salarii trebuiau 

plătite din fondurile Protopopiatului si nici nu a contestat faptul ca salariul era compus din 

încasările pe care preotul paroh trebuia sa le realizeze prin activităţile sale desfăşurate în 

cadrul parohiei cat si din sumele primite de la bugetul de stat. 

Mai mult, acesta a solicitat chemarea în judecata atât a Protopopiatului, cât a Parohiei, 

solicitând atragerea răspunderii solidare pentru salariile neplătite. 

S-a recunoscut în mod implicit ca protopopiatul nu avea fonduri proprii pentru plata 

salariilor sale si ca doar munca din cadrul parohiei, în condiţiile legii, îl îndreptăţea la 

obţinerea venitului salariat solicitat. 

Conform art. 39 alin. 1 lit. a din Codul muncii, salariatul are dreptul la salarizare 

pentru munca depusa dar conform art. 39 al 2 lit. a din acelaşi cod are si obligaţia de a realiza 

norma de munca sau după caz de a îndeplini atribuţiile cei ii revin conform fișei postului. 

In contractul individual de munca nu s-a prevăzut niciun salariu, iar în adresa nr 793 

din 7 aprilie 1992, s-a făcut precizarea ca salarizarea se va face integral din fondurile proprii 

ale Parohiei H. Prin Decizia 245 din 31 ian 1996 s-a stabilit de către Episcopie o contribuţie 

de la stat de 75.000 lei, iar prin Decizia 445/2012, Episcopia  a stabilit un salar de 1.331 lei si 

un spor de vechime de 20% cu precizarea din art. 6 ca va fi remunerat potrivit prevederilor 

legale referitoare la salarizarea personalului clerical. 

Conform art. 2 din aceeaşi decizie, „Preotul paroh (reclamantul din cauză), îşi exercită 

atribuţiile de paroh la Parohia X din Protopopiatul …, jud. Vaslui, în conformitate cu 

prevederile Statutului pentru organizarea si funcţionarea Bisericii Ortodoxe Romane si ale 

Regulamentelor sale de aplicare”. 

În raportul de expertiză însuşit de reclamant și de către instanţă s-a reţinut la pagina 7 

alin. 2 că: „Potrivit declaraţiilor pârtilor din proces, aceste indemnizaţii (n.n. de la Ministerul 

Culturii si Cultelor în procent de 65 sau 80%) erau strict folosite pentru achitarea în întregime 

a contribuţiilor angajatorului si angajatului către bugetele asigurărilor si fondurilor sociale si 

bugetul de stat. Ridicarea salariului net se făcea din veniturile proprii ale parohiei, asumarea 

acestui lucru făcându-se prin semnarea statului de plata.” 

Rezulta clar că Protopopiatul nu înmâna preotului paroh nicio suma de bani, ci prin 

semnarea statelor de plata preotul recunoştea ca din încasările efectuate ca urmare a serviciilor 

prestate a acoperit diferenţa de suma până la concurența întregului salariu cuvenit. 

Rezultă că, în conformitate cu modul de organizare si funcţionare a structurilor 

bisericeşti, protopopiatul avea doar sarcina lunara de a întocmi spre semnare statele de plată, 

iar preotul paroh avea doar obligaţia lunară să le semneze. 

Nesemnarea statelor de plata de către preotul paroh, este o încălcare a atribuţiilor ale 

de serviciu, o culpa grav si evidenta a acestuia care nu poate sa-i fie imputata protopopiatului 
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si mai mult aceasta culpă a reclamantului nu îl îndreptăţeşte sa primească banii reprezentând 

diferenţa de salariu, întrucât el oricum a încasat aceasta suma. 

Suma putea sa nu fie încasată doar intr-o singura situaţie si anume daca reclamantul nu 

realiza fondurile necesare salariului din încasările pentru serviciile prestate. 

În aceasta situaţie însă, avea obligaţia sa formuleze cerere scrisa prin care sa aducă la 

cunoştinţa protopopiatului si episcopiei lipsa încasărilor si implicit a sumelor necesare 

completării salariului pentru a se suplimenta în condiţiile legii contribuţia de la Ministerul 

Culturii si Cultelor. 

Reclamantul nu a formulat niciodată o astfel de cerere si nu s-a plâns în niciun mod de 

linsa fondurilor. 

Aceste fonduri au fost evidenţiate în evidenta contabila a parohiei cu ocazia 

controalelor efectuate de către protopopiat, înscrisuri pe care le depunem la dosar. 

Munca prestata de preot este plătită direct acestuia iar banii pentru serviciile prestate 

trebuie evidenţiaţi în contabilitate pe baza chitanţelor eliberate de preot. 

Daca preotul nu realiza încasări înseamnă ca nu presta activitate, însă reclamantul 

susţine ca a respectat programul de lucru conform foilor de pontaj. 

Și din aceasta perspectiva este evidenta culpa sa în realizarea obligaţiilor asumate în 

exercitarea a calităţii de preot paroh fără nicio culpă a Protopopiatului. 

Mai mult, preotul paroh era singurul care avea drept de semnătura în banca cu acces la 

contul parohiei si deţinea sigiliul parohiei si nu protopopiatul 

Instanţa de fond nu face nicio analiza a modului de calcul a sumei de 18.039 lei 

reţinute în sarcina Protopopiatului, preluând doar concluziile expertizei. 

Expertiza stabileşte ca în conformitate cu Ordinul 3512/2008 privind documentele 

financiar contabile cu modificările si completările ulterioare, statele de plata prezentate nu au 

fost luate în considerare întrucât nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a avea calitatea de 

document justificativ pentru calcului drepturilor băneşti ale salariaţilor precum si al 

contribuţiilor si altor sume datorate sau document justificativ de înregistrare în contabilitate. 

Nu s-a precizat în mod expres care sunt condiţiile care lipsesc din statele de plata 

pentru a fi considerate document justificativ sau document justificativ de înregistrare în 

contabilitate. 

Mai mult, se observa din modul de descriere a statelor de plata analizate la pagina 7 a 

expertizei ca acestea prezintă lipsuri imputabile reclamantului. 

Statele de plata erau întocmite de protopopiat ca si listele lunare de plata pentru 

sumele de la bugetul de stat si preotul paroh trebuia doar sa le semneze lunar. 

Lipsa semnăturii sau a ştampilei de pe statul de plata nu echivalează cu neplata 

salariului, operaţiune pe care în fapt nu o realiza protopopiatul ci parohia prin preotul paroh, 

în speţa, reclamantul, conform celor mai sus justificate. 

Reclamantul nu-si poate invoca propria culpa, a nesemnării şi neştampilării statelor de 

plata, pentru a obţine sume de bani necuvenite si nedatorate de către Protopopiat. 

Conduita reclamantului din prezenta cauza aduce o grava atingere modului de 

organizare a activităţii cultelor, aşa cum este stabilit de legislaţia în vigoare motiv pentru care 

va trebui sa suporte si rigorile legii penale. 

În consecinţa sumele reţinute de către instanţa ca diferenţa de salarii nu pot fi puse în 

sarcina Protopopiatului. 

Apelantul a mai susținut că nu datorează sume de bani cu titlu de indemnizaţie pentru 

concediu de odihna. Regula stabilita de lege este ca efectuarea concediului să se facă anual. 

Reclamantul nu a făcut dovada ca a solicitat concediul de odihna în anii pentru care a 

solicitat plata prin compensare si ca i-a fost refuzat. 

Solicitarea trebuia să fie făcuta pentru primele 8 zile către protopopiat si pentru 

următoarele către episcopie. 

Mai mult, reclamantul nu justifica în niciun fel de ce nu a efectuat concediul de 

odihna, nu prezintă motive justificate conform punctului 2 din art. 146. 
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Având în vedere contextul logico juridic în care este amplasat punctul 3 al art. 146, 

rezulta ca nu poate fi efectuata compensarea în bani a concediului de odihna decât pentru anul 

în care încetează contractul de munca si nu pentru anii anteriori pentru care reclamantul s-a 

aflat în culpa pentru nesolicitarea si neefectuarea acestuia. 

Apelantul a arătat că nu datorează indemnizaţia pentru incapacitate temporara de 

munca.  

În primul rând, s-au nesocotit din nou obligaţiile preotului paroh care trebuia sa 

prezinte certificatele medicale către protopopiat semnate si stampilate cu indicarea contului. 

Stampila parohiei s-a aflat la reclamant care nu a înţeles sa predea gestiunea, stampila si tot 

ceea ce ţinea de Parohia Sfântul Spiridon II către noul preot paroh. 

Totodată a refuzat sa se prezinte la parohia unde a fost mutat disciplinar. 

În perioada concediului medical a efectuat servicii la Parohia X (a mers la enoriaşi cu 

ajunul Crăciunului, a spovedit si a participat la slujbele religioase, etc.). 

Deşi reclamantul cunoştea aceste obligaţii asupra cărora a si fost atenţionat de către 

protopopiat, a refuzat sa completeze corect certificatele medicale. 

In final, Protopopiatul a trimis certificatele așa cum au fost depuse de reclamant la 

Casa de Asigurări de sănătate care însă le-a refuzat pentru ca erau necompletate de către 

preotul paroh si parohie. Si după acest moment am efectuat demersuri atât la medicul de 

familie cat si la alte autorităţi si am Încercat diverse forme de comunicare cu reclamantul 

pentru a fi rezolvata problema certificatelor medicale însă nu am primit nicio rezolvare si nici 

concursul reclamantului. 

S-a reţinut greşit de către instanţa de fond ca incapacitatea de munca a reclamantului a 

survenit anterior mutării disciplinare a acestuia nu este reala. 

Primul certificat medical a fost eliberat la data de 17 noiembrie 2014 iar decizia de 

mutare disciplinara a fost data la data de 12 noiembrie 2014. 

Reclamantul nu a predat însă parohia şi ştampila în întreaga perioada în care a fost în 

concediu medical astfel încât avea posibilitatea sa semneze aceste înscrisuri. 

Nu a avut însă niciun interes întrucât indemnizaţia era achitata tot de către parohie din 

fondurile proprii pe care însă acesta le-a încasat direct în maniera descrisa mai sus. 

Culpa reclamantului nu poate fi reţinuta pentru ca protopopiatul sa fie obligat la o 

plata nedatorata, pentru care nu are fondurile necesare si pentru care a depus toate diligentele 

în vederea aprobării lor de către Casa de Asigurări de Sănătate. 

Intimatul X a solicitat, prin întâmpinare, respingerea apelului și menţinerea sentinţei 

civile nr. 1253/27.10.2016, având în vedere următoarele motive: 

În mod corect, prima instanţă a reţinut că, în cauza de faţă sunt aplicabile dispoziţiile 

art. 10, art. 40 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, neavând relevanţă dispoziţiile 

Statutului BOR care reglementează organizarea activităţii unităţilor de cult. 

Deşi se susţine că raporturile dintre subsemnat şi apelantă nu au la baza un contract de 

muncă, la dosarul cauzei a fost depus contractul individual de muncă al subsemnatului 

încheiat în anul 1992, în care se prevede că angajatorul este Protopopiatul, iar locul muncii 

este Parohia. 

De altfel, chiar în cererea de apel se menţionează dispoziţiile art. 23 alin. 1 din Legea 

nr.489/2006 privind libertatea religioasă, care stabilesc ca cultele îşi aleg si angajează 

personalul. Or, în legislaţia noastră singurul temei juridic al contractului de muncă este Legea 

nr. 53/2003. 

Împrejurarea că Adresa nr. 245/31.01.1996 a Episcopiei și Decizia nr. 445/2012 emisă 

de aceeaşi instituţie nu sunt intitulate act adiţional la contractul de muncă nu poate conduce la 

concluzia că acestea nu au produs efecte juridice întocmai ca un act modificator al 

contractului de muncă, atât timp cât, pe de o parte, s-a schimbat efectiv locul muncii, iar, pe 

de altă parte, salariul a fost modificat. 

De asemenea, prin Decizia nr. 475/01.01.2010, emisă de Episcopia Huşi s-a stabilit, în 

temeiul art. 30 alin. 1-5 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului 
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plătit din fonduri publice, coroborat cu art. 4 şi 5 din OUG nr. 1/2010 si a Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, reîncadrarea subsemnatului în funcţia de preot, corespunzător gradului DEF, şi 

majorarea salariului. 

Munca prestată de subsemnatul era stabilită de Protopopiat şi Episcopie, iar locul 

muncii îl constituia Parohia Y, nefiind încheiat niciun contract de muncă cu această instituţie. 

În mod corect prima instanţă a stabilit că angajatorul este Protopopiatul, iar raporturile 

ce ţin de subordonarea administrativa între Parohie, Episcopie şi Protopopiat cad în sarcina 

dreptului canonic, care nu fac obiectul prezentei cauze. 

Referitor la dispoziţiile art. 10 din Codul Muncii şi la împrejurarea că nu Protopopiatul 

era beneficiarul muncii prestate, arătăm că, apelanta a fost cea care a stabilit locul muncii, 

activitatea fiind desfăşurată de subsemnatul la Parohia desemnata de aceasta, în virtutea 

statutului BOR şi al celorlalte reglementări canonice. 

În mod corect instanţa a respins excepţia invocată, având în vedere faptul că acest 

contract individual de muncă ce a stabilit raporturile de muncă a fost încheiat între 

subsemnatul şi Protopopiatul Bârlad. 

În mod corect Tribunalul Vaslui a reţinut faptul că, nu este admisibil ca, prevalându-se 

de libertatea de organizare a cultelor, apelanta să delege responsabilităţi către alte structuri - în 

speţă Parohia Y, eludând astfel dispoziţiile legale în materie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din HG nr. 1070/1999 pentru aprobarea normelor 

metodologice a Legii nr. 142/1999, virarea fondurilor aprobate către unităţile subordonate se 

face prin ordin de plată de către Ministerul Culturii şi Cultelor, astfel încât plata drepturilor 

salariale cuvenite personalului beneficiar angajat să se facă cel mai târziu în ultima zi 

lucrătoare a lunii. 

Obligaţia de a întocmi statele de plată cădea în sarcina Protopopiatului care trebuia să 

transmită aceste înscrisuri către Ministerul Culturii şi Cultelor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 

7 şi 8 din HG nr. 1070/1999.  

Totodată, Protopopiatul trebuia să vireze, după reţinerea contribuţiilor datorate 

bugetului de stat, diferenţa de bani către angajat. 

Aşa cum rezultă din expertiza efectuată, după virarea sprijinului la salarizare de la stat, 

Protopopiatul calcula şi reţinea contribuţiile datorate către bugetul de stat raportat la întregul 

salariu al subsemnatului, deşi dispoziţiile HG nr. 1070/1999 stabilesc că aceste reţineri 

trebuiau aplicate doar la procentul de 65% din salariu, diferenţa urmând a fi achitată din 

fondurile proprii. 

Chiar şi aşa, dat fiind practica existentă ia nivelul Protopopiatului, nici diferenţa 

rămasă după achitarea acestor contribuţii nu i se achita intimatului, iar salariul ce trebuia 

asigurat subsemnatului s-a plătit doar în anumite luni. 

Consideră intimatul că, în mod corect s-a reţinut că, era obligaţia apelantei de a 

asigura plata drepturilor salariate, cu atât mai mult cu cât, lunar se efectuau verificări ale 

încasărilor şi plăţilor. 

În condiţiile în care, aşa cum rezultă din actele depuse, în calitate de preot paroh avea 

obligaţia de a achita diverse sume către Episcopie şi Protopopiat, şi aceasta din urmă trebuia 

să îi asigure plata salariului. 

Nesemnarea statelor de plată nu se datorează vreunei culpe a sa ori refuzului 

nejustificat, având în vedere faptul că unele dintre acestea sunt semnate, ci, având în vedere că 

nu a încasat niciun ban, nu a avut cum să semnez actele din care să rezulte contrariul. 

În mod corect a reţinut Tribunalul Vaslui faptul că, în ipoteza în care apelanta ar fi 

avut dubii cu privire la veridicitatea celor consemnate în certificatele depuse, ar fi avut 

posibilitatea să reclame acest aspect la Casa de Asigurări de Sănătate. 

Prin cererea de apel se invocă faptul că aceste certificate de concediu medical au fost 

restituite de Casa de Asigurări pe motiv că nu au fost completate de Parohie, când, în realitate, 

acestea trebuiau completate de angajator, în speţă, Protopopiatul. 
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Cum se afla în incapacitate temporară de muncă, intimatul a susținut că era în 

imposibilitate de a se deplasa, la solicitarea apelantei, la serviciu, pentru a completa actele 

medicale. 

Din adresa nr. 4/27.01.2015 emisă de cabinetul de medicină individuală X, rezultă că, 

pentru vizarea certificatelor medicale era necesar să prezintă o adeverinţă de salariat ce 

trebuia emisă de apelantă care, în mod evident, a refuzat emiterea acestui act. 

Aşadar, în mod corect a reţinut Tribunalul Vaslui că prin această conduită angajatorul 

a încălcat, dispoziţiile art. 12 şi 36 din OUG nr, 158/2005. 

Intimata Episcopia a solicitat prin întâmpinare admiterea apelului si respingerea 

acţiunii formulate de reclamant. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel constată că apelul este fondat, urmând a fi admis pentru 

considerentele ce vor fi expuse.  

Criticile apelantului referitoare la depăşirea de către prima instanţă a atribuţiilor puterii 

judecătoreşti, sunt nefondate. 

Intimatul reclamant a făcut parte din personalul clerical al Bisericii Ortodoxe Române. 

Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 489/2006, recunoașterea de către stat a statutelor și 

a codurilor canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, prin conținutul lor, 

securității publice, ordinii, sănătății și moralei publice sau drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului.  

Art. 23 alin. 2 prevede că personalul cultelor poate fi sancționat disciplinar pentru 

încălcarea principiilor doctrinare sau morale ale cultului, potrivit propriilor statute, coduri 

canonice sau reglementări. Potrivit art. 26 din Legea nr. 489/2006, cultele pot avea organe 

proprii de judecată religioasă pentru problemele de disciplină internă, conform statutelor și 

reglementarilor proprii. Pentru problemele de disciplină internă sunt aplicabile în mod 

exclusiv prevederile statutare și canonice.  

Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR aplicabil în cauza a fost recunoscut 

prin HG nr. 53/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 50/22 ianuarie 2008. Capitolul 4 din 

Statutul BOR conține prevederi referitoare la „disciplina clerului” și la instanțele disciplinare 

și de judecată pentru preoți, diaconi și cântăreți, „ în probleme doctrinare, morale, canonice și 

disciplinare”. În art. 156 alin. 2 s-a prevăzut că „hotărârile instanțelor de recurs devin 

executorii după aprobarea lor de către mitropolit sau Patriarh”, iar în alin. 5, că „hotărârile 

instanțelor disciplinare și de judecată se pun în aplicare de către autoritățile bisericești 

învestite în acest scop”; Alin. 6 mai prevede că „hotărârile instanțelor bisericești la toate 

nivelurile nu sunt atacabile în fața instanțelor civile”.  

Rezultă din cele expuse că doar actele jurisdicționale emise în materie de disciplină a 

clerului de autoritățile BOR nu sunt supuse controlului de legalitate al instanțelor 

judecătorești, întrucât sunt acte de aplicare a dreptului canonic emise potrivit unei proceduri 

specifice de către organele comunității religioase. 

Instanţele de judecată bisericească sunt organe proprii de judecată a cultelor, potrivit 

dispoziţiilor art. 26 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, instanţa de drept comun nefiind 

competentă să judece abaterile disciplinare de la disciplina internă a cultelor religioase.  

Însă, modalitatea de derulare și executarea contractului de muncă al reclamantului sunt 

aspecte ce nu exced competenţei generale a instanţelor și nu încalcă limitele în care o instanţă 

civilă poate judeca potrivit dispoziţiilor Codului muncii. 

Prin urmare, acest motiv de apel nu este întemeiat. 

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a apelantei pârâte, 

instanța de apel reține că Protopopiatul nu are calitate procesuală pasivă, având în vedere 

dispozițiile art. 41 alin. 1 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe 

Romane, potrivit cărora, patriarhia, mitropolia, arhiepiscopia, episcopia, vicariatul, 

protopopiatul (protoieria), mânăstirea şi parohia sunt persoane juridice de drept privat şi 

utilitate publică, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul statut. 
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De asemenea, în art. 43 se prevede că parohia este comunitatea creştinilor ortodocşi, 

clerici şi mireni, situată pe un anume teritoriu şi subordonată centrului eparhial din punct de 

vedere canonic, juridic, administrativ şi patrimonial, condusă de un preot paroh numit de 

chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective. 

Potrivit art. 69 alin. 1 din același statut, protopopiatul (protoieria) este o unitate 

bisericească administrativă care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiaşi 

eparhii. 

În condițiile în care parohia are personalitate juridică, potrivit dispozițiilor amintite, 

calitatea de organ ierarhic superior parohiei nu conferă protopopiatului calitate procesuală 

pasivă în cauză, acesta având doar atribuţii de coordonare și control a parohiilor.  

În acest sens, instanța de apel reține că nu poate fi primit argumentul intimatului 

reclamant X, în sensul că Protopopiatului este subiect al raportului juridic obligațional în 

virtutea calității sale de angajator dedusă din contractului de muncă încheiat la data de 

01.03.1992, deoarece acest contract a fost încheiat cu mult înainte de adoptarea Legii nr. 

489/2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor și a Hotărârii Guvernului 

nr. 53/2008, privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 

Ortodoxe Române, prin care au fost reglementate organizarea și atribuţiile fiecărei entităţi 

bisericeşti. 

În virtutea regulilor de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, după 

adoptarea celor două acte normative amintite, toate dispozițiile vizând derularea raportului de 

muncă al intimatului reclamant au fost emise de Episcopie (spre exemplu, decizia nr. 

475/29.01.2010, decizia nr. 445/2012). 

În raport de cele expuse, constatând că în mod greșit Tribunalul a reținut că 

Protopopiatului are calitate procesuală pasivă și apreciind că nu se impun fi examinate 

celelalte motive de apel, în contextul în care reclamantul nu a apelat sentința, curtea admite 

apelul și schimbă în parte sentința, în sensul că admite excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a Protopopiatului, respingând cererea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu 

acest pârât, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

 

8. Împuternicire scrisă dată organizației sindicale de persoane care nu au calitatea 

de membru de sindicat. Legitimare procesuală activă a organizației sindicale. 

Libertatea de asociere nu poate fi exercitată cu încălcarea principiului 

unicității apartenenței sindicale. 

Temei de drept: Legea nr. 62/2011, art. 3 alin. 3, 4, art. 28 

În lipsa unei de cereri exprese de retragere dintr-un sindicat, nu se poate considera că 

a încetat calitatea de membru al acelui sindicat, iar cererile de asistare-reprezentare juridică 

date unui alt sindicat nu au natura juridică a unor mandate în sensul art.  28 din Legea nr. 

62/2011. 

Prevederile statutare ale organizației sindicale referitoare la încetarea calității de 

membru prin solicitarea retragerii din sindicat în formă scrisă asigură respectarea 

principiului unicității apartenenței sindicale reglementat de art. 3 alin. 4 din legea dialogului 

social. Libertatea de asociere nu poate fi exercitată cu încălcarea principiului unicității 

apartenenței sindicale. 

Voinţa de retragere dintr-un sindicat nu poate fi extrasă din cererile de adeziune 

depuse ulterior la alt sindicat, din aceste cereri rezultând doar voința de a adera la această 

din urmă organizație sindicală, lucru nepermis în condițiile în care nu le-a încetat calitatea 

de membru al primei organizații sindicale, în modalitățile prevăzute de statut, ale cărui 

dispoziții le sunt opozabile membrilor de la momentul aderării. 

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=28
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Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 266/27 

aprilie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 08.06.2016, 

reclamantul sindicatul, în numele şi 58 de membri de sindicat, a solicitat în contradictoriu cu 

pârâţii DGASPC şi Sindicatul „N.” Iași, să se constate că membrilor menţionaţi în acţiune le-a 

încetat calitatea de membri de sindicat ai Sindicatului „N.” Iași. 

În motivare, reclamantul a arătat, în esenţă, că din cei 824 membri de sindicat ai săi, în 

evidenţa pârâtei DGASPC (în calitate de angajator), un număr de 58 persoane apar cu statut 

de membru al Sindicatului „N.” Iași, deşi aceste persoane nu şi-au dat acordul de a deveni 

membri ai sindicatului pârât, respectiv de a le fi reţinută cotizaţia pentru acesta. A amintit 

reclamantul şi prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, 

conform cărora: „O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură 

organizaţie sindicală la acelaşi angajator”. 

A susţinut în continuare reclamantul că, deşi s-a adus la cunoştinţa angajatorului 

DGASPC Vaslui, împrejurarea că cele 58 de persoane sunt membrele Sindicatului DGASPC, 

acesta a dispus în continuare reţinerea cotizaţiilor pentru Sindicatul „N.” Iași. 

A mai menţionat reclamantul că cei 58 de salariaţi ai DGASPC Vaslui şi-au dat 

acordul în scris de a fi membri ai Sindicatului DGASPC Vaslui şi de a plăti contribuţia 

aferentă calităţii de membru ai acestuia din urmă. O mare parte din salariaţii menţionaţi în 

acţiune şi-au exprimat dorinţa, în scris, încă din luna februarie 2015, cu privire la faptul că nu 

mai doresc să plătească cotizaţie către Sindicatul „N.” Iași şi doresc să devină membri ai 

sindicatului reclamant. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 62/2011. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta DGASPC a invocat excepţia lipsei calităţii sale 

procesuale pasive, arătând că această chestiune, a încetării calităţii de membru de sindicat a 

unora dintre angajaţii săi, priveşte exclusiv raportul dintre cele două sindicate litigante. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Sindicatul „N.” Iași a invocat, în primul rând, 

excepţia de necompetenţă materială şi teritorială a Tribunalului Vaslui, arătând, în esenţă, 

următoarele: 

În cauză nu este vorba despre un litigiu de muncă, în accepţiunea art.231 Codul 

muncii, pentru a deveni aplicabile prevederile art.269 alin.(2) Codul muncii, art.210 Legea 

dialogului social şi ale Deciziei ÎCCJ nr.1/2013, privind competenţa tribunalului de la sediul 

sindicatului reclamant. 

Reclamantul contestă componenţa Sindicatului „N.” Iași iar instanţa competentă 

funcţional este Judecătoria Iaşi, prin raportare la dispoziţiile art.107 alin.(1) Cod procedură 

civilă (care stabileşte competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul pârâtului) şi 

art.14-20 din Legea nr.62/2011. 

A mai arătat pârâtul că, deşi reclamantul a chemat în judecată şi DGASPC Vaslui 

tocmai pentru ca procesul să fie judecat la Vaslui, prin raportare la prevederile art.36 şi 

art.112 alin.(2) Cod procedură civilă, DGASPC Vaslui nu are calitate procesuală pasivă în 

cauză şi a fost chemată în judecată numai în scopul sesizării Tribunalului Vaslui. 

Conform doctrinei, instanţa sesizată iniţial, în considerarea pârâtului fictiv, constatând 

lipsa de calitate procesuală a acestuia, va declina competenţa în favoarea instanţei care ar fi 

trebuit să fie sesizată în raport cu alt pârât. 

În al doilea rând, pârâtul a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a 

Sindicatului DGASPC Vaslui/excepţia lipsei calităţii procesuale active a acestui sindicat. A 

motivat pârâtul că deşi se menţionează în acţiunea introductivă de instanţă că se introduce în 

numele şi pentru anumiţi membri de sindicat, la dosarul cauzei nu au fost depuse 

împuternicirile prevăzute de art.28 din Legea nr.62/2011. Pe de altă parte, atât timp cât cele 
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58 de persoane au calitatea de membre ale Sindicatului „N.” Iași, ele nu pot împuternici alt 

sindicat. 

Pe de altă parte, a arătat pârâtul că, în opinia sa, prezenta acţiune putea fi formulată 

doar în nume propriu de către Sindicatul DGASPC Vaslui, iar nu în calitate de reprezentant al 

membrilor de sindicat. Reclamantul nu apără drepturile membrilor săi ce decurg din legislaţia 

muncii, contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă, conform art.28 

alin.(1) din Legea nr.62/2011, ci apără un drept propriu. 

În al treilea rând, pârâtul a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei 

DGASPC, în raport de prevederile art.112 alin.(2) Cod procedură civilă, arătând că această 

pârâtă a fost chemată în judecată numai în scopul sesizării Tribunalului Vaslui, întrucât nu 

există un conflict între DGASPC Vaslui şi salariaţii menţionaţi în acţiune. Apreciază că, faţă 

de petitul acţiunii, raportul juridic litigios se poartă între cele două sindicate. 

În al patrulea rând, pârâtul a invocat excepţia netimbrării cererii de chemare în 

judecată, faţă de prevederile art.8 alin.(19 lit.a) din OUG nr.80/2013. 

În continuare, pârâtul a formulat apărări cu privire la fondul cauzei. 

Reclamantul Sindicatul DGASPC Vaslui nu a depus răspuns la întâmpinare dar la 

primul termen de judecată a formulat în scris completare/modificare a acţiunii, în sensul că 

ceea ce solicită prin acţiunea care formează obiectul prezentului dosar este: 

1. în contradictoriu cu DGASPC: 

1.1. să se constate că persoanele nominalizate în cuprinsul cererii de chemare în 

judecată au calitatea de membri ai Sindicatului DGASPC Vaslui, începând cu luna februarie 

2016; 

1.2. să fie obligată DGASPC Vaslui la reţinerea şi virarea cotizaţiei sindicale a acestor 

persoane în contul Sindicatului DGASPC Vaslui, începând cu data pronunţării hotărârii şi 

până la încetarea calităţii de membru. 

2. în contradictoriu cu Sindicatul „N.” Iași: 

2.1. să se constate că persoanele nominalizate în cuprinsul cererii de chemare în 

judecată au calitatea de membri ai Sindicatului DGASPC Vaslui, începând cu luna februarie 

2016; 

2.2. să fie obligat Sindicatul „N.” Iași să plătească Sindicatului DGASPC Vaslui 

sumele încasate cu titlu de cotizaţie sindicală de la persoanele indicate nominal în cuprinsul 

cererii de chemare în judecată, începând cu data de 01.02.2016 şi, în continuare, până la data 

la care DGASPC Vaslui va fi obligată să efectueze virarea cotizaţiei sindicale pentru aceste 

persoane în contul Sindicatului DGASPC Vaslui. 

Prin întâmpinarea formulată, în urma completării/modificării acţiunii de către 

reclamant, pârâtul Sindicatul „N.” Iași a arătat că îşi menţine excepţiile invocate şi apărările 

făcute cu ocazia primei întâmpinări, suplimentând doar apărările pe fondul cauzei. 

Pârâta DGASPC Vaslui nu a formulat întâmpinare. 

Instanţa, luând act de modificarea acţiunii, în condiţiile art.204 alin.(1) Cod procedură 

civilă, în acord cu prevederile art.248 alin.(1) Cod procedură civilă, a procedat la analizarea 

excepţiilor invocate, stabilind, în raport de efectele pe care le-ar putea produce, următoarea 

ordine de soluţionare: excepţia de necompetenţă materială şi teritorială (excepţie de 

procedură) concomitent cu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a DGASPC din 

perspectiva aplicării prevederilor art.112 alin.(2) Cod procedură civilă, excepţia nelegalei 

timbrări a cererii (excepţie de procedură care, având în vedere depăşirea momentului 

regularizării în care nu s-a pus în vedere achitarea vreunei taxe judiciare de timbru şi ţinând 

cont de împrejurarea că prin excepţia de necompetenţă funcţională se pune în discuţie însăşi 

calificarea cererii, urmează a se analiza ulterior lămuriri acestor aspecte), excepţia lipsei 

calităţii procesuale active a Sindicatului DGASPC (pentru lipsa calităţii de reprezentant a 

sindicatului reclamant, conform art.28 Legea nr.62/2011) şi excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a DGASPC faţă de capătul 1.1. de cerere, astfel cum a fost modificată (excepţii de 

fond). 
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Prin Încheierea de şedinţă din data de 03.11.2016, instanţa a respins excepţiile de 

necompetenţă materială şi teritorială a Tribunbalului Vaslui, precum şi pe cea a lipsei calităţii 

procesuale a pârâtei DGASPC Vaslui din perspectiva art.112 alin.(2) Cod procedură civilă. S-

a reţinut, în esenţă că acţiunea Sindicatului reclamant se grefează pe folosul practic de a 

obţine virarea corectă, în opinia sa, a cotizaţiei de membru de sindicat, operată de pârâta 

DGASPC Vaslui în virtutea raporturilor de muncă pe care cele 58 de persoane le au cu 

această instituţie, din drepturile băneşti datorate acestora din urmă. În atare condiţii, capătul 

1.2 de cerere, având ca obiect instituirea acestei obligaţii în sarcina angajatorului, se 

circumscrie noţiunii de conflict de muncă, ceea ce atrage competenţa acestei instanţe. Iar 

pentru capetele de cerere 1.1, 2.1. şi 2.2. care ar determina competenţa judecătoriei conform 

art.94 lit.h) Cod procedură civilă, competenţa tribunalului – completul specializat este atrasă 

în condiţiile art.99 alin.(2) Cod procedură civilă. 

S-a reţinut astfel că pentru capătul 1 de cerere, acţiunea este scutită de plata taxei de 

timbru, conform art.270 Codul muncii, iar pentru capătul 2 de cerere se datorează conform 

art.27 din OUG nr.80/2013 taxa de 20 lei, care a şi fost achitată, în acest context, fiind 

respinsă la termenul din data de 15.12.2016, excepţia nelegalei timbrări invocată în cauză. 

Totodată, au fost unite cu fondul excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei DGASPC Vaslui. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Prin sentinţa civilă nr. 1465/22.12.2016 Tribunalul Vaslui a hotărât: 

„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului sindicatul, 

invocată de pârâtul Sindicatul „N.” Iași, şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, 

invocată de aceasta, ca neîntemeiate. 

1.1. şi 2.1. Admite cererea formulată de reclamantul sindicatul, cu sediul în Vaslui, 

Şoseaua Naţională Iaşi-Vaslui nr.1, jud. Vaslui, în contradictoriu cu pârâtele Sindicatul „N.” 

Iaşi şi DGASPC - Vaslui. 

Constată că, la data de 01.02.2016, următorilor 58 de asistenţii maternali din cadrul 

DGASPC -  Vaslui, le încetase calitatea de membru al Sindicatului „N.” Iași. 

Constată că, la data de 01.02.2016, aceiaşi 58 de asistenţi maternali din cadrul 

DGASPC -  Vaslui aveau calitatea de membru al Sindicatului DGASPC Vaslui. 

1.2. Admite cererea formulată de reclamantul Sindicatul DGASPC Vaslui, în numele 

şi pentru cei 58 de membri de sindicat anterior indicaţi, în contradictoriu cu pârâta DGASPC. 

Obligă pârâta să reţină şi să vireze cotizaţia sindicală a acestor angajaţi în contul 

Sindicatului DGAPSC Vaslui, începând cu data pronunţării hotărârii şi până la retragerea 

acordului de către aceştia. 

Executorie. 

2.2. Admite cererea formulată de reclamantul Sindicatul DGASPC Vaslui, în 

contradictoriu cu pârâtul Sindicatul „N.” Iași, privind obligarea acestuia din urmă la 

restituirea cotizaţiilor. 

Obligă pârâtul Sindicatul „N.” Iași să achite reclamantului sindicatul sumele încasate 

cu titlu de cotizaţie sindicală de la cei 58 de angajaţi ai DGASPC, anterior indicaţi, în 

intervalul 01.02.2016 – 22.12.2016.” 

 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În fapt, cei 58 membri de sindicat enumeraţi anterior sunt angajați ai pârâtei DGASPC 

ca „asistenţi maternali” și domiciliază pe raza județului Vaslui. Un fapt necontestat în cauză 

este acela că, inițial, acești angajați au avut calitatea de membru al Sindicatului DGASPC 

Vaslui, asociat la Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din 

România „C.”. 

În perioada octombrie – noiembrie 2014, Sindicatul „N.” Iași a iniţiat un demers 

judiciar prin care a urmărit obligarea angajatorului DGASPC la plata indemnizației de 

concediu de odihnă aferent anilor 2011-2013 (dosarul X8/99/2014 al Tribunalului Iași). În 



484 

 

acest context, în perioada octombrie-decembrie 2014, cei 58 de angajați au formulat cerere de 

adeziune la Sindicatul „N.” și „cerere de asistare reprezentare juridică”, fără însă să formuleze 

cerere de retragere din Sindicatul DGASP Vaslui. După acest moment, cotizațiile de sindicat 

au fost virate de către angajator către Sindicatul „N.” Iași. 

După obținerea adeziunii de către sindicatul „N.”, noii membri de sindicat au primit 

din partea sindicatului pârât câte o corespondență, emisă la data de 24.11.2014 prin care, pe 

lângă site-urile de internet la care pot obține relații legate de activitatea sindicatului, sunt 

anunțați că au de plătit, pe lângă cotizația de sindicat de 10 lei lunar, o taxă de reprezentare 

juridică și un comision de succes de 3% din valoarea sentințelor câștigate de sindicat. 

Pe aceste adrese, angajații respectivi au consemnat olograf mențiuni prin care au 

refuzat să plătească și şi-au exprimat dorința de a rămâne în continuare în Sindicatul 

DGASPC Vaslui. 

Nu au depus personal, la sediul din municipiul Iași al Sindicatului „N.”, conform 

prevederilor din statutul propriu, cereri de retragere din acest sindicat. 

În luna februarie 2015, angajații au formulat cereri manuscrise către directorul 

DGASPC Vaslui prin care i-au comunicat că nu sunt de acord să li se oprească cotizația 

pentru Sindicatul „N.” și că doresc să rămână la Sindicatul DGASPC Vaslui. 

Angajatorul pârât a primit astfel în luna ianuarie 2016 solicitări de plată a cotizației, 

sub sancțiunea formulării unei plângeri penale, invocându-se respingerea excepției lipsei 

calității de reprezentant în dosarul X8/99/2014 a Tribunalului Iași. 

În fine, în luna ianuarie 2016, cei 58 de angajați au formulat „Adeziune” la Sindicatul 

DGASPC Vaslui și „Acord” prin care au specificat acordul privind reținerea cotizației de 

membri de sindicat DGASPC Vaslui. Aceste documente sunt anexate la adresa 44 din 

11.03.2016, înregistrată la DGASPC Vaslui sub nr. 8105/16.03.2016, prin care Sindicatul 

DGASPC Vaslui a solicitat virarea în contul sindicatului a cotizației de membru, în procent de 

0,8% din salariul tarifar. 

Nici după această adresă, angajatorul nu a virat cotizația de membru de sindicat către 

sindicatul reclamant. 

În drept, chestiunea litigioasă ține de stabilirea apartenenței la unul dintre cele două 

sindicate a salariaţilor care au formulat succesiv cereri de adeziune la două sindicate fără să 

depună personal cereri de retragere de la celălalt sindicat, cu consecinţele ce derivă din 

această situaţie cu privire la obligaţia angajatorului de reţinere şi virare a cotizaţiei de membru 

de sindicat la sindicatul corespunzător. 

Art. 3 alin. 1 și 4 din Legea 62/2011 – Legea dialogului social reglementează două 

principii ale activității sindicale – libertatea de asociere și unicitatea apartenenței sindicale: 

„(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, (…) au dreptul, fără nicio 

îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un sindicat.(…) 

(4) O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură organizaţie 

sindicală la acelaşi angajator.” 

Alineatul 3 al aceluiași articol reglementează o garanție a principiului libertății de 

asociere: „Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă 

sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.” 

Pe de altă parte, articolele 5, 6 și 7 reglementează libertatea de organizare a 

sindicatelor prin statute proprii: „Art. 5 - Constituirea, organizarea, funcţionarea, 

reorganizarea şi încetarea activităţii unei organizaţii sindicale se reglementează prin statutul 

adoptat de membrii săi, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 6 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel puţin următoarele prevederi cu 

privire la: 

b) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al organizaţiei 

sindicale; 

c) drepturile şi îndatoririle membrilor; 

(2) Clauzele statutare contrare legilor în vigoare sunt nule de drept. 
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Art. 7 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de 

a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula 

programe proprii de acţiune, cu respectarea legii. 

(2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a 

organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor 

prevăzute la alin. (1).” 

Limita libertății de organizare este dată de încălcarea legii, după cum rezultă din 

prevederile art. 6 alin.(2) din Legea dialogului social : „(2) Clauzele statutare contrare legilor 

în vigoare sunt nule de drept.” 

În cazul de faţă, cei 58 de angajați care au formulat cerere de adeziune la Sindicatul 

„N.” Iași în lunile octombrie-decembrie 2014 au devenit membri ai acestei organizații 

sindicale chiar dacă nu au renunțat în scris separat la calitatea de membru al Sindicatului 

DGASPC Vaslui. La data adeziunii la Sindicatul „N.” a încetat de drept, în temeiul 

prevederilor art. 3 alin. 4 din Legea 62/2011, calitatea de membru a sindicatului DGASPC 

Vaslui. 

Înscrisurile privind „rămânerea” ca membru al sindicatului DGASPC nu pot avea 

valoare juridică, întrucât un angajat persoană nu poate „rămâne” membru al unui sindicat 

după ce a aderat la altul. Conform prevederilor art. 3 alin.1 Legea nr.62/2011, calitatea de 

membru de sindicat se dobândește prin constituirea unui sindicat sau prin aderarea la un 

sindicat existent. Aderarea se face prin formularea unei „Adeziuni”. 

Pe de altă parte, odată cu cererile de adeziune formulate în luna ianuarie 2016 la 

Sindicatul DGASPC Vaslui a încetat de drept calitatea de membru al sindicatului „N.” pentru 

cei 58 de angajați. Aceștia au devenit, de la data formulării adeziunii, membri ai Sindicatului 

DGASPC Vaslui. Față de data specificată în petitul acțiunii, instanța constată că toate cererile 

de adeziune la Sindicatul DGASPC datează anterior datei de 1 februarie 2016. 

Stipularea unei prevederi în statul sindicatului „N.” prin care să se condiționeze 

retragerea din sindicat de depunerea unei cereri personal la sediul sindicatului, are un caracter 

excesiv, menit să limiteze libertatea de asociere. În concret, este contrar legii a se condiţiona 

retragerea din sindicat de prezentarea personală a unui membru de sindicat care domiciliază 

în alt județ. Acest fapt este cu atât mai excesiv în cazul asistenților maternali, care, prin 

specificul sarcinilor de serviciu trebuie să se ocupe permanent de creșterea și educarea 

copiilor încredinţaţi de către angajatorul pârât. 

Cu privire la Sentința civilă 2796/21 decembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Iași în 

dosarul X8/99/2014 prin care s-a respins excepția lipsei calității de reprezentant a sindicatului 

„N.”, este de remarcat că, din considerentele acestei hotărâri judecătorești, rezultă că instanța 

nu a analizat cărei dintre organizațiile sindicale aparțin reclamanții, întrucât nu a fost învestită 

cu acest lucru, verificând doar existența împuternicirilor titularilor de drepturi subiective 

(angajații) către sindicatul reclamant din acea cauză („N.”). Susținerea sindicatului pârât prin 

care justifică calitatea de membru de sindicat prin această hotărâre judecătorească, nu are 

temei. 

Prin urmare, raportat la obiectul cu care a fost învestită, instanța constată calitatea de 

membru al sindicatului reclamant pentru toți cei 58 de asistenți maternali la data de 1 

februarie 2016, precum și faptul că la aceeași dată angajații nu erau membri ai sindicatului 

pârât. 

Astfel fiind, raportat la prevederile art.28 din Legea nr.62/2011, potrivit cărora 

calitatea procesuală activă a unui sindicat se justifică numai în condiţiile în care apără 

drepturile membrilor săi de sindicat, rezultând calitatea celor 58 de persoane de membri ai 

Sindicatului DGASPC Vaslui anterior introducerii prezentei acţiuni şi cu privire la cotizaţia 

aferentă datorată începând cu 1 februarie 2016, rezultă că excepţia lipsei calităţii procesuale 

active cu privire la capătul 1.2 de cerere este neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare. În 

privinţa capetelor 1.1., 2.1 şi 2.2. de cerere cu privire la care s-a reţinut prin Încheierea de 

şedinţă din 03.11.2016 că patrimoniul a cărui lezare se invocă este cel al Sindicatului 
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DGASPC Vaslui, rezultă că acţiunea a fost introdusă în nume propriu de această persoană 

juridică, calitatea sa procesuală activă fiind justificată de aceea a titularului dreptului reclamat 

(respectiv de încasare a cotizaţiilor propriilor membri de sindicat). 

Chestiunea contribuțiilor sindicale este subsecventă celei de membru de sindicat. 

Conform prevederilor art. 24 alin.1 din Legea 62/2011 Legea dialogului social, „La 

cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor 

vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată”. În atare condiţii, stabilirea 

componenţei unui sindicat din perspectiva membrilor săi, pentru care angajatorul reţine şi 

virează cotizaţiile sindicale, face din acesta din urmă titular al obligaţiei raportului juridic 

dedus judecăţii prin capătul 1.1. de cerere, impunându-se constatarea şi faţă de acesta a 

calităţii de membru al Sindicatului DGASPC Vaslui a celor 58 de angajaţi ai săi. Drept 

urmare, va fi respinsă ca neîntemeiată şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a DGASPC 

Vaslui cu privire la capătul 1.1 de cerere. 

În continuare, instanţa reţine că angajatorului i-au fost comunicate atât cererile de 

adeziune cât și „acordul „ angajaților membri de sindicat, iar sindicatul reclamant a solicitat 

expres la data de 11.03.2016, (anterior plății efective salariilor aferente lunii februarie 2016) 

virarea cotizațiilor pentru cei 58 membri de sindicat prin adresa 44 din 11.03.2016, astfel încât 

angajatorul pârât era obligat să vireze aceste contribuții către sindicatul reclamant și nu către 

sindicatul pârât, așa cum a continuat să facă. 

De la aceeași dată, întrucât cei 58 de angajați nu mai aveau calitatea de membru al 

sindicatului pârât, nu a mai existat un temei pentru ca acest sindicat să încaseze sume din 

salariile celor 58 de angajați ai DGASPC Vaslui. 

Prin urmare, sunt întrunite condițiile îmbogățirii fără justă cauză (art. 1345-1348 Cod 

civil), întrucât a existat o diminuare a patrimoniului sindicatului reclamant cu valoarea 

cotizațiilor pe care era îndrituit să le încaseze și o mărire a patrimoniului sindicatului pârât cu 

sumele reținute și virate cu titlul de cotizații, în condițiile în care salariaților le încetase 

calitatea de membru al sindicatului pârât. Totodată, nu există un temei legal expres privind 

transferul contribuțiilor între sindicate, fiind îndeplinită și condiția caracterului subsidiar al 

cererii, condiție prevăzută de articolul 1348 Cod civil. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul Sindicatul „N.” Iași, criticând-o 

pentru nelegalitate și netemeinicie. 

Apelantul a susținut că prima instanţa a respins, în mod greşit excepţia necompetentei 

materiale și teritoriale a Tribunalului Vaslui, raportat la faptul că nu ne aflăm în fața unui 

litigiu de muncă pentru ca Tribunalul Vaslui să fie competent material în cauză. 

Reclamantul a contestat componenta Sindicatului „N.” Iași și instanţa competentă 

funcţional și teritorial este Judecătoria Iaşi, prin raportare la dispoziţiile art. 107 alin. (1) din 

Codul de procedură civilă si art. 14-20 din Legea nr. 62/2011. 

Art. 231 din Codul muncii defineşte conflictele de muncă și stipulează faptul că prin 

conflicte de muncă se înţeleg conflictele dintre salariaţi si angajatori privind interesele cu 

caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor 

de muncă. 

De asemenea, conform definiţiei de la art. 1 lit. n) din Lg. nr. 62/2011, conflictul de 

muncă este conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, 

profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de 

serviciu. Prin conflict individual de muncă se înţelege conflictul de muncă ce are ca obiect 

exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele 

individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de 

serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative (Legea nr. 

62/2011). 

Astfel, în prezenta cauză nu poate fi vorba despre un conflict între salariaţi și 

angajator, ci despre un conflict între două sindicate. 
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Mai mult, acţionând în nume propriu, iar nu în numele celor 58 de salariaţi (neexistând 

la dosar împuterniciri scrise din partea membrilor de sindicat conform art. 28 din Legea nr. 

62/20110), nici prin raportare la capătul 1.2 de cerere (în contradictoriu cu DGASPC Vaslui), 

acţiunea nu poate fi calificată ca fiind un litigiu de muncă, aşa cum greşit a reţinut prima 

instanţă. Salariaţii nu au împuternicit sindicatul să acţioneze angajatorul în judecată, ci 

sindicatul DGASPC Vaslui, în nume propriu, a acţionat în judecată DGASPC Vaslui. 

Motivarea primei instanţe, de respingere a excepţiei necompetenței materiale și 

teritoriale a Tribunalului Vaslui, este contrară dispoziţiilor art. 231 din Codul muncii și a 

dispoziţiilor art. 1 lit. n), p) și art. 28 din Legea nr. 62/2011. 

Obligarea unui angajator, în speţă DGASPC Vaslui, la reţinerea și virarea cotizaţiei 

sindicale în contul unui anumit sindicat, în speţă Sindicatul DGASPC Vaslui, nu poate fi 

calificată drept un conflict individual de muncă în sensul dispoziţiilor legale menţionate mai 

sus, drepturile membrilor de sindicat nedecurgând din contractele individuale sau colective de 

muncă. 

De asemenea, un conflict dintre un sindicat ce acţionează în nume propriu și un 

angajator nu poate fi calificat drept un conflict individual de muncă, mai ales, în contextul în 

care sindicatul DGASPC Vaslui nu a fost mandatat de către cei 58 de salariaţi să acţioneze în 

numele lor în prezenta cauză conform art. 28 din Legea nr. 62/2011, iar drepturile solicitate 

(restituirea cotizaţiilor) nu decurg dintr-un raport de muncă. 

Dispoziţiile art. 99 alin. (2) din Codul de procedură civilă nu sunt incidente în cauză, 

deoarece capătul 1 de cerere nu atrage competența instanţei de grad mai înalt, respectiv 

competenţa Tribunalului - secţia litigii de muncă. 

În acest context, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (4) din Codul de procedură 

civilă, s-a solicitat să se constate faptul că prima instanţă nu a fost competentă să judece cauza 

și să se dispună anularea hotărârii atacate și trimiterea cauzei spre judecare instanţei 

competente. 

Apelantul a arătat că în mod greşit prima instanţă a respins excepţia lipsei calităţii de 

reprezentant a Sindicatului DGASPC Vaslui și excepţia lipsei calităţii procesual active a 

Sindicatului DGASPC Vaslui. 

Prin raportare la dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, reclamantul nu a 

depus la dosarul cauzei împuterniciri scrise din partea membrilor de sindicat, deşi acţiunea a 

fost formulată în numele lor. 

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesual active a Sindicatului DGASPC Vaslui, s-

a arătat faptul că, atât timp cât Sindicatul DGASPC Vaslui nu apără în prezenta cauză 

„drepturile membrilor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, 

contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă”, atunci acesta nu are 

calitate procesual activă în prezenta cauză, conform dispoziţiilor exprese ale art. 28 alin. (3) 

din Legea nr. 62/2011. 

Doar în exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi (2), organizaţiile sindicale au 

calitate procesuală activă. 

Cererea de chemare în judecată nu a fost timbrată conform legii (insuficienta timbrare) 

ceea ce trebuia să ducă la anularea cererii de chemare în judecată conform dispoziţiilor art. 

197 din Codul de procedură civilă. 

Astfel, în mod greşit prima instanţă a respins excepţia netimbrării cererii de chemare 

în judecată, ridicată de Sindicatul „N.” prin întâmpinare, acţiunea fiind supusă timbrajului 

conform dispoziţiilor art. 3 și art. 8 alin. (1) lit. a) din OG nr. 80/2013. 

Conform dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din OG nr. 80/2013: „Se taxează cu 100 lei 

următoarele acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti: a) cereri pentru constatarea 

existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;”. 

De asemenea, având în vedere faptul ca prima instanţa a stabilit faptul ca sunt 

îndeplinite condiţiile îmbogăţirii fără justa cauza, atunci cererea trebuia timbrata la valoarea 

pretenţiilor conform dispoziţiilor art. 3 din OG nr. 80/2013. 
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Prin urmare, în mod greşit prima instanţa a stabilit taxa de timbru în cuantum de 20 de 

lei, atât timp cat, prin raportare la capetele de cerere, ne aflam în fata unei acţiuni în 

constatare a existentei/inexistentei unui drept nepatrimonial si, în subsidiar, în pretenţii. 

Contrar celor reţinute de prima instanţa, art. 3 alin. (4) din Legea nr. 62/2011 nu 

reglementează un caz de încetare de drept a calităţii de membru de sindicat, ci impune o 

interdicţie clară: „O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură 

organizaţie sindicala la acelaşi angajator.” 

Voinţa legiuitorului rezultă din interpretarea sistematică a normei juridice, în 

coroborare cu prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) si art. 32 din Legea nr. 

62/2011, context în care, sub nicio formă nu se poate susţine faptul ca art. 3 alin. (4) din 

Legea nr. 62/2011 reglementează un caz de încetare de drept a calităţii de membru de sindicat, 

deoarece legiuitorul a stabilit clar la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011 faptul ca 

modalităţile de încetare a calităţii de membru sunt reglementate prin statut. 

Astfel, se impune ca art. 3 alin. (4) din Lg. nr. 62/2011 sa fie interpretat în acord cu 

voinţa clara a legiuitorului si în strânsa legătura cu celelalte prevederi legale incidente. Daca 

legiuitorul dorea sa reglementeze un caz de încetare de drept atunci îl reglementa expres (de 

drept) si nu lasă loc de alte interpretări. 

Nu se poate vorbi sub nicio forma de incidenţa în cauza a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) 

din Lg. nr. 62/2011, deoarece nu poate fi vorba despre o forţare a vreunui membru să facă 

parte din Sindicatul „N.” Iași. 

Sindicatul „N.” Iași nu constrânge nicio persoană să facă parte din sindicat ci 

stabileşte prin statut, în baza dispoziţiilor art. 6, art. 7 si art. 32 din Lg. nr. 62/2011, anumite 

condiţii de procedură privind retragerea membrilor din sindicat, condiţii acceptate de membri 

de sindicat la momentul aderării la Sindicatul „N.” Iași. 

În cauza, sunt membri de sindicat care nu şi-au manifestat sub nicio forma voinţa de a 

se retrage din sindicatul „N.” Iaşi ci, mai mult, au acceptat sa primească în luna decembrie 

2016 bonuri cadou de la Sindicatul „N.” Iași si au fost reprezentaţi de Sindicatul „N.” Iași în 

perioada 28.10.2014-14.12.2016 în dosarul nr. X8/99/2014 în baza căruia au câştigat anumite 

drepturi băneşti în instanţa în contradictoriu cu DGASPC Vaslui si Consiliul Judeţean Vaslui. 

Atât timp cat membrii de sindicat au mandatat, în temeiul art. 28 din Lg. nr. 62/2011, 

Sindicatul „N.” Iași sa-i reprezinte în dosarul nr. X8/99/2014 în perioada 28.10.2014-

14.12.2016 si nu au retras sub nicio forma mandatul dat sindicatului înseamnă că au acţionat 

ca membri ai sindicatului „N.” Iaşi în cunoştinţa de cauza. 

În mod greşit prima instanţa a constatat faptul ca sunt îndeplinite condiţiile îmbogăţirii 

fără justa cauza. 

Prin raportare la dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Lg. nr. 62/2011, doar membrii de 

sindicat pot solicita restituirea cotizaţiilor (in niciun caz un alt sindicat), iar cei care se retrag 

din organizaţia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie. 

Astfel, prima instanţa nu a coroborat dispoziţiile art. 1345-1348 din Codul civil cu 

dispoziţiile speciale ale Legii nr. 62/2011. 

Prin urmare, este vorba despre un raport dintre Sindicatul „N.” Iași (organizaţia 

sindicala conform art. 32) si membrii Sindicatului „N.”, iar Sindicatul DGASPC Vaslui nu are 

nicio calitatea legala sa ceara restituirea cotizaţiei. Or, raportat la prezenta cauza, prima 

instanţa a stabilit faptul ca în privinţa capătului 2 de cerere Sindicatul DGASPC Vaslui a 

acţionat în nume propriu iar nu în numele membrilor de sindicat. Astfel, daca reclamantul a 

acţionat în nume propriu înseamnă că el nu a înregistrat nicio diminuare a patrimoniului în 

favoarea sindicatului nostru, nefiind îndeplinite astfel condiţiile îmbogăţirii fără justa cauza. 

Apelantul a mai arătat că prima instanţa nu a fost investita sa se pronunţe cu privire la 

legalitatea prevederilor statutului Sindicatului „N.” Iași. Aceste prevederi sunt legale, atât 

timp cat au fost verificate de către Judecătoria Iaşi în complet cu un reprezentant al 

Ministerului Public, si numai un astfel de complet se poate pronunţa cu privire la legalitatea 

prevederilor statutului. 
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Sindicatul „N.” Iași nu a făcut altceva decât sa reglementeze o procedura de retragere 

din sindicat pentru o mai buna organizare sindicala si pentru a lua cunoştinţa de voinţa reala a 

membrului de sindicat de a se retrage (exprimata în scris). 

Membrii de sindicat în cauza nu si-au manifestat sub nicio forma voinţa de retragere 

din sindicat. Nu contează ce prevede statutul atât timp cat nu exista nicio cerere din partea 

membrilor de a se retrage din sindicat care sa fie efectiv comunicata sindicatului „N.” Iaşi 

(prin posta, fax, e-mail). Atât timp cat nu s-a dovedit faptul ca cererile de retragere din 

sindicat au fost comunicate (sub orice forma) sindicatului „N.” Iaşi atunci nu se poate vorbi 

despre încetarea calităţii de membru sau de restituirea cotizaţiilor. 

 

Prin întâmpinarea formulată, Sindicatul DGASPC Vaslui a solicitat respingerea căii de 

atac, susținând că prima instanţă, în mod just a respins excepţia necompetenţei materiale a 

Tribunalului Vaslui, deoarece în mod corect, litigiul prezent a fost catalogat drept un conflict 

de muncă, iniţiat de o organizaţie sindicală, în numele şi pentru membrii acesteia, în ceea ce 

priveşte virarea corectă a sumelor de bani cu titlu de cotizaţie sindicală, în contul acesteia, de 

către angajator. 

Privitor la competenţa teritorială, a arătat că prin Decizia nr. 1/2013 (publicată în 

Monitorul Oficial nr. 118/01.03-2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în judecarea 

recursului în interesul legii, a statuat că: „în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 

art. 269 alin. (2) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni 

este cea de la sediul sindicatului reclamant.” Chiar dacă unul dintre capetele de cerere atrăgea 

competenţa Judecătoriei Iaşi, în temeiul Deciziei anterior menţionate, coroborată cu art. 99 

alin. (2) Cod de Procedură Civilă, instanţa de fond competentă teritorial sa judece litigiul este 

instanţa mai mare în grad, respectiv Tribunalul Vaslui. 

În privinţa excepţiei netimbrării cererii de chemare în judecată, intimatul a arătat că 

respingerea excepţiei de către Tribunalul Vaslui a fost întemeiată, având acoperire juridică în 

articolul 270 Codul Muncii şi art.27 din O.U.G. nr. 80/2013. Mai mult, sindicatul a achitat 

pentru capătul de cerere ce privea obligarea apelantei-pârâte la plata cotizaţiilor încasate 

necuvenit, o taxă de timbru în cuantum de 20 lei, astfel că excepţia netimbrării a fost respinsă 

ca neîntemeiată. 

Pe fondul cauzei, a solicitat să se constate că, instanţa de fond, interpretând dispoziţiile 

legale incidente cauzei, a constatat în mod temeinic faptul că celor 58 de membri ai 

sindicatului DGASPC Vaslui, le-a încetat calitatea de membri ai sindicatului apelant, ca 

urmare a exprimării acordului de voinţă în scris. 

Apelanta-pârâtă susţine în mod greşit că manifestarea lor voinţă în sensul de a adera la 

Sindicatul DGASPC Vaslui este lipsită de efecte juridice, fapt ce este în contradicţie vădită cu 

art. 6 alin. (2) din Legea nr.62/2011, care prevede că: „nicio persoană nu poate fi constrânsa 

să facă sau să nu facă parte, sa se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală”.  

Cei 58 de asistenţi maternali, au dobândit calitatea de membri ai Sindicatului 

DGASPC Vaslui prin adeziune scrisă, întocmai şi conform condiţiei exprimate mai sus. Ori, 

apelanta, nesocotind dispoziţiile legale, s-a prevalat doar de prevederile art. 7.2. din statutul 

său, care încalcă în mod vădit principiul libertăţii de asociere sindicală, şi este în 

neconcordanţă cu legea. Acest articol este nul de drept, deoarece contravine art. 3 alin. (3) din 

Legea nr.62/2011, „nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se 

retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală”. 

Textul art. 7.2. din Statutul Sindicatului „N.” Iași este nul absolut, întrucât, prin 

raportare la modalitatea foarte facilă prin care se permite adeziunea la sindicat (art. 6 din 

statut, potrivit căruia înscrierea se poate face prin prezenţa fizică la sediul sindicatului, prin 

fax, pe internet prin trimiterea unui email cu adeziunea completată), pe atât de birocratică şi 

descurajantă este procedura de retragere, care instituie în sarcina membrilor săi obligaţii 

suplimentare. 
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În ceea ce priveşte cotizaţiile sindicale, intimata a susținut că a comunicat 

angajatorului DGASPC Vaslui solicitarea privind virarea fondurilor respective în contul 

Sindicatului DGASPC Vaslui, anexată cu cererile de adeziune ale celor 58 de membri, cât şi 

acordul acestora, astfel încât angajatorul era obligat să vireze aceste contribuţii către subscrisă 

şi nu către reclamantă. 

Prin faptul că celor 58 de salariaţi, începând cu data de 01.02.2016, li s-a oprit în 

procent de 1% din venitul brut de către angajator pentru a fi virat Sindicatului „N.” Iaşi, s-a 

încălcat art. 24 alin. (1) din Legea nr.62/2011, care prevede că „la cererea organizaţiei 

sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului 

cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.” 

Ţinând cont de faptul că cei 58 de salariaţi nu aveau calitatea de membri de sindicat, 

mai mult neexistând nici acordul lor pentru a li se vira cotizaţia sindicală, Sindicatul „N.” laşi 

a încasat sumele de bani neavând nicio bază legală. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel constată că apelul este fondat și îl admite pentru 

considerentele expuse în continuare.  

În ceea ce privește excepţiile necompetenței materiale și teritoriale a Tribunalului 

Vaslui și excepţia nelegalei timbrări a cererii de chemare în judecată, Curtea de Apel constată 

că acestea au fost respinse de prima instanță prin încheierile de ședință din 03.11.2016 și 

24.11.2016 care, însă, nu fac obiectul apelului. 

Este adevărat că, potrivit art. 248 alin. 5 și 466 alin. 4 Cod procedură civilă, aceste 

încheieri pot fi atacate odată cu fondul, dar, conform art. 477 alin. 1 Cod procedură civilă, 

efectul devolutiv al apelului are loc în limitele stabilite de către apelant. 

În consecință, prin cererea de apel fiind atacată doar sentința nr. 1465/22.12.2016 a 

Tribunalului Vaslui, nu și încheierile interlocutorii din 03.11.2016, respectiv 24.11.2016, 

instanța de control judiciar constată că, raportat la limitele devoluțiunii apelului, nu pot fi 

reanalizate în calea de atac excepțiile menționate mai sus. Întrucât legea nu prevede că apelul 

formulat împotriva sentinței se socotește făcut și împotriva încheierilor premergătoare, 

intenția legiuitorului a fost de a institui obligația apelantului să indice, dacă este cazul, și 

încheierile premergătoare pe care le consideră netemeinice sau nelegale și pe care dorește să 

le atace. 

În ceea ce privește critica privind respingerea excepției lipsei calității procesuale 

active a organizației sindicale reclamante, instanța de apel reține că sunt aplicabile dispozițiile 

speciale ale art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011: „(1) Organizațiile sindicale apără 

drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, 

contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile 

privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, 

organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau 

aleși. (2) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a 

întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele 

membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi 

introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la 

judecată în mod expres. 

Este de menționat și Decizia ÎCCJ nr. 1/21 ianuarie 2013, conform căreia ,,În 

interpretarea si aplicarea unitara a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 

54/2003 (în prezent Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileşte ca organizaţiile sindicale 

au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat. În 

interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din 

Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, instanţa competentă 

teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul 

sindicatului reclamant.” 

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=28
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Cu privire la împuternicirea sindicatului DGASPC Vaslui, se constată că la dosar 

există cererile de asistare-reprezentare juridică acordate de cei 58 de asistenţi maternali din 

cadrul DGASPC -  Vaslui. 

Însă instanța de apel reține că aceste cereri de asistare-reprezentare juridică nu au toate 

natura juridică a unor mandate în sensul art. art. 28 din Legea nr. 62/201157, deoarece 57 

dintre asistenţii maternali care au dat împuternicirile nu sunt membrii ai sindicatului 

DGASPC Vaslui, excepție făcând asistentul maternal XY care, la data de 05.01.2015, a 

adresat o cerere scrisă de retragere din sindicatul „N.”. 

Astfel, în perioada octombrie-decembrie 2014 cei 58 de asistenţii maternali în numele 

cărora a fost promovată acțiunea în cauza de față au formulat cerere de adeziune la sindicatul 

„N.”, în contextul în care acest sindicat a iniţiat un demers judiciar prin care a urmărit 

obligarea angajatorului DGASPC la plata indemnizației de concediu de odihnă aferent anilor 

2011-2013 (dosarul X8/99/2014 al Tribunalului Iași). 

Potrivit art. 7 din Statutul sindicatului „N.”, calitatea de membru al sindicatului 

încetează, printre altele, prin solicitarea retragerii din sindicat în formă scrisă. 

Niciunul dintre cei 58 de asistenţi maternali, cu excepția numitei XY, nu a formulat 

cerere de retragere din sindicatul „N.”. 

În lipsa unor astfel de cereri exprese de retragere adresate sindicatului „N.”, nu se 

poate considera că celor 57 de asistenți maternali din prezenta cauză le-a încetat calitatea de 

membru al sindicatului „N.”. 

Lipsind cererile exprese de retragere din sindicatul „N.”, este fără relevanță juridică 

analiza caracterului excesiv sau contrar legii al prevederilor art. 7.2 din statutul sindicatului 

„N.”, potrivit cărora cererea de retragere din sindicat se depune personal la sediul sindicatului.  

Prevederile din statutul sindicatului „N.” referitoare la încetarea calității de membru 

prin solicitarea retragerii din sindicat în formă scrisă asigură respectarea principiului unicității 

apartenenței sindicale reglementat de art. 3 alin. 4 din Legea dialogului social. Libertatea de 

asociere nu poate fi exercitată cu încălcarea principiului unicității apartenenței sindicale. 

Voinţa celor 57 de asistenți maternali din prezenta cauză de a se retrage din sindicatul 

„N.” nu poate fi extrasă din cererile de adeziune depuse în ianuarie 2016 la sindicatul 

DGASPC Vaslui, din aceste cereri rezultând doar voința lor de a adera la această din urmă 

organizație sindicală, lucru nepermis în condițiile în care nu le-a încetat calitatea de membru 

al sindicatului „N.”, în modalitățile prevăzute de statut ale cărui dispoziții le sunt opozabile de 

la momentul aderării la acest sindicat. 

Cererile de adeziune depuse în ianuarie 2016 la sindicatul DGASPC Vaslui nu pot 

dovedi voința acestor asistenți maternali de a se retrage din sindicatului „N.”, în contextul în 

care în perioada 28.10.2014-14.12.2016 au fost reprezentați de Sindicatul „N.” Iași în dosarul 

nr. X8/99/2014, în baza mandatelor pe care le-au dat acestuia, în temeiul art. 28 din Legea nr. 

62/2011, și pe care nu le-au retras până la soluționarea definitivă a dosarului respectiv. 

Situația celor 57 de asistenți maternali, anterioară datei la care au aderat la Sindicatul 

„N.”, nu poate face obiectul analizei în prezenta cauză, având în vedere limitele sesizării 

instanței căreia i s-a solicitat constatarea calității de membri ai sindicatului DGASPC Vaslui, 

în virtutea cererilor de adeziune formulate în ianuarie 2016, iar nu în baza cererilor de 

adeziune anterioare perioadei octombrie-decembrie 2014. 

Întrucât cei 57 de asistenți maternali nu au calitatea de membri ai sindicatului 

DGASPC Vaslui, nu este justificată în cauză legitimarea procesuală activă a organizației 

sindicale reclamante în niciunul din capetele de cerere formulate în numele celor 57 de 

asistenți maternali sau întemeiate pe calitatea acestora de membrii de sindicat, motiv pentru 

care instanța de apel admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului 

Sindicatul DGASPC Vaslui pentru 57 de asistenţi maternali din cadrul DGASPC -  Vaslui și, 

în consecinţă, respinge cererea formulată de reclamantul Sindicatul DGASPC Vaslui, pentru 

aceşti asistenţi maternali, în contradictoriu cu pârâţii Sindicatul „N.” şi DGASPC.  

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=28
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Având în vedere că doar asistentul maternal XY și-a exercitat dreptul la liberă 

asociere, respectând, totodată, principiului unicității apartenenței sindicale, instanța de apel 

respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Sindicatul DGASPC Vaslui 

pentru acest membru de sindicat, constată că, la data de 01.02.2016, asistentul maternal XY 

din cadrul DGASPC -  Vaslui avea calitatea de membru al Sindicatului DGASPC Vaslui și 

obligă pârâta DGASPC să reţină şi să vireze cotizaţia sindicală a acestui angajat în contul 

Sindicatului DGAPSC Vaslui, începând cu data pronunţării sentinţei şi până la retragerea 

acordului de către aceasta.  

Cererea formulată de reclamantul Sindicatul DGASPC Vaslui privind obligarea 

sindicatului „N.” la restituirea sumelor încasate cu titlu de cotizaţie sindicală de la asistentul 

maternal XY, angajat al DGASPC, în intervalul 01.02.2016-22.12.2016 se respinge, înscrisul 

aflat la filele 68-71 din volumul III al dosarului primei instanțe dovedind că, începând cu 

octombrie 2015, Sindicatul „N.” nu a mai solicitat angajatorului să îi vireze cotizația pentru 

XY. 

 

9. Calitatea de reprezentant a Sindicatului pentru membrii de sindicat, foști 

salariați. 

Sindicatul poate avea calitatea de reprezentant pentru reclamanții care nu 

mai sunt salariați ai angajatorului, parte în conflictul de muncă. 

Temei de drept: art.28 și art.6 alin.1 lit.b din Legea nr.62/2011, Convenţia O.I.M. 

(Nr. 87) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 458/19 

septembrie 2017  

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 11.08.2016 sub nr. 

XX47/99/2016, Sindicatul Drumarilor „E.R.” în numele şi pentru membrii de sindicat 

reclamanţi a chemat în judecată pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să 

dispună: anularea actelor adiţionale la contractele individuale de munca ale reclamanţilor de 

reducere a salariilor de bază ale acestora, emise de pârâtă; obligarea pârâtei la plata drepturilor 

salariale reprezentând diferenţa salariu de bază şi sporuri aferente acestei sume, reţinute în 

temeiul actelor adiţionale menţionate, pentru perioada 01.07.2013-31.05.2014; - plata 

daunelor interese asupra acestor sume de bani de la momentul reţinerii acestora, până la 

momentul plăţii acestor sume de bani. 

Prin sentința civilă nr.729 din 12.04.2017 Tribunalul Iași a dispus următoarele: 

„Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Sindicatului Drumarilor „E.R.”, 

pentru contestatorii N. şi V., invocată de către intimată. 

Admite în parte contestaţia, formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.” pentru membrii 

de sindicat reclamanţi în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.), reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri 

Constanţa. 

Anulează actele adiţionale la contractele individuale de muncă ale contestatorilor. 

Obligă intimata să achite contestatorilor diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actelor adiţionale anulate prin prezenta hotărâre şi cele efectiv 

încasate în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 
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Obligă intimata să achite contestatorilor diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actelor adiţionale anulate prin prezenta hotărâre şi cele efectiv 

încasate în perioada 01.07.2013 – 31.05.2014. 

Obligă intimata să achite contestatorilor daune interese de 0,04 %/zi întârziere pentru 

sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei fiecărui drept salarial 

şi până la plata efectivă a sumelor datorate. 

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata diferenţelor de drepturi 

salariale pe luna iulie 2013. 

Obligă intimata să achite contestatorilor suma de 4.600 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată (onorariu avocat, cheltuieli transport). 

Respinge cererea martorului C. de obligare a contestatorilor la plata către intimată a 

cheltuielilor de judecată.” 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„Prin Hotărârea nr. 7 pct. i din data de 30.05.2013 Consiliul de Administraţie al 

pârâtei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a hotărât 

reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcţiei din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată. 

Prin Decizia civilă nr. 1075 A pronunţată de Curtea de Apel Timişoara la data de 

13.11.2014 în dosarul nr. YY63/30/2013** (f. 1 şi următ dosar vol II), instanţa a dispus 

anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din data de 30.05.2013. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut cu putere de lucru judecat faptul că „în 

ce priveşte punctul i din Hotărârea nr.7/30 mai 2013, instanţa observa ca limitele mandatului 

dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi criteriile de reducere a 

salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. 

Aceste limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la 

contractele individuale de muncă prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. 

Aceste limite fixate prin mandatul directorului general exclud posibilitatea negocierii 

şi sunt de natura a încălca prevederile art. 41 alin. (1) din Codul Muncii, potrivit cu care 

contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, precum şi art. 5 

din CCM nr. 201/15 mai 2013 conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin 

act adiţional în condiţiile legii ori de cate ori părţile convin aceasta, iar orice cerere de 

modificare va face obiectul unei negocieri. 

Mai mult, în modul în care sunt prevăzute criteriile de reducere a salariilor se poate 

crea o situaţie discriminatorie între salariaţi şi ajunge ca numai unii dintre salariaţi să fie 

afectaţi de reducerea salariilor de bază, în ordinea inversa a claselor de salarizare. 

Mandatul dat directorului general nu este conform art. 20 alin. l lit. d din statutul 

CNADNR, de a negocia salariile, ci este imperativ în sensul ajustării salariilor în scopul 

reducerii cu 15% a fondului de salarii. 

Astfel, cu putere de lucru judecat s-a statuat ca Decizia nr. 7 pct. i a Consiliului de 

Administraţie al CNADNR este lovită de nulitate, sancţiune ce are ca efect lipsirea acestei 

decizii de efectele contrare legii, în scopul restabilirii legalităţii. 

 Actele adiţionale contestate în prezenta cauza au fost încheiate ca urmare a Hotărârii 

nr. 7/2013. Aceasta rezultă indirect din informările primite de reclamanţi în care se face 

menţiune despre mandatul special dat directorului regional şi din declaraţia martorilor audiaţi 
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în cauză care precizează faptul că diminuarea salariilor a fost adoptată prin adoptarea 

Hotărârii nr. 7 a Consiliului de Administraţie. 

Actele adiţionale sunt subsecvente Deciziei nr. 7 şi, având în vedere că aceasta a fost 

anulată de instanţa de judecată, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii Consiliului de 

administraţie se extinde şi asupra actelor adiţionale încheiate în baza şi în realizarea acesteia, 

urmând deci soarta hotărârii Consiliului de administraţie conform principiului accesoriul 

urmează principalul. 

De altfel, pârâta a şi recunoscut că în urma anularii pct. i) din Hotărârea C.A. nr. 7 

datorează bani salariaţilor şi a efectuat demersuri, obţinând bugetul necesar plaţii drepturilor 

salariate reţinute. 

În urma pronunţării soluţiei de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 

YY63/30/2013** reprezentanţii salariaţilor au adresat pârâtei o cerere prin care au solicitat 

repunerea în situaţia anterioara adoptării Hotărârii C.A. nr. 7 şi restituirea sumelor de bani 

reprezentând diferenţa dintre salariul avut si cel diminuat. 

Prin adresa nr. 92/4346/07.01.2015 (f. 9 vol II) compania a răspuns înţelegând să 

execute de bună voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai 

lung în vederea punerii ei în practica, motivat de inexistenţa sumelor necesare în anul 2014, 

dar şi a volumului mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării BVC pe anul 2015 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/21.01.2015 la poziţia alte cheltuieli cu personalul 

a fost prevăzută suma de 942,49 mii lei, suma necesară executării deciziei pronunţate în 

dosarul YY63/30/2013.  

Astfel, deşi pârâta recunoaşte faptul că datorează salariaţilor sumele de bani tăiate în 

baza Hotărârii C.A. nr. 7 pct. i) şi face demersuri în vederea obţinerii sumelor de bani în 

buget, ulterior nu le mai acordă. 

Pentru toate considerentele expuse, instanţa constată că actele adiţionale de reducere a 

salariilor de bază ale reclamanţilor sunt lovite de nulitate, urmând ca instanţa să dispună 

anularea acestora ca şi consecinţă a anulării Hotărârii nr 7/30.05.2013 a Consiliului de 

Administrație, nemaiimpunându-se a fi analizat motivul de nulitate întemeiat pe vicierea 

consimțământului membrilor de sindicat reclamanţi potrivit art. 1216 şi art. 1218 Cod civil.  

Referitor la cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata daunelor interese 

în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere, Tribunalul Iaşi reţine că potrivit disp. art. 101 din 

CCM 2013/2014 întârzierea nejustificata a plăţii salariului sau neplata acestuia determina 

obligarea angajatorului la plata daunelor interese conform prevederilor Codului de procedura 

fiscala, iar prin dispozițiile art. 120 alin 1 şi 7 Cod procedura fiscala se dispune: Dobanzile se 

calculeaza pentru fiecare zi de întarziere începand cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenta si pană la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobânzii este de 0,040% 

pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

Având în vedere faptul că drepturile salariale stabilite prin prezenta hotărâre nu au fost 

achitate la scadenţă, Tribunalul apreciază întemeiată cererea vizând daunele interese şi va 

obliga pârâta să plătească reclamanţilor daune interese în cuantum de 0,04% pe zi de 

întârziere asupra sumelor de bani reţinute, de la momentul reţinerii acestora şi până la 

momentul plăţii.  

În temeiul disp. art. 453 noul C.proc.civ. instanţa va obliga pârâta să plătească 

reclamanţilor cheltuielile de judecată în sumă de 4.600 lei, proporţional cu măsura în care 

acţiunea a fost admisă, reţinând Tribunalul faptul că reclamanţii au efectuat în total cheltuieli 
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de judecată în sumă de 4.924,55 lei reprezentând: 4.000 lei onorariu de avocat şi 924,55 lei 

cheltuieli de deplasare a apărătorului la trei termene de judecată. 

Faţă de soluţia pronunţată în cauză, Tribunalul va respinge cererea martorului C. de 

obligare a contestatorilor la plata către intimată a cheltuielilor de judecată, aceştia urmând a 

suporta propriile cheltuieli legate de deplasarea martorului pe care l-au propus în 

contradovadă, fiind căzuţi în pretenţii.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Motivează apelanta că în mod eronat instanţa de fond respins excepţia lipsei calităţii 

de reprezentant al Sindicatului Drumarilor „E.R.” pentru contestatorii N. si V., reţinând ca 

aceştia sunt in mod legal reprezentaţi de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, aceasta fiind entitatea 

care le-a susţinut interesele pe parcursul perioadei in care au fost încheiate actele adiţionale si 

s-au reţinut drepturile salariale. 

Apreciază apelanta că nu are nicio relevanta faptul ca Sindicatul Drumarilor „E.R.” 

este entitatea care a susţinut interesele celor doi foşti angajaţi pe parcursul perioadei in care au 

fost încheiate actele adiţionale si s-au reţinut drepturile salariate, invocând art.28 din Legea 

nr.62/2011 a dialogului social cu completările si modificările ulterioare şi disp. art.1 si art.22 

din Statutul Sindicatului, arătând că la data promovării acţiunii (11.08.2016), contestatorii N. 

si V. nu mai deţineau calitatea de membri ai Sindicatului Drumarilor „E.R.”. Or, in speţa, 

relaţiile de munca dintre N. si angajator au încetat la data de 12.02.2016 ( potrivit Deciziei 

nr.63/11.02.2016), iar relaţiile de munca dintre V. si angajator au încetat la data de 15 06.2016 

(potrivit Deciziei nr.304/07,06.2016), acţiunea fiind promovată ulterior, respectiv la data de 

11 08.2016, când aceştia nu mai aveau nici calitatea de salariaţi ai CNADNR SA si, implicit, 

nici pe cea de membri de sindicat, astfel ca organizaţia sindicala a formulat prezenta acţiune 

in numele si pe seama unor persoane care la data formulării cererii de chemare in judecata 

(11.08.2016) nu mai aveau calitatea de membri de sindicat. 

Față de cele expuse, solicită a se constata ca Sindicatul Drumarilor „E.R.” nu poate 

avea calitate de reprezentant in instanţa pentru N. si V. 

O altă critică vizează împrejurarea că, în mod eronat instanţa de fond a reţinut faptul 

ca actele adiţionale contestate în prezenta cauza au fost incheiate ca urmare a Hotărârii nr.7 a 

Consiliului de Administraţie, aceasta rezultând indirect din informările primite de reclamanţi 

in care se face menţiune despre mandatul special dat directorului regional si din declaraţia 

martorilor audiaţi In cauza care precizează faptul ca diminuarea salariilor a fost adoptata prin 

adoptarea Hotărârii nr.7 a Consiliului de Administraţie. 

În urma adoptării de către Consiliul de Administraţie al CNADNR SA a Hotărârii nr.7 

din data de 30.05.2013, in vederea punerii in aplicare a acestei Hotărâri, in luna iunie 2013, 

DRDP Constanta a procedat la întocmirea de informări vizând modificarea salariilor cu 15%. 

acestea fiind întocmite pentru toți salariaţii din cadrul DRDP Constanta, nu numai pentru 

reclamanţii din prezenta cauza, si comunicate fiecărui salariat. 

Toți salariaţii au refuzat modificarea contractelor individuale de munca in sensul 

reducerii salariilor cu 15%, formulând contestaţii la informările din luna iunie 2013, inclusiv 

reclamanţii din prezenta cauza (sens in care am depus, in copie certificata, informările emise 

in luna iunie 2013 privind reducerea salariului de baza cu un procent de 15%. precum si 

contestaţiile formulate de reclamanţi la acestea). 
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Prin urmare, solicită a se observa că, atâta timp cat informările din luna iunie 2013 

(emise in baza Hotărârii CA nr.7/2013 si care prevedeau reducerea salariala cu 15%) au fost 

contestate de către toți salariaţii DRDP Constanta ( inclusiv de reclamanţii din prezenta 

cauza), nu s- a mai emis niciun act adiţional de reducere a salariilor cu procentul fix de 15%, 

așa cum prevedea Hotărârea CA nr.7/2013. 

Ulterior, pentru a se încadra in fondul de salarii acordat de CNADNR SA era necesar 

ca salariile de baza ale tuturor angajaţilor DRDP Constanta sa fie diminuate cu 5%, motiv 

pentru care s-au întocmit în lunile iulie si august 2013, acte adiţionale la CIM-uri pentru toți 

salariaţii DRDP Constanta. Aceste acte adiţionale sunt contestate de reclamanţii din prezenta 

cauza, însa prin acestea salariile de baza au fost reduse cu un procent fix de 5 %, nicidecum 

de 15 % așa cum prevede Hotărârea CA nr.7/2013 Mai mult decât atât, aceste acte adiţionale 

nu fac nicio referire in conţinutul lor la Hotărârea CA nr.7/2013 sau la vreun mandat special 

dat directorului regional in aplicarea acestei hotărâri. Actele adiţionale din anul 2013 au fost 

încheiate în temeiul art.41 alin.1 din Codul Muncii, dispoziţie legala in baza căreia pot fi 

modificate prin acordul părţilor anumite clauze ale contractului individual de munca, iar, in 

speţa, se observa ca prin actele adiţionale a căror anulare se solicita, părţile, prin acordul de 

voinţa, au convenit sa modifice clauza privind salariul din contractul individual de munca. 

Față de cele expuse, apreciază apelanta că, in mod eronat, instanţa de fond a reţinut ca 

împrejurarea ca actele adiţionale contestate au fost încheiate ca urmare a Hotărârii CA 

nr.7/2013 rezulta indirect din Informările primite de reclamanţi.  

In ceea ce priveşte declaraţiile martorilor audiaţi, solicită a se observa că teza 

probatorie pentru încuviinţarea probei testimoniale a reprezentat-o împrejurarea in care au fost 

semnate actele adiţionale contestate, nicidecum temeiul care a stat la baza emiterii acestora, 

cei doi martori făcând precizări doar cu privire la aspecte legate de vicierea consimţământului, 

respectiv ca nu s-au exercitat presiuni asupra acestora si nu au fost constrânşi in niciun fel sa 

semneze actele adiţionale de reducere a salariilor cu 5%. 

De asemenea, instanţa de fond in mod eronat a reţinut faptul ca „actele adiţionale sunt 

subsecvente Hotărârii nr.7/2013 si având in vedere ca aceasta a fost anulata de instanţa de 

judecata, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii Consiliului de administraţie se extinde si 

asupra actelor adiţionale încheiate in baza si In realizarea acesteia", întrucât, actele adiţionale 

contestate nu au fost încheiate in baza si in realizarea Hotărârii CA nr.7/2013, ci in temeiul 

art. nr.41 alin.1 din Codul Muncii, solicitând a se reţine ca anularea punctului „i" al acestei 

hotări prin Decizia civila nr.1075A/13.11.2014, pronunţata de Curtea de Apel Timişoara in 

Dosarul nr.YY63/30/2013, nu produce niciun efect asupra actelor adiţionale emise de DRDP 

Constanta prin care au fost reduse salariile de baza ale reclamanţilor cu un procent fix de 5%. 

Intimata, solicită a se avea în vedere şi faptul că in urma pronunţării soluţiei de către 

Curtea de Apel Timişoara in dosarul nr.YY63/30/2013, CNADNR SA datorează bani 

salariaţilor acesteia cărora le-au fost reduse salariile de baza cu procentul fix de 15 %, așa 

cum prevedea pct. "I" din Hotărârea CA nr 7/2013, nicidecum reclamanţilor din prezenta 

speţa cărora le-au fost diminuate salariile de baza cu un procent fix de 5 %, urmare a emiterii 

unor acte adiţionale care au avut ca temei art.41 alin.1 din Codul Muncii, nicidecum 

Hotărârea CA nr.7/2013. 

Relativ la capătul de cerere privind acordarea de daune interese in cuantum de 0.04% 

pe zi de întârziere, solicită a se constata că instanţa de fond in mod eronat a reţinut ca sunt 

incidente disp art.101 din CCM 2013/2014 si disp art.120 alin.1 si 7 Cod de procedura fiscala 
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si a admis acest capăt de cerere. instanţa de fond dând o greşita interpretare acestei prevederi 

din CCM, întrucât acest articol face referire la întârzierea la plata sau neplata salariului. 

În speţa, nu s-a făcut dovada ca după intrarea in vigoare a actelor adiţionale din lunile 

Iulie si august 2013 (01.07.2013, respectiv 01.08.2013), prin acordul părților, privind 

diminuarea salariilor de baza cu un procent fix de 5%, angajatorul CNADNR SA nu ar fi 

achitat la timp sau nu ar fi achitat deloc drepturile salariale cuvenite salariaţilor reprezentaţi In 

prezenta cauza de Sindicatul Drumarilor „E.R.”. 

Faptul că salariaţii din prezenta speţa, ulterior semnării actelor adiţionale încheiate in 

lunile iulie si august 2013, prin acordul părţilor, începând cu data de 01.07.2013, respectiv 

01.08.2013, au beneficiat de plata unul salariu diminuat cu un procent fix de 5%, nu 

echivalează cu întârzierea la plata sau neplata salariului. 

De asemenea, in urma diminuării salariilor de baza cu un procent fix de 5%, potrivit 

actelor adiţionale încheiate in luna august 2013, prin acordul de voinţa al ambelor part;, 

salariaţii din prezenta cauza au beneficiat, in continuare, de plata drepturilor salariale la timp 

si fără întârzieri. 

În concluzie, solicită admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate cu consecinţa 

respingerii acţiunii promovate de reclamantul Sindicatul Drumarilor „E.R.” in numele si 

pentru membrii de sindicat precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata 

efectuate de cu soluţionarea cauzei atât la fond cat si in apel. 

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În apel nu s-au solicitat probe.  

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Un prim motiv de apel se referă la greşita respingere a excepţiei lipsei calităţii de 

reprezentant a Sindicatul Drumarilor „E.R.” pentru contestatorii N. si V., invocându-se 

prevederile art.28 din Legea nr.62/2011 a dialogului social cu completările si modificările 

ulterioare şi disp. art.1 si art.22 din Statutul Sindicatului, arătând că la data promovării 

acţiunii (11.08.2016), contestatorii N. si V. nu mai deţineau calitatea de membri ai 

Sindicatului Drumarilor „E.R.”.  

Este real că potrivit art.6 alin.1 lit.b din Legea 62/2011 statutele organizațiilor 

sindicale cuprind cel puțin următoarele prevederi: modul in care se dobândește si încetează 

calitatea de membru al organizației sindicale, iar potrivit art.28 alin.1 din acelaşi act normativ 

organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele 

funcționarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, 

precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, in fata 

instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, 

prin apărători proprii sau aleşi. Apelanta face trimitere la prevederile art.22 din Statutul 

Sindicatului Drumarilor „E.R.” care stipulează că „orice salariat care lucrează în Compania 

Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din Romania indiferent de funcție, naționalitate 

... are dreptul de a adera în mod liber la Sindicatul Drumarilor „E.R.” daca recunoaşte, 

respecta statutul şi plateşte cu regularitate cotizatia de membru”. Or, textul din Statut la care 

face trimitere apelanta se referă la dobândirea calităţii de membru , prin aderare, şi nu 

reglementează situaţia încetării automate a calităţii de membru prin pierderea statutului de 

angajat al companiei. 

De altfel, interpretarea apelantei circumscrisă unei aplicări restrictive a dispoziţiilor 

art.3 din Legea nr. 62/2011, în sensul că membru al organizatiei sindicale poate fi doar 



498 

 

lucrătorul cu contract de muncă valabil încheiat, este contrară finalităţii dispoziţiilor art.2 din 

Convenţia O.I.M. (Nr. 87) privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, ratificată 

de România prin ratificat prin Decretul nr. 213/1957, publicat în „Buletinul Oficial al 

României“, partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1958, dispoziţie care stipulează că : „lucrătorii şi cei 

ce angajează, fără nici o deosebire de nici un fel, au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, să 

constituie organizațiile stabilite de ei înşişi, precum şi de a se afilia la aceste organizaţii, cu 

singura condiţie de a se conforma statutelor acestora” Or, în interpretarea şi aplicarea acestor 

dispoziții convenționale internaționale, Comitetul Libertăţii Sindicale, ca for internaţional 

specializat în aplicarea convențiilor în acest domeniu, a statuat că „ o prevedere ce lipseşte 

lucrătorii concediați de dreptul de a fi membru al organizaţiei sindicale este incompatibilă cu 

principiul libertății de asociere întrucât privează persoanele interesate de dreptul de a participa 

la organizație potrivit liberei lor voinţe” (Cazul 1865, paragraf 333). În acelaşi sens, 

Comitetul de Experţi privind aplicarea Convențiilor şi Recomandărilor din cadrul Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii notând că, în absenţa unui contract de muncă, lucrătorii pensionari, 

lucrătorii concediaţi sau fără loc de muncă nu intră sub incidenţa dispoziţiilor legale, a solicitat, 

prin intermediul Observaţiilor directe, Guvernului României să clarifice dacă aceşti lucrători 

pot, în condiţiile stabilite de statutele sindicale si de lege, a adera la uniunile sindicale sau a 

păstra calitatea de membru sindical şi după încetarea raporturilor de muncă.  

Or, potrivit art.20 alin.2 Constituţia României dacă există neconcordanţe între pactele 

şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi 

legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 

Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 

În consecinţă, dispoziţiile Convenţiei O.I.M. (Nr. 87) privind libertatea sindicală şi 

protecţia dreptului sindical, la care România este parte, trebuie aplicate în sensul şi finalitatea 

determinată în interpretarea oficială, iar simpla încetare a raportului de muncă nu poate avea 

ca efect direct şi inexorabil încetarea calităţii de membru al organizaţiei sindicale.  

În condiţiile în care Sindicatul Drumarilor „E.R.” a înţeles să acţioneze şi pentru 

membrii N. si V. şi nu le-a opus pierderea statutară a acestei calităţii, rămân pe deplin 

aplicabile dispoziţiile art.28 din Legea 62/2011, chiar dacă raporturile de muncă erau încetate 

la data introducerii acţiunii. 

În consecinţă, acest motiv de apel este nefondat, urmând a fi păstrată ca legală şi 

temeinică soluţia primei instanţe de respingere a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al 

Sindicatului Drumarilor „E.R.” pentru reclamanţii N. si V.. 

Pe fondul cauzei, se reţine că apelanta a invocat greşita stabilire a situaţiei de fapt de 

către prima instanţa. A susţinut apelanta că în mod eronat prima instanţa a apreciat că actele 

adiţionale privitoare la reducerea salariilor au fost încheiate în baza de H.C.A al CNADR 

nr.7/30.05.2013.În fapt actele adiţionale au fost încheiate în baza art.41 alin.1 din Legea 

53/2003 , ca urmare a acordului părţilor, pentru a se încadra in fondul de salarii acordat de 

CNADNR SA , fiind necesar ca salariile de baza ale tuturor angajaţilor DRDP Constanta sa 

fie diminuate cu 5%, motiv pentru care s-au întocmit în lunile iulie si august 2013 actele 

adiţionale contestate. 

Or, invocând o situație de fapt diferită de cea susținută şi dovedită prin acţiune, 

referitoare la faptul că prin Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al 

apelantei pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a 

hotărât reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 



499 

 

aprobată, revenea în sarcina paratului-angajator de a administra probe concludente de natură a 

susţine procesual apărările formulate.  

Este real că apelanta a dovedit că a procedat la întocmirea de informări, în baza 

Hotărârii nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de administrație din Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A vizând modificarea salariilor cu 15%, însă 

toți salariaţii au refuzat modificarea contractelor individuale de munca in sensul reducerii 

salariilor cu 15%, formulând contestaţii la informările din luna iunie 2013.  

Totuşi apelanta nu a probat existenţa vreunui alt act decizional intern, ulterior 

Hotărârii nr. 7 din 30.05.2013, care să declanşeze procedura de negociere a salariilor 

individuale în baza art.41 alin.1 din Legea 53/2003 şi art.140 din CCM CNADR SA. De 

asemenea, nu s-a administrat vreun mijloc probatoriu pertinent şi concludent privitor la 

procentul de reducere de 5% necesar pentru încadrarea în fondul de salarii. Nu în ultimul 

rând, lipseşte orice dovada a informării prealabile a salariaţilor cu privire la aceasta reducere, 

apreciată ca act juridic nou, distinct de procedura iniţiată în baza Hotărârii 7/2013, act de 

informare obligatoriu potrivit art.17 C.Muncii. 

În consecinţă, în limitele probatoriilor judiciare realizate, trebuie concluzionat că 

reducerea salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea descrescătoare 

funcţiei din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii aprobată, 

decurge tot din Hotărârea nr. 7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de Administraţie, așa încât acest 

act juridic constituie, chiar dacă nu există mențiuni în acest sens, temeiul actelor adiționale 

încheiate cu ocazia „negocierilor” salariale, care au reprezentat, în concret, o acceptare, de 

către salariat, a dispoziției angajatorului de reducere a salariului de bază.  

În consecință, contrar susținerilor apelantei, temeiul cauzal concret al modificării 

salariilor reclamanților şi intervenientului în interes propriu a fost reprezentat de nr. 7 pct. i 

din H.C.A al CNADR nr.7/30.05.2013, singura modificare operând sub aspectul cuantumului 

reducerii aplicate. Prin Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al 

apelantei pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a 

hotărât reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată. 

Această hotărâre a fost atacată în instanță, iar prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 

a Curții de Apel Timișoara a fost anulat și punctul i al actului. 

Corect a apreciat prima instanță faptul că are putere de lucru judecat decizia 

pronunțată în apel, definitivă, prin care s-a anulat pct. i din HCA al CNADNR nr. 7/2013, 

efectul fiind acela că actul este lovit de nulitate și, deci, lipsit de efectele contrare legii. 

Din aceasta perspectivă, apărările apelantei, potrivit cărora actele adiţionale reprezintă 

manifestarea de voinţă liberă a părţilor şi sunt suficiente prin ele însele pentru a justifica, din 

punct de vedere legal, reducerile salariale, neavând caracter accesoriu HCA nr. 7/30.05.2013 

tind să repună în discuţie statuările deja definitive ale Curţii de Apel Timişoara. 

În acest sens, prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 a Curții de Apel Timișoara s-a 

reţinut că „în ceea ce priveşte punctul i din Hotărârea 7/30.05.2013, instanţa observă că 

limitele mandatului dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi 

criteriile de reducere a salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. Aceste 

limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la contractele 

individuale de muncă prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate 

prin mandat directorului general exclud posibilitatea negocierii şi sunt de natură a încălca 
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prevederile art. 41 alin. 1 Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de muncă 

poate fi modificat numai prin acordul părţilor, precum şi de art. 5 din CCM nr. 

201/15.05.2013, conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin act adiţional 

în condiţiile legii ori de câte ori părţile convin aceasta, iar orice modificare va face obiectul 

unei negocieri”. 

Potrivit art. 1254 alin. 2 raportat la art. 1325 Cod civil, desființarea Hotărârii nr. 

7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de Administraţie atrage și desființarea actelor juridice 

subsecvente încheiate în baza actului juridic desființat, respectiv actele adiţionale la 

contractul individual de muncă prin care a fost diminuat salariul de bază al salariatului 

reclamant. 

Faţa de aceste considerente, rămân lipsite de relevanţa judiciară toate apărările părţilor 

referitoare la verificarea valabilităţii consimţământului la încheierea actelor aditionale, 

nulitatea acestora decurgând din nulitatea actului în temeiul căruia au fost încheiate. 

Dispunându-se anularea actelor adiţionale, pe cale subsecventă, în mod corect prima 

instanţa a dispus obligarea pârâtei să plătească reclamantei diferenţele salariale dintre salariul 

cuvenit anterior reducerii salariale dispuse prin actele adiţionale anulate prin prezenta hotărâre 

şi salariul efectiv primit pentru perioada şi daune interese daune interese de 0,04 %/zi 

întârziere pentru sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei 

fiecărui drept salarial şi până la plata efectivă a sumelor datorate . Statuând asupra 

caracterului nelegal al actelor aditionale contestate, instanţa a statuat deopotriva şi asupra 

îndreptăţirii reclamanţilor la plata integrală a drepturilor salariale pe perioada în litigiu. În 

consecinţă, sumele de plata au natura juridică a drepturilor salariale, iar neplata acestora la 

scadenţa lunara atrage aplicabilitatea dispoziţiilor art.101 din CCm 201/15.05.2013, apelul 

fiind nefondat şi sub acest aspect. 

Față de toate cele reținute, în baza dispozițiilor art. 480 Cod procedură civilă, Curtea 

de Apel respinge, ca nefondat, apelul formulat de Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa 

împotriva sentinței civile nr.729/12.04.2017 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o 

păstrează. 

În baza art.453 C.pr.civ obligă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa să plătească 

Sindicatul Drumarilor „E.R.” suma de 2468,5 lei cheltuieli de judecată în apel (onorariu 

avocat 2380 lei şi contravaloare cazare 88 lei, conform facturilor depuse la dosarul cauzei. 

 

10. Controlori de trafic.  

Conform CCM, sporul pentru condiții grele și periculoase se acordă 

proporțional cu timpul cât personalul a lucrat efectiv î n  condiţiile respective. 

Neevidențierea în pontaje este culpa angajatorului și nu poate conduce la lipsirea 

salariaților de acest drept, în condițiile în care se probează ore efectiv lucrate în 

condiții grele și periculoase 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 156/13 

martie 2017  

Prin sentința civilă nr. 932/ 25.05.2016 ,Tribunalul Iaşi a hotărât: „Admite acţiunea, 

formulată de reclamanţii A., C., G., H., I., L., S. prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în 

contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 

SA.  

Obligă pârâta să achite în favoarea fiecărui reclamant sporul pentru condiţii grele şi 

periculoase de muncă de 21% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 – 29.02.2016 în 

următorul cuantum: A. – 1458 lei, C. – 5124 lei, G. – 5610 lei, H. – 5020 lei, I. – 5435 lei, L. 

– 6871 lei, S. – 6312 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca prestată în zilele de 

sâmbătă şi/sau duminică de 20% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 – 30.06.2015 

în următorul cuantum: A. –319 lei, C. – 1254 lei, G. – 1500 lei, H. – 1088 lei, I. – 1368 lei, L. 

– 1811 lei, S. – 1669 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecăruia dintre următorii reclamanţi sporul pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale de 150% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 

– 28.04.2013 în următorul cuantum: C. – 495 lei, G. – 331 lei, I. – 387 lei, L. – 596 lei, S. – 

551 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale de 100% din salariul de bază pentru perioada 15.05.2013 – 30.06.2015 în 

următorul cuantum: A. – 361 lei, C. – 759 lei, G. – 465 lei, H. – 608 lei, I. – 824 lei, L. – 668 

lei, S. – 743 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant daune interese în cuantum de 0,04% din 

sumele acordate prin prezenta hotărâre calculate pentru fiecare zi de întârziere de la data 

scadenţei lunare a fiecărui drept salarial şi până la data plăţii efectivă. 

Obligă pârâta să achite Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” suma de 5041 lei cu titlu 

de cheltuieli de judecată.” 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că reclamanţii sunt angajaţii 

pârâtei în baza contractelor individuale de muncă nr. 3/06.02.2014, nr. 100/30.03.2005, nr. 

278/13.09.2005, nr. 50/276/01.06.1999, nr. 4690/27.11.1991, nr. 1/09.06.2007, nr. 30/776 din 

26.11.1993 şi a actelor adiţionale ulterioare pe funcţiile de controlor trafic la ACI Jimbolia şi 

Cenad. 

Între CNANDR SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara şi 

sindicatele respective au fost încheiate contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub 

nr. 78/28.04.2011; contract colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 201 valabil 

începând cu 15.03.2013 şi contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 196 

valabil începând cu data de 01.06.2014. 

În cauză a fost realizată o expertiză contabilă de către doamna expert X cu următoarele 

obiective: 1 .Calcularea sporului pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, în cuantum de 

21% din salariul de bază, începând cu data de 18.06.2012 şi până la zi conform art. 106 lit. B 

din CCM 2013-2014; să se stabilească dacă din pontajele depuse rezultă că reclamanţii au 

desfăşurat doar activităţi de control, astfel cum acestea sunt menţionate în fişa postului; 

regulamentul ACI - urilor, OUG nr. 84/2003, Ordinul Ministrului nr. 598/1999; 2. Calcularea 

sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică în cuantum de 20% din 

salariul de bază, începând cu data de 18.06.2012 şi până la zi, în temeiul art. 57 alin. 3 din 

CCM 2011-2012, CCM 2013-2014; 3. Calcularea sporului pentru sărbătorile legale lucrate în 

cuantum de: 150% din salariul de bază pentru perioada începând cu 18.06.2012 şi până la data 

de 28.04.2013, în temeiul CCM 2011-2013, art. 62, alin. 2, lit. c; 100% din salariul de bază de 

la data de 15.05.2013 şi până la zi, în temeiul CCM 2013-2014, art. 58 alin. 4.” 

În cauză a fost efectuat şi un supliment la raportul de expertiză (filele 42-65, vol. III 

dosar). 
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Conform art. 133 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011, clauzele contractelor colective de 

muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă 

încheiate la acest nivel. De asemenea, conform art. 148 din Legea 62/2011, executarea 

contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractul colectiv de muncă atrăgând răspunderea părţilor care se fac vinovate 

de aceasta. Prin urmare contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, produc 

efecte faţă de toţi salariaţii angajatorului, iar clauzele contractelor colective de muncă sunt 

obligatorii pentru părţi. Potrivit art. 106 alin. 1 lit. B din Contractul Colectiv de Muncă 

încheiat la nivel de unitate şi înregistrat sub nr. 78/23.04.20 11 , valabil î n  perioada 

28.04.2011–27.04.2013, s - a  prevăzut un spor pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, 

în cotă de 2 1% ,  pentru personalul care lucrează în condiţii de efort fizic ridicat la 

temperaturi ridicate sau scăzute, în mediu umed, cu viituri de apă, condiţii de izolare, zgomot 

intens şi/sau vibraţii, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, riscul de accidentare la 

luciu sub circulaţie, lucrul la altitudine utilizarea unor substanţe explozive, pericol de 

electrocutare. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „Categoriile de personal, locurile de muncă şi 

activităţile pentru acordarea celor două tipuri de sporuri acordate în raport cu condiţiile î n  

care se desfăşoară activitatea, aşa cum se prevede la alin. 1 lit. ( B)  ( C )  se stabilesc prin 

anexa nr. 5”, iar potrivit alin. 3 „Sporurile pentru condiţii deosebite de muncă - nocive, grele 

şi periculoase se acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat î n  condiţiile respective 

cu evidenţierea distinctă în pontaje a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii. 

În anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 

78/28.04.2011 sunt prevăzute categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 1 0 6  alin. 1 lit. b ş i  c. Astfel, beneficiază de un spor 

pentru condiţii grele şi periculoase de muncă de 2 1%  din salariul de bază personalul care 

participă efectiv la executarea activităţii de control desfăşurată de echipajele mobile sau în 

cadrul agenţiilor de control şi încasare. 

Dispoziţii similare se regăsesc şi în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de 

unitate înregistrat sub nr. 201/15.05.2013, valabil începând cu data de 15.05.2013.   

Astfel potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. 1 lit. b din acest contract se acordă un spor de 

21% din salariul de bază pentru personalul care lucrează in condiţii de efort fizic ridicat, la 

temperaturi ridicate sau scăzute, în mediu umed cu viituri de apă, condiţii de izolare, zgomot 

intens şi/sau vibraţii, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, riscul de accidentare la 

lucru sub circulaţie, lucrul la altitudine, utilizarea unor substanţe explozive, pericol de 

electrocutare. Potrivit art. 6 alin 2 „categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile 

pentru acordarea celor două tipuri de sporuri acordate î n  raport cu condiţiile în cate s e  

desfăşoară activitatea aşa cum se prevede la alin. 1 lit.( B)  (C), se stabilesc prin anexa 5”, iar 

potrivit alin. 3 „Sporurile pentru condiţii deosebite de muncă – nocive, grele şi periculoase se 

acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective cu evidenţierea 

distinctă în pontaje a timpului efectiv lucrat î n  aceste condiţii”. 

În anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 

201/15.05.2013 sunt prevăzute categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 106 alin. 1 lit. b şi c. Astfel, beneficiază de un spor 

pentru condiţii grele ş i  periculoase de muncă de 2 1 % din salariul de bază personalul care 

participă efectiv la executarea activităţii de control desfăşurată de echipajele mobile sau în 

cadrul agenţiilor de control şi încasare.  

Având în vedere dispoziţiile contractelor colective de muncă menţionate, funcţiile pe 

care sunt încadraţi reclamanţii, precum şi activitatea desfăşurată, a reţinut prima instanţă că 

aceştia sunt îndreptăţiţi să beneficieze de sporul pentru condiţii grele şi periculoase de muncă 

de 21% din salariul de bază, pentru perioada 18.06.2012–29.02.2016, spor cuantificat de 

expert în următorul cuantum: A.– 1458 lei, C. – 5124 lei, G. – 5610 lei, H. – 5020 lei, I. – 

5435 lei, L. – 6871 lei, S. – 6312 lei. 
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În ceea ce priveşte sporul de 20% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele 

de sâmbătă şi/sau duminică, instanţa a reţinut că potrivit art. 57 alin. 3 din CCM 2011-2013, 

CCM 2013-2014 şi CCM 2014-2015 se prevede: „ În situaţia în care salariaţii lucrează în 

zilele de sâmbătă sau duminică vor beneficia de un spor de 20% la salariul de bază, aferent 

orelor prestate în zilele de sâmbătă şi/sau duminică.” 

Raportat la aceste dispoziţii, a apreciat tribunalul că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să 

primească acest spor de 20% din salariul de bază, aferent orelor prestate în zilele de sâmbătă 

şi/sau duminică, pentru perioada 18.06.2012–30.06.2015, spor cuantificat prin expertiza 

efectuată în cauză, în următorul cuantum: A. –319 lei, C.–1254 lei, G.–1500 lei, H.–1088 lei, 

I.–1368 lei, L.–1811 lei, S.– 1669 lei, astfel cum s-a constatat în baza documentelor 

expertizate.  

Referitor la calcularea sporului pentru sărbătorile legale lucrate, instanţa de fond a 

reţinut următoarele: 

Conform art. 62 din CCM 2011-2013 se prevede că: „Sporul acordat pentru timpul 

prestat în afara programului normal de lucru : În cazul în care compensarea prin ore libere 

plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. (1), munca suplimentară va fi 

plătită salariatului prin adăugarea unui spor de salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul 

pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile alineatului precedent este de: a) 100% din 

salariul de bază pentru munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 

săptămânal, inclusiv sâmbăta şi/sau dumineca pentru lucrări urgente; b) 200% din salariul de 

bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, doar în cazul unor lucrări 

urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a 

persoanelor sau bunurilor, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea 

efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra bunurilor, personalul solicitat are 

obligaţia de a se prezenta conform solicitării, repausul săptămânal fiind suspendat. c) 150% 

din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbători legale stabilite conform legii. 

Conform art. 58 din CCM din 2011-2014 şi conform art. 139 din Codul muncii 

modificat de Legea 147/2012, sărbătorile legale sunt: 1 şi 2 ianuarie, 1 mai, prima şi a doua zi 

de Sfintele Paști, prima şi a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie 

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat Ocrotitorul României, 1 Decembrie, prima şi a doua 

zi de Crăciun. În aceste condiţii instanţa de fond a constatat că reclamanţilor le sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 62 alin. (2) lit. c) din CCM 2011-2013, care prevăd un spor pentru sărbătorile 

legale lucrate în cuantum de 150% din salariul de bază (conform CCM 78/2011) şi a obligat 

pârâta să achite fiecăruia dintre următorii reclamanţi sporul pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale de 150% din salariul de bază, pentru perioada 18.06.2012–28.04.2013, spor 

cuantificat prin expertiza efectuată în cauză, în următorul cuantum : C. – 495 lei, G. – 331 lei, 

I. – 387 lei, L. – 596 lei, S. – 551 lei. 

Dispoziţiile art. 58 alin. 3 şi 4 din CCM 2013-2014 prevăd un spor pentru sărbătorile 

legale lucrate în procent de 100 % astfel : „(3) În cazul în care activitatea nu poate fi 

întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, salariaţii 

beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. (4)În cazul în care, din 

motive justificate nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele 

de sărbătoare legală, de un spor de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate 

peste programul normal de lucru”. 

CCM la nivel de unitate 2014–2015 prevede la art. 62 alin. (2) lit. c) că sporul acordat 

pentru timpul prestat în afara programului normal de lucru (spor pentru munca suplimentară 

este de 100% din salariul de bază pentru munca prestată, în afara duratei normale a timpului 

de muncă săptămânal în zilele de sărbătoare legală stabilită conform legii). Trebuie remarcat 

că acest spor este pe deplin armonizat cu sporul prevăzut de art. 58 alin. 3 şi 4 din acelaşi 

CCM care prevede că: „(3) În cazul în care, din motive justificate nu se acordă zile libere, 

salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un spor de 100% 

din salariul de bază corespunzător muncii prestate în zilele de sărbători legale”. 
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Prin urmare reclamanţii sunt îndreptăţiţi să primească şi acest spor de 100% din 

salariul de bază şi a fost obligată pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale de 100% din salariul de bază pentru perioada 15.05.2013–

30.06.2015, spor cuantificat prin expertiza efectuată în cauză în următorul cuantum: A. – 361 

lei, C. – 759 lei, G. – 465 lei, H. – 608 lei, I. – 824 lei, L. – 668 lei, S. – 743 lei, astfel cum s-a 

constatat în baza documentelor ce au stat la baza întocmirii expertizei. 

Cât priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata de daune-interese în 

cuantum de 0,04%/zi întârziere, Tribunalul a constatat că este întemeiată. Potrivit disp. art. 

166 alin. 4 din Codul muncii, art. 101 din CCM nr. 78/28.04.2011 şi nr. 201/15.05.2013, 

respectiv art. 100 din CCM 196/2014 plata de daune-interese este determinată de întârzierea 

nejustificată a plăţii salariului sau de neplata acestuia ca urmare a unei culpe a angajatorului.  

Astfel potrivit art. 101 din contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate 

înregistrate sub nr. 78/28.04.2011 şi sub nr. 201/15.05.2013 şi, respectiv art. 100 din CCM 

196/2014 „întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia determină obligarea 

angajatorului la plata de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, 

conform prevederilor Codului de procedură fiscală la zi”.  

Potrivit disp. art. 120 alin. 7 din Codul de procedură fiscală la care face trimitere art. 

101 şi art. 100 din CCM „ nivelul dobânzii este de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere şi 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 

În consecință, prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate s-a 

prevăzut obligaţia angajatorului de a plăti salariaţilor daune interese în situaţia întârzierii 

nejustificate a plăţii salariului sau în caz de neplată a acestuia. 

Potrivit art. 160 Codul muncii „salariul cuprinde: salariul de bază, îndemnizaţiile, 

sporurile, precum şi alte adaosuri”. Având în vedere dispoziţiile legale menţionate, instanţa 

reţine că salariaţii sunt îndreptăţiţi la plata de daune interese şi în situaţia neplăţii unor sporuri 

la salariul de bază. 

În speţă, în condiţiile în care pârâta nu a achitat reclamanţilor unele sporuri prevăzute 

în contractele colective de muncă, aceştia sunt îndreptăţiţi să beneficieze de daune interese 

prevăzute în art. 101 din contractele colective de muncă la nivel de unitate, înregistrate sub nr. 

78/28.04.2011 şi sub nr. 201/15.05.2013 şi art. 100 din CCM 196/2014. 

Pe cale de consecinţă, instanţa de fond a reţinut că este întemeiat și capătul de cerere 

formulat de reclamanţi având ca obiect obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru 

prejudiciul cauzat ca urmare a neplăţii sporurilor solicitate, pentru perioadele pentru care s-a 

dispus admiterea acţiunii şi a obligat pârâta să achite fiecărui reclamant daune interese în 

cuantum de 0,04% din sumele acordate prin prezenta hotărâre calculate pentru fiecare zi de 

întârziere de la data scadenţei lunare a fiecărui drept salarial şi până la data plăţii efective. 

Raportat considerentelor expuse, prima instanţă a constatat că este întemeiată acţiunea 

formulată de reclamanţii: A., C., G., H., I., L., S., prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în 

contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 

S.A., cu sediul în Bucureşti, și a admis-o conform dispozitivului menţionat. 

În baza dispoziţiilor art. 453 NCPC, instanţa de fond a obligat pârâta, căzută in 

pretenții, să achite reclamanţilor, prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” , suma de 5041 lei 

cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta CNAIR S.A. (fostă CNADNR) prin 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Timişoara, criticând-o pentru nelegalitate și 

netemeinicie. 

Arată apelanta că în mod greșit instanţa de fond a admis acţiunea formulată de către 

reclamanţi cu privire la capetele 1, 2 şi 3 ale cererii, pe baza documentelor administrate 

precum şi a expertizei efectuate în cauză. 

Astfel, şi raportul de expertiză întocmit de expert contabil X menţionează că din anul 

2014 au fost achitate de către societate sporurile solicitate de către reclamanți potrivit 
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prevederilor legale, în concluzie prima instanţă trebuia să admită eventual în parte acţiunea 

reclamanţilor. 

 Critică apelanta admiterea capătului 1 al cererii de chemare în judecată pentru 

perioada 18.06.2012 - iulie 2014 (dată de la care s-a achitat acest spor de către societate). 

Raportul de expertiză menţionează că din luna iulie 2014 s-a achitat acest spor potrivit 

dispoziţiilor art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 2011 - 2013 şi CCM 2014 , respectiv art. 107 alin. 

2 din CCM: „se acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective, 

cu evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii.” 

Consideră apelanta că aceste prevederi legale trebuiau aplicate şi pentru perioada 

18.06.2012 - iulie 2014, când acest spor nu s-a acordat de către societate, deoarece nu exista 

evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii , care trebuia întocmită de 

către şeful de ACI si trimisă serviciului salarizare din cadrul DRDP Timişoara.” 

Prin urmare, salariaţii pot beneficia de oricare dintre sporurile menţionate, dacă îşi 

desfăşoară activitatea în condiţiile respective şi doar raportat la timpul efectiv lucrat în 

condiţiile respective. Sporurile au un caracter permanent, raportat la prevederile art. 109 din 

C.C.M., însă se acordă în funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile în cauză. Art. 51 din 

CCM valabil la nivel de unitate stipulează că: 1. Dovada prezenţei la locul de muncă se face 

prin semnarea zilnică a condicii de prezenţă sau după caz prin jurnalul de activitate zilnică. 2. 

Şeful de district (formaţie) întocmeşte registrul de activitate zilnică, document specific 

activităţii districtului respectiv a formaţiei de lucru şi completează zilnic pontajele ataşate, 

pentru muncitorii din subordine. 3. Durata lunară a timpului de muncă se evidenţiază în foaia 

colectivă de prezenţă sau a jurnalului de activitate zilnică. 

În consecinţă, revine în sarcina şefului de district (formaţie) individualizarea pe foaia 

de pontaj a completării pontajelor şi prin urmare, a individualizării timpului de lucru a 

salariaţilor din subordine. În lipsa individualizării pe respectivele fişe de pontaj a timpului de 

lucru în care salariaţii lucrează în alte condiţii decât cele normale, respectiv condiţii nocive, 

grele ori periculoase, se prezumă că salariaţii îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale şi 

nu beneficiază de nici un fel de sporuri suplimentare. Susține apelanta că reclamanţii îşi 

invocă propria culpa, solicitând acordarea unui spor care nu a fost evidenţiat de către şeful de 

ACI unde îşi desfăşoară activitatea. 

De asemenea, prin hotărârea dată de prima instanţă prevederile art. 106 alin. 3 şi a art. 

107 alin. 2 nu ar fi aplicate unitar şi legal pentru toată perioada solicitată în acţiune, capătul 1. 

Privitor la sporul pentru condiţii periculoase de muncă, art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 

2011-2013 şi CCM 2014, respectiv art. 107 alin. 2 din CCM prevăd că sporul „se acordă 

proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective, cu evidenţierea distinctă 

a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii”. În concluzie, sporul solicitat de reclamanţi se 

acordă doar în funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, în speţă riscul de 

accidentare la lucru sub circulaţie. 

Consideră apelanta că a fost nelegal interpretat şi motivat acest capăt de cerere de către 

prima instanţă pentru perioada 18.06.2012 - iulie 2014. 

Sporurile se acordă în speţă, pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, pe lângă 

drepturile salariale cuvenite pentru activitatea de controlor trafic doar dacă desfăşoară 

activitate în acele condiţii, respectiv riscul de accidentare la lucru sub circulaţie. 

Astfel prin condiţii de muncă periculoase soluţiile juridice au în vedere totalitatea 

situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în mediul unde există factori cu grad de 

pericol ridicat, ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 

În concluzie, consideră că reclamanţii beneficiază de sporul pentru condiţii grele şi 

periculoase de muncă de 21 % din salariul de bază, în condiţiile contractelor colective de 

muncă la nivel de unitate, proporţional cu timpul în care au participat efectiv la executarea 

activităţii de control în cadrul ACI - urilor în condiţiile respective, în cazul speţă riscul de 

accidentare la lucru sub circulaţie şi pentru perioada 18.06.2012- iulie 2014, cum de altfel 

corect şi legal s-a calculat pentru perioada iulie 2014 -29.02.2016. 
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Faţă de aceste motive , solicită modificarea în parte a sentinţei atacate cu privire la 

capătul 1 al cererii, în sensul că sporul pentru condiţii grele şi periculoase în cuantum de 21% 

din salariul de bază să fie acordat reclamanţilor cât timp au desfăşurat activitatea în condiţiile 

respective. 

Cu privire la capătul 2 al acţiunii, arată apelanta că reclamanţii lucrează în sistem ture, 

iar acestora li s-a acordat sporul de tură, care la momentul respectiv era cel mai mare şi 

acoperă orele lucrate şi perioada de concediu luându-se în calcul brutul pe ultimele trei (3) 

luni. Practic angajaţii primesc sporul de tură şi pe perioada concediului. Sporul de repaus 

săptămânal (de weekend) nu se acordă deoarece se suprapune weekendul cu tura. În 

consecinţă angajaţii sunt în tură continuă şi sunt liberi în cursul săptămânii în funcţie de cum 

cade tura. La sporul de tură se acordă şi sporul de noapte când este cazul. 

De asemenea potrivit art. 57 din CCM pe anul 2013, alin. 2 „ în cazul în care repausul 

în zilele de sâmbătă sau duminică împiedică desfăşurarea normală a activităţii, repausul 

săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. Ori reclamanţii au beneficiat de aceste prevederi 

mai sus menţionate. 

În cazul sporului pentru muncă prestată în zilele de sărbători legale solicitat în capătul 

3 al acţiunii consideră apelanta că în mod greşit prima instanţă a admis cererea reclamanţilor 

de acordare a sporului de 150% din salariul de bază reprezentând sporul pentru sărbători 

legale lucrate aferent doar perioadei 18.06.2012 - 28.04.2013. 

Astfel, art. 62 din CCM - uri 2011 şi 2013 se referă la sporul acordat pentru timpul 

prestat în afara programului normal de lucru, respectiv munca suplimentară. 

De asemenea la pct. 1 din articolul mai sus arătat se precizează că „ în cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. 1 

munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător 

duratei acesteia” , iar la lit. c se menţionează „ 150% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale stabilite conform legii.” 

Articolul invocat se referă doar la munca în afara programului normal de lucru, ori 

reclamanţii datorită specificului activităţii, lucrează în ture conform programării, fără însă a 

lucra peste programul normal de lucru. Mai mult, dacă salariaţii ar presta muncă în afara 

programului normal de lucru, aceştia ar fi compensaţi cu zile libere plătite şi doar în cazul în 

care nu este posibilă compensarea prin ore libere plătite se va adăuga salariatului un spor la 

salariul corespunzător duratei acesteia. 

De asemenea art. 58 alin. 2 lit. 3 şi 4 din CCM 2011 şi CCM 2013 prevede ca angajaţii 

beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile şi doar în cazul în care nu se 

acordă zile libere, atunci salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare 

legală de un spor de 150% din salariul de baza corespunzător muncii prestate peste programul 

normal de lucru. Or, în cazul speţă, reclamanţii nu au prestat muncă suplimentară peste 

programul normal de lucru, iar pentru programul normal de lucru efectuat în zilele de 

sărbătoare legală au beneficiat de zile libere. 

Consideră că temeiul de drept pentru care se solicită acest spor de către reclamanţi nu 

este art. 62 alin. 2 lit. c din CCM 2011, CCM 2013, CCM 2014, care se referă la sporul 

acordat pentru timpul prestat în afara programului normal de lucru, ci art. 58 (4) care 

reglementează „ Munca prestată în zilele de sărbători legale”. 

Prin urmare consideră nelegală acordarea de către prima instanţă a sporului pentru 

sărbători legale aferent perioadei 18.06.2012 -28.04.2013 în procent de 150% şi nu în procent 

de 100% din salariul de bază conform art. 58 (4) . 

În drept, art. 466 şi urm. Noul Cod Procedură Civilă. 

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în numele si pentru membrii de sindicat, a depus 

întâmpinare, solicitând respingerea apelului si menţinerea sentinţei atacate cu obligarea 

apelantei la plata cheltuielilor de judecată.  

În ceea ce priveşte apărările formulate de apelantă in privinţa sporului pentru condiții 

grele/periculoase, apelanta arată în apelul formulat faptul că sporurile se acordă pentru 
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condiţii grele si periculoase de munca doar daca se desfăşoară activitatea în acele condiţii, 

respectiv riscul de accidentare la lucru sub circulaţie. 

La baza solicitării intimaţilor pentru acordarea acestui spor stă activitatea de control. 

Apelanta invoca art. 106 CCM 2011-2013 si art. 107 alin. 2 CCM 2014, arătând că 

sporul se acordă proporţional cu timpul cat personalul a lucrat in condiţiile respective, cu 

evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat in aceste condiţii. Ori, dispoziţiile aceluiaşi art. 

106 alin. 2 prevăd ca „categoriile de personal, locurile de munca şi activităţile pentru 

acordarea celor doua tipuri de sporuri acordate in condiţiile in care se desfăşoară activitatea,se 

stabilesc prin anexa nr. 5”. 

Anexa nr. 5 prevede categoriile de personal, locurile de munca si activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 106 alin. 1. Prin aceasta anexă s-a stabilit ca activitatea 

de control desfăşurata de echipajele mobile sau in cadrul agenţiilor de control si încasare este 

o activitate pentru care se acorda prezentul spor. 

Din modul in care sunt formulate prevederile art. 106 din CCM 2011-2013, 2013-

2014, CCM 2014-2015 art. 105 aii. 1 lit. b, rezultă ca salariaţii beneficiază de sporuri. 

Formularea folosita de părţile contractante ale contractelor colective de munca este 

imperativă, menţionând expres faptul ca salariaţii care desfăşoară anumite activităţi sau se afla 

in anumite locuri de munca beneficiază de aceste categorii de sporuri, fără sa existe 

posibilitatea angajatorului de a le acorda sau nu. 

Conform art. 4 alin. d din OUG nr. 84/2003 pentru înfiinţarea apelantei CNADNR, 

aceasta are ca obiect principal încasarea in punctele de frontiera si în alte puncte a obligaţiilor 

datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor si drumurilor naţionale” 

Potrivit art. 1 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 598/1999 privind efectuarea 

controlului specific al vehiculelor rutiere la punctele de control si trecerea frontierei de stat a 

României, CNANDR „efectuează in numele Ministerului Transporturilor controlul specific al 

vehiculelor rutiere la punctele de control si trecere a frontierei de stat a României, asigurând 

concomitent operaţiunile financiare rezultate din aceasta activitate”. 

Prin nota înregistrată sub nr. 303/06.05.2008, prin care se aproba Regulamentul Intern 

aplicat pentru Agenţiile de control si încasare, efectuarea controlului specific CNADNR la 

punctele de frontiera se realizează prin personalul abilitat din Agenţiile de Control si încasare 

(ACI) si presupune: verificarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa 

utilizate de operatori străini; măsurarea vehiculelor; stabilirea masei pe axe prin cântărire si a 

masei totale prin cântărire sau din documente a vehiculelor de transport marfa; stabilirea 

traseului de parcurs; tarifarea conform prevederilor in vigoare si eliberarea documentelor 

corespunzătoare etc. 

Regulamentul Intern aplicat pentru Agenţiile de Control si încasare menţionează la 

punctul A următoarele: în punctele de trecere a frontierei de stat a României si pe reţeaua 

interna se efectuează controlul specific CNADNR care se realizează prin personalul abilitat 

din Agenţiile de Control si încasare (ACI) si presupune: verificare autorizaţii de transport 

rutier internaţional de marfa utilizate de operatori străini; măsurare vehiculele, stabilire a 

masei pe axe prin cântărire si a masei totale prin cântărire sau din documente a vehiculelor de 

transport marfa; stabilirea traseului de parcurs; tarifarea conform prevederilor in vigoare; 

comercializare si control rovignete; eliberare documente corespunzătoare. 

În vederea desfăşurării acestor activităţi, personalul ACI a fost încadrat profesional in 

funcţie de cerinţele impuse de punctele de lucru existente, fiind stabilite prin fisa postului 

atribuţii distincte pentru sef agenţie, sef tura si controlor trafic. 

Din toate aceste dispoziţii rezultă ca activitatea de control în cadrul ACI se realizează 

prin activitatea controlorilor de trafic, şefului de tura si şefului de agenţie. 

În ceea ce priveşte durata desfăşurării activităţii de control, apelanta precizează faptul 

ca pentru perioada 18.02.2012- iulie 2014 ar fi trebuit ca sporul pentru condiţii grele si 

periculoase sa se acorde proporţional cu timpul cat personalul a lucrat in condiţiile respective, 

cu evidenţierea distincta a timpului efectiv lucrat. 
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În fisa postului intimaţilor au fost trecute toate aceste activităţi de control. Fiecare 

dintre intimaţi are si activităţi administrative de făcut - sa întocmească rapoarte, sa încheie 

procese verbale de sancţionare contravenţionala daca este cazul etc.  

Prin contractul colectiv de munca si anexa nr. 5 la acesta s-a stabilit de către Sindicat 

si apelantă faptul ca se acorda un spor pentru desfăşurarea activităţii de control in cadrul ACI, 

respectiv 15%, 21% din salariul de baza. Și din raportul de expertiza efectuat la fond reiese ca 

intimaţii au desfăşurat activităţi de control pe întreaga durata a programului de lucru. 

În ceea ce priveşte art. 51 din CCM, apelanta precizează ca salariații își invoca propria 

culpa, solicitând acordarea unui spor care nu a fost evidenţiat de către şeful de ACI unde îşi 

desfăşoară activitatea. Aceste susţineri trebuie respinse, intimaţii fiind doar angajaţi și 

îndeplinindu-si obligaţiile izvorâte din contractele individuale de munca. Nu este culpa 

salariaţilor ca angajatorul nu a evidenţiat aceste perioade. 

La fondul cauzei s-a dovedit, astfel cum reiese din raportul de expertiza efectuat, ca 

intimaţii au desfăşurat activitate de control pe întreaga durata a programului de munca. 

Art. 51 din CCM prevede modalitatea de evidenţiere a timpului de munca, care însa se 

face in mai multe variante, in funcţie de specificul locului de muncă: prin semnarea condicii 

de prezenta; prin întocmirea unui jurnal de activitate; prin alte evidente pentru înregistrarea 

timpului de munca. 

Registrul de activitate zilnica se întocmește doar in cazul desfăşurării activităţii la 

district, pentru muncitorii din subordine. Or, intimații desfăşoară activitate in cadrul unei 

Agenţii de control si încasare, iar încadrarea nu este făcuta pentru poziţia de muncitor, ci de 

controlor de trafic. Astfel, aceasta dispoziţie nu ne este aplicabilă si nu poate fi invocata de 

apelanta in apărare. 

La momentul negocierii si încheierii contractelor colective de munca au fost 

identificate anumite categorii de activităţi, meserii, salariaţi care beneficiază de sporul pentru 

condiţii periculoase. Acordarea acestui spor nu este condiţionata de existenta morbidităţii sau 

a unor boli profesionale, singurele condiţii menţionate de parți fiind cele din contractele 

colective de munca. Prin anexa nr. 5 s-a stabilit ca beneficiază de spor pentru condiţii 

periculoase salariaţii care îşi desfăşoară activitatea de control in cadrul agenţiilor de control şi 

încasare. Deoarece desfăşoară activitate de control intr-o agenţie de control și încasare, 

trebuie sa le fie acordat acest spor. Nu in ultimul rând, pârâta a recunoscut ca datorează 

sporurile solicitate pentru controlorii de trafic în dosarul nr. 11883/111/2012, conform 

sentinţei civile nr. 290/2013. Pentru termenul de judecata din 1 martie 2013 parata depune la 

dosar tabele prin care se individualizează sumele recunoscute in favoarea reclamanţilor cu 

titlu de spor pentru condiţii periculoase, spor tura continua, defalcate pe fiecare reclamant”. 

Instanţa a constatat ca controlorii de trafic îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de 

spor condiţii grele/periculoase şi a dispus obligarea paratei în acest sens, prin sentinţele civile 

nr. 1010/2011, nr. 123/2009 pronunţate de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 3819/11/2007, 

decizia 2754/013 pronunţata de Curtea de Apel Timişoara in dosarul 2149/108/2013. 

În ceea ce priveşte apărările formulate in privinţa sporului pentru munca prestată 

sâmbăta și duminica, apelanta a pretins ca nu se acordă, raportat la faptul ca intimaţii primesc 

sporul de tura şi se suprapune cu acesta. Or, în condiţiile in care apelanta nu permite 

exercitarea timpului de repaus săptămânal in zilele de sâmbăta si duminica, sunt îndreptăţiţi sa 

primească si acest spor. 

Interpretarea data de apelantă nu are nici un suport contractual, in cuprinsul 

contractului colectiv de munca nu este menţionata nici o excepţie de la plata acestui spor. 

În aceleaşi sens a mai fost obligata apelanta si in dosarul 6857/99/2014 prin care s-a 

solicitat si sporul pentru munca prestata in zilele de sâmbăta si duminica. 

În ceea ce priveşte sporul pentru munca prestată în zilele de sărbători legale,arată 

intimaţii că își desfăşoară activitatea in cadrul companiei, fără a avea zile libere de sărbătorile 

legale, având în vedere că ACI-urile sunt situate în zona de frontieră a României, care este 

deschisă non-stop. 
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Conform CCM 2011-2013- art. 62 al. 2, lit. c salariaţii beneficiază de un spor la 

salariul de baza de 150% pentru orele prestate in zilele de sărbători legale. Conform CCM 

2013-2014- art. 58 al. 4, salariaţii beneficiază de un spor la salariul de baza de 150% pentru 

orele prestate in zilele de sărbători legale. Conform CCM 2014-2015- art. 62 al. 21 lit. c, 

salariaţii beneficiază de un spor la salariul de baza de 100% pentru orele prestate in zilele de 

sărbători legale. Astfel, instanţa de fond in mod corect a acordat acest spor pentru sărbătorile 

legale lucrate, expertul calculând sumele care li se cuvin. 

În ceea ce priveşte daunele interese, acestea se plătesc in baza contractului colectiv de 

munca la nivel de unitate. Astfel, daunele interese au fost negociate printr-un contract colectiv 

de munca, respectiv partite au stabilit ca se datorează daune in cazul neplăţii la termen a 

salariului. Contractul colectiv de munca este obligatoriu pentru părți. În temeiul art. 148 din 

Legea nr. 62/2011, executarea contraacului colectiv de munca este obligatorie pentru părți, iar 

neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage răspunderea 

pârtilor ce se fac vinovate de aceasta. Daca părţile contractante au stabilit ca se plătesc daune 

interese, acestea trebuie sa fie achitate. La negocierea contractelor colective de munca 

drepturile salariaţilor sunt supuse discuţiilor, se cere ceva, se obţine mai puţin, dar in balanţa 

acestora s-a luat in calcul acceptarea de către intimate a plaţii acestora. Articolul din contract 

nu a fost anulat de vreo instanţa de judecata si produce efecte 

 Mai arată că posibilitatea stipulării de daune interese se regăseşte si in Codul Muncii, 

art. 166. Nu în ultimul rând, instanţele au obligat si in trecut pârâta la plata daunelor interese. 

Chiar daca practica judiciara nu este izvor de drept, instanţele au recunoscut legalitatea 

daunelor interese solicitate de salariaţi si le-au acordat. 

În drept, s-au invocat art. 460 și urm. C.proc.civ., Codul Muncii. 

Apelanta CNAIR SA (fostă CNADNR) a formulat răspuns la întâmpinare, reluând 

susținerile din cererea de apel. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului în limitele criticilor formulate, prin raportare la 

probatoriul cauzei și la dispozițiile legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de 

pârâta CNAIR SA ( fostă CNADNR) prin Direcția Regională Drumuri si Poduri Timișoara 

este nefondat. 

Astfel, în ceea ce privește sporul pentru condiții de muncă periculoase de 21% 

prevăzut de art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 2013, instanța de fond l-a acordat în conformitate 

cu prevederile art. 106 alin. 3 din același CCM - rezultat al negocierii ambelor părți 

contractante - care prevede expres că ,,Sporurile pentru condiții deosebite de muncă – nocive, 

grele și periculoase, se acordă proporțional cu timpul cât personalul a lucrat în condițiile 

respective, cu evidențierea strictă în pontaje a timpului efectiv lucrat în aceste condiții”. 

De asemenea, şi la art. 107 alin. 2 se prevede că „sporurile prevăzute la lit. b (n.n. 

sporul pentru condiții grele și periculoase) şi c (n.n. sporul pentru condiții nocive) se acordă în 

funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile în cauză”. 

Experta desemnată în cauză, având ca obiectiv calcularea sporului pentru condiții grele 

și periculoase de muncă de 21% din salariul de bază și stabilirea împrejurării dacă, potrivit 

pontajelor depuse, reclamanții au desfășurat doar activități de control, a concluzionat că, 

potrivit pontajelor (în care angajatorul avea obligația evidențierii timpului lucrat în condiții 

grele și periculoase, așa cum stipulează CCM), reclamanții au desfășurat pe întreaga durată a 

programului de lucru doar activități de control, nu și alte activități, și, în consecință, a calculat 

sporul în conformitate cu prevederile CCM, raportat la salariul de bază pentru întreaga durată 

a programului de lucru. 

Or, este fără echivoc faptul că raportul de expertiză contabil și suplimentul la acesta 

întocmite de expert X sunt parte integrantă din hotărârea fondului, iar tribunalul a acordat 

corect sporul conform înscrisurilor provenite de la angajator, ce au stat la baza expertizei. Prin 

anexa nr. 5 la CCM s-a stabilit că beneficiază de spor pentru condiţii periculoase salariaţii 

care desfăşoară activitatea de control in cadrul agenţiilor de control şi încasare. Deoarece 
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desfăşoară activitate de control într-o agenţie de control și încasare pe întreaga durată a 

programului de lucru, reclamanții trebuie să beneficieze de acest spor. 

În ceea ce privește sporul pentru sărbătorile legale lucrate, în cuantum de 150%, 

respectiv 100% din salariul de bază, acesta este prevăzut de CCM aplicabil perioadei de 

referință în art. 62 alin. 2 lit. c. 

Astfel, potrivit art. 62 alin. 1 și alin. 2 lit. c al fiecărui contract ,,(1) În cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. 1 (n.n. 

în următoarele 60 zile după efectuarea acesteia), munca suplimentară va fi plătită salariatului 

prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. (2) Sporul pentru munca 

suplimentară, acordat în condițiile alineatului precedent este de: c) 150% (n.n. în CCM 2011), 

respectiv 100% (n.n. în CCM 2013) din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale stabilite conform legii.” 

Este adevărat că, așa cum susține apelanta, textul invocat se referă doar la munca în 

afara programului normal de lucru prestată în zilele de sărbători legale, însă nu poate fi 

reținută și împrejurarea susținută de angajator conform căreia reclamanții, datorită specificului 

activităţii - lucru în ture, conform programării – nu au prestat muncă peste programul normal 

de lucru, ori au beneficiat de compensare cu zile libere plătite.  

Din foile colective de prezență depuse la dosarul cauzei rezultă că salariații au prestat 

muncă în zilele de sărbători legale peste programul normal de lucru.  

Conform raportului de expertiză, la calculul sumelor cuvenite pentru orele efectiv 

lucrate de reclamant în zilele de sărbători legale în perioada de referință au fost avute în 

vedere foile colective de prezență (pontaje) întocmite de angajator. 

În condițiile în care nu există dovezi contrare, ce cădeau în sarcina apelantei, nu se 

poate reține susținerea acesteia conform căreia reclamanții nu au prestat muncă suplimentară 

peste programul normal de lucru, iar pentru programul normal de lucru efectuat în zilele de 

sărbătoare legală au beneficiat de zile libere.  

Temeiul de drept al acestui spor solicitat și acordat de prima instanță este art. 62 alin. 2 

lit. c din CCM valabile în perioada 2011 – 2014, și nu art. 58 alin. 4, așa cum susține în mod 

greșit apelanta prin cererea de apel. 

Referitor la sporul pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică, corect a 

constatat prima instanţa că potrivit art. 57 alin. 3 din CCM 2011-2013, CCM 2013-2014 şi 

CCM 2014-2015 se prevede: „În situaţia în care salariaţii lucrează în zilele de sâmbătă sau 

duminică vor beneficia de un spor de 20% la salariul de bază, aferent orelor prestate în zilele 

de sâmbătă şi/sau duminică.” Raportat la aceste dispoziţii, tribunalul a apreciat că reclamanţii 

sunt îndreptăţiţi să primească acest spor aferent orelor prestate în zilele de sâmbătă şi/sau 

duminică, pentru perioada 18.06.2012–30.06.2015, astfel cum s-a constatat în baza 

documentelor avute în vedere de expertul contabil .  

În condiţiile in care apelanta nu permite exercitarea timpului de repaus săptămânal in 

zilele de sâmbăta si duminica, reclamanții sunt îndreptăţiţi sa primească si acest spor, din 

moment ce în cuprinsul contractului colectiv de muncă nu este menţionată nici o excepţie de 

la plata acestui spor. 

Ca urmare, constatând că nu pot fi reținute criticile invocate, în baza disp. art. 480 alin. 

1 NCPC, Curtea respinge apelul și păstrează sentința atacată. 

În baza art. 453 al. 1 C.proc.civ, apelanta este  obligată să plătească intimatului 

Sindicatul Drumarilor ,,Elie Radu” suma de 2500 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 

11. Majorarea cu 25% a salariului de bază, prevăzută în Legea nr.293/2015 pentru 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap asigură astfel de servicii de 

îngrijire personală la domiciliu  

Din coroborarea dispozițiilor Legii nr. 448/2006 și ale Legii nr. 293/2015 

din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea şi 
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completarea OUG nr. 83/2014 și ale art.3 din OUG nr.70/2014 asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap asigură servicii de îngrijire personală la 

domiciliu și fac parte din sistemul public de asistență socială, indiferent dacă la 

nivelul comunei este sau nu organizat un serviciu de asistență socială, ipoteză în 

care sunt îndreptățiți la majorarea cu 25% a salariului de bază, prevăzută în 

Legea nr.293/2015. 

Temei de drept: Legea nr. 448/2006, Legea nr. 293/2015,OUG nr.70/2014 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 328/30 

mai 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. XX72/89/2016 din 28 

noiembrie 2016, reclamantul X a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Primăria com. Y. și 

unitatea administrativ-teritorială Y. pronunțarea unei hotărâri prin care să fie obligate pârâtele 

să încheie un act adiţional la contractul individual de muncă nr.37/11.04.2008, prin care să 

pună în aplicare dispoziţiile Legii nr.293/2015, în sensul de a-i mări cu 25% salariul de bază 

lunar începând cu luna decembrie 2015. Mai solicită obligarea pârâtelor să calculeze și să-i 

plătească drepturile salariale restante începând cu luna septembrie 2015 până la data când îi 

vor mări salariul conform legii. Solicită și cheltuieli de judecată. 

Prin sentința civilă nr.110/26.01.2017 Tribunalul Vaslui admite excepţia lipsei 

capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Primăria com. Y. şi excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a Primarului comunei Y., invocate din oficiu. 

Respinge cererea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Primăria 

com. Y. ca fiind introdusă împotriva unei entităţi fără capacitate procesuală de folosinţă, şi în 

contradictoriu cu pârâtul Primarul com. Y., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite 

de calitate procesuală pasivă. 

Admite în parte cererea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta 

unitatea administrativ-teritorială Y. 

Obligă pârâta unitatea administrativ-teritorială Y. să încheie reclamantului act 

adiţional la contractul individual de muncă nr.37/11.04.2008, prin care să acorde majorarea cu 

25% a salariului de bază, prevăzută în Legea nr.293/2015. 

Obligă pârâta unitatea administrativ-teritorială Y. să achite reclamantului diferenţele 

salariale constând în majorarea de 25% din salariul de bază, datorate începând cu 01.12.2015 

şi până la încheierea actului adiţional anterior menţionat. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că reclamantul a fost angajat 

prin contractul individual de muncă nr.37/11.04.2008 ca asistent personal al persoanei cu 

handicap Z.. Începând cu luna iulie 2015 i s-a stabilit prin act adițional la contractul de muncă 

un salariu de bază lunar de 1050 lei, iar luna septembrie 2015 a beneficiat de un salariu de 

încadrare brut lunar de 1050 lei după cum rezultă din adeverința de venit 326 din 01.02.2016. 

Prin adresa 2075 din 10.03.2016, reclamantul a sesizat Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Vaslui cu nereguli referitoare la modul de salarizare, confirmate prin adresa de 

răspuns din 14.04.2016, iar prin adresa 1270 /23.04.2016 a solicitat Primarului comunei Y. 

respectarea drepturilor asistenților personali și a sugerat alocarea banilor necesari din 

fondurile rezervate pentru o petrecere programată pe data de 29 mai 2016. 

Prin Actul adițional 7 din 30.04.2016 reclamantului i s-a majorat salariul brut la suma 

de 1250 lei începând cu data de 01.05.2016.  



512 

 

În drept, instanța a analizat prioritar excepția lipsei capacității procesuale de folosință 

a Primăriei Comunei Y. Deși pârâta a denumit-o lipsa calității procesuale pasive, întrucât 

argumentele vizează lipsa capacității procesuale de folosință, instanţa a recalificat-o ca 

excepția lipsei capacității procesuale de folosință. 

Conform prevederilor art.77 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, 

modificată, primăria este o ˝structură funcțională˝, căreia legea nu i-a acordat personalitate 

juridică. O astfel de personalitate juridică și calitatea de titular de drepturi și obligații o are, 

conform prevederilor art. 21 din Legea 215/2001 – unitatea administrativ teritorială – în speță 

Comuna Y.. 

Prin urmare, excepția a fost admisă. 

Cu privire la fondul cauzei, Legea nr. 293/2015 din 25 noiembrie 2015 privind 

aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, dispune în articolul II alineatul 

1 că ˝(1) Începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de 

bază/(…) indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului 

public de asistenţă socială, astfel cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului 

public de asistenţă socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna 

septembrie 2015.˝ 

Prin art.3 din OUG nr.70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din 

cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 se dă o 

definiție a sistemului public de asistență socială: ˝ În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, 

prin sistemul public de asistenţă socială se înţelege, în conformitate cu prevederile Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011, instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială care 

furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor 

judeţene, sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de îngrijire 

personală la domiciliu, (…).˝ 

Întrucât asistenții personali ai persoanelor cu handicap asigură astfel de servicii – de 

îngrijire personală la domiciliu – rezultă că aceștia fac parte din sistemul public de asistență 

socială, indiferent dacă la nivelul comunei este sau nu organizat un serviciu de asistență 

socială.  

Prin urmare, instanța apreciază că pârâta UAT Y. a făcut o aplicare eronată a legii. 

Este de remarcat că față de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă care au 

efectuat un control la pârâtă, reprezentanții pârâtei au invocat lipsa resurselor financiare și nu 

faptul că asistenții personali nu ar face parte din sistemul public de asistență socială, așa cum 

se invocă în fața instanței.  

Refuzul pârâtei de a semna actul adițional nu este justificat. Pe de altă parte, actul 

adițional nr. 7 din 30.04.2016 este dat ca urmare a majorării salariului minim garantat în plată, 

conform HG nr.1017/2015 și nu a aplicării Legii nr.223/2015. 

Împotriva sentinţe civile nr. 110/26.01.2017 a Tribunalului Vaslui, a declarat de apel 

pârâta unitatea administrativ-teritoriala comuna Y., reprezentată prin primar, considerând-o 

netemeinică şi nelegală. 

Motivează apelanta că la nivelul UAT Comuna Y. nu este înfiinţat un serviciu public 

de asistenta sociala, cu sau fără personalitate juridica, activitatea de asistenta sociala 
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desfășurându-se la nivelul unui compartiment în care funcţionează o persoana cu atribuţii de 

asistenta sociala si autoritate tutelara, iar în aceasta situaţie nu poate fi incidentă dispoziţia 

privitoare la majorarea solicitată de reclamant. 

Prin urmare, apreciază că UAT Comuna Y. a făcut o aplicare corecta a cadrului 

normativ privind salarizarea personalului, respectiva asistenţilor personali, întrucât pentru ca 

o persoana sa asigure anumite servicii sociale trebuie să facă parte dintr-un sistem acreditat, or 

aceasta situaţie nu este incidenţa si in cazul UAT Comuna Y. care furnizează servicii de 

asistenta doar prin intermediul unui compartiment din cadrul aparatului de specialitate. 

Mai motivează apelanta că Tribunalul Vaslui nu a ţinut cont de faptul ca reclamantul 

are relaţii contractuale cu Primăria com. Y., și nu cu UAT Comuna Y., iar instanţa de judecata 

a admis lipsa capacităţii procesuale de folosinţa a paratei Primăria com. Y.. 

Astfel, contractul individual de munca nr. 37/2008 a fost încheiat de X si Primăria 

com. Y., iar actele adiţionale ulterioare au fost încheiate si asumate de către cele doua părţi 

anterior precizate, primăria fiind o structura funcţionala cu anumite compartimente de 

specialitate ce satisfac nevoile unei comunităţi/printre acestea fiind si cel de asistenta sociala 

si autoritate tutelara. 

In consecinţa, reclamantul are relaţii contractuale cu Primăria com. Y. si nu cu 

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Y., iar aceasta din urma nu este parte în contractul 

nr. 37/2008 și ținând cont de acest aspect consideră ca sentinţa civila s-a pronunţat fără o 

analiza temeinica a documentelor care s-au regăsit la dosarul cauzei. Primăria com. Y. a ţinut 

cont de modificările salariale care au intervenit de la data încheierii contractului individual de 

munca si pana la data formulării acţiunii reclamantului, dovada în acest sens stand si actele 

adiţionale încheiate cu numitul X. 

Apelanta citează în final prevederile art. 39 din Legea nr. 448/2006. 

Intimatul X a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat.  

Consideră intimatul că nici unul dintre motivele invocate de UAT Comuna Y. în 

susţinerea motivelor de apel nu are suport in legislaţia si practica juridica incidente in cauza. 

Astfel, prin Decizia nr.l956/5 aprilie 2012 pronunţata de Secţia a II-a civila a Înaltei 

Curţi de Casaţie si Justiţie Bucureşti s-a stabilit ca - potrivit art.21 alin.l din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale - "doar unitatea administrativ teritorială are 

calitate procesuală, având personalitate juridică, şi nu Consiliul Local sau Primăria, care nu 

sunt entităţi cu personalitate juridică, ci organ deliberativ, respectiv structură executivă a 

unităţii administraţiv-teritoriale, neavând capacitate de folosinţă a drepturilor civile pentru a fi 

parte în judecată". 

Rezulta că Primarul comunei Y., chiar daca în contractul încheiat a inserat menţiunea 

ca ar reprezenta Primăria Y., în realitate el semnează contractul în numele UAT Comuna Y., 

deoarece primarul reprezintă unitatea administrativ teritoriala in relaţiile cu autorităţile 

publice, persoanele fizice sau juridice. 

In mod corect instanţa de fond a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 

Primăriei comunei Y. si a CL Y. si a admis acţiunea fata de parata UAT Comuna Y.. 

Apreciază că și pe fond criticile sunt neîntemeiate. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Apelul este nefondat. 

În principal, Curtea notează că, potrivit dispozițiilor art.77 din Legea 215/2001 a 

administrației publice locale, modificată, primăria este o ˝structură funcțională˝, căreia legea 

nu i-a acordat personalitate juridică. O astfel de personalitate juridică și ca atare, calitatea de 
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titular de drepturi și obligații o are, conform prevederilor art. 21 din Legea 215/2001 – 

unitatea administrativ teritorială – în speță Comuna Y.. 

Prin urmare, sunt nesustenabile apărările apelantei privitoare la părțile contractului 

individual de muncă contractul individual de munca nr. 37/2008, sub aspectul stabilirii 

raportului juridic obligațional procesual. 

În ceea ce privește fondul litigiului, Curtea constată că judecătorul primei instanțe a 

făcut o aplicare corectă a dispozițiilor legale la situația factuală. 

Legea nr. 293/2015 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, invocată ca temei în susținerea acțiunii reclamantului, dispune în 

articolul II alineatul 1 că ˝(1) Începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul 

brut al salariilor de bază/(…) indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din 

cadrul sistemului public de asistenţă socială, astfel cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi 

sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat 

pentru luna septembrie 2015.˝ 

Sintagma ” sistemul public sanitar” este definită de legiuitor prin art.3 din OUG nr.70 

din 4 noiembrie, în sensul că a acesta reprezintă ” instituţiile şi unităţile publice de asistenţă 

socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul 

consiliilor judeţene, sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi persoanele care asigură serviciile de 

îngrijire personală la domiciliu (…).˝ 

Din lecturarea dispozițiilor Legii nr. 448/2006 rezultă că asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap asigură astfel de servicii de îngrijire personală la domiciliu și prin 

urmare, fac parte din sistemul public de asistență socială, indiferent dacă la nivelul comunei 

este sau nu organizat un serviciu de asistență socială, așa încât aceste argumente ale apelantei 

nu au fundament. 

În aceste circumstanțe, în acord cu dispozițiile Legii 293/2015 Tribunalul Vaslui a 

obligat pârâta unitatea administrativ-teritorială Y. să încheie reclamantului act adiţional la 

contractul individual de muncă nr.37/11.04.2008, prin care să acorde majorarea cu 25% a 

salariului de bază, prevăzută în Legea nr.293/2015 și să-i achite diferenţele salariale constând 

în majorarea de 25% din salariul de bază, datorate începând cu 01.12.2015 şi până la 

încheierea actului adiţional anterior menţionat. 

Pentru aceste argumente, Curtea găsind nefondat apelul, în temeiul dispozițiilor art. 

480 noul C.proc.civ. îl respinge și păstrează ca legală și temeinică sentința apelată. 

 

12. Contractul de muncă temporară. Obligația de plată a salariului către salariatul 

temporar 

Temei de drept: Codul muncii, art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 1, 2, 5  

Este nefondată susținerea, conform căreia din dispozițiile art. 88 Codul muncii rezultă 

că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai utilizatorul, organizarea 

lui internă fiind un atribut exclusiv al acestuia.  

Împrejurarea că salariatul temporar se subordonează utilizatorului-beneficiar și 

execută sarcinile trasate de acesta, nu înlătură calitatea de angajator a agentului de muncă 
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temporară, calitate ce decurge cu toate drepturile și obligațiile din contractul de muncă 

temporară încheiat cu salariatul temporar.  

Salariul lucrătorului temporar se negociază, potrivit art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 2 

Codul muncii, de părțile contractului de muncă temporară și se plătește de agentul de muncă 

temporară, potrivit art. 96 alin. 1 Codul muncii.  

Împrejurarea că utilizatorul care a plătit salariul se subrogă, potrivit art. 96 alin. 5 

Codul muncii, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului 

de muncă temporară, confirmă faptul că obligația de plată a salariului către salariatul 

temporar este în sarcina agentului de muncă temporară.  

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 440/14 

septembrie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 29 noiembrie 2016, 

reclamantul X a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” SRL obligarea acesteia din urmă 

la plata sumei de 73.383,87 lei, din care 32.250 lei, cu titlu de salariu neîncasat aferent 

perioadei 01.09.2014-31.01.2015 și 41.133,87 lei diurnă (adică 9115,74 Euro la cursul de 

4,5124 lei), cu actualizarea acestor sume. Ulterior, la termenul din 27 aprilie 2017, 

reclamantul şi-a micşorat câtimea obiectului cererii la suma de 50.145 lei din care 32.250 lei 

salariu neîncasat și 17.895 lei echivalentul a 3965,74 Euro, cu titlu de diurnă. 

În motivare, reclamantul a arătat că a avut calitatea de salariat al pârâtei SC „Y.” SRL 

Braşov, având meseria de şofer, fiind angajat în baza Contractului individual de muncă nr. 

X1/28.03.2014 cu un salariu de 6.450 lei pe lună. În baza raporturilor de serviciu avute cu 

angajatorul, reclamantul X a efectuat în interes de serviciu curse externe, fiind detaşat în 

Italia, la „Z.” SRL Brilio (Lecce), angajatorul pârât care a dispus detaşarea obligându-se de a-i 

achita salariatului reclamant o diurnă de 59,58 euro/zi, conform deciziei nr. X9/28.03.2014. 

După plecarea în Italia, pârâta SC „Y.” SRL Braşov a manifestat un dezinteres total faţă de 

reclamant, acestuia nemaifiindu-i achitate drepturile salariale în perioada 01.09.2014 - 

31.01.2015 şi nici diurna legală a acestuia. Pentru activitatea de transport efectuată în interes 

de serviciu, reclamantul X avea dreptul la o diurnă de 59,58 euro/zi, totalizându-se o sumă de 

9.115,74 Euro pentru cele 153 de zile, perioadă în care s-a aflat în cursă, sumă echivalentă cu 

suma de 41.133,87 lei (curs BNR la data de 28.11.2016: 1 Euro = 4.5124 lei). 

Deşi reclamantul X a încercat în repetate rânduri o soluţionare a acestui litigiu pe cale 

amiabilă, reprezentanţii societăţii au amânat iniţial plata drepturilor salariale, iar ulterior nu au 

mai răspuns solicitărilor reclamantului. Având în vedere dispoziţiile art. 47 alin. (4) Codul 

muncii, apreciază reclamantul că pârâta este obligată să îi achite drepturile salariale cuvenite. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 47, art. 159 alin. 2 și 253 alin. 1 Codul 

Muncii. 

A propus administrarea probei cu înscrisuri și a depus, în copie, contractul de muncă 

temporară X1/28.03.2014, actul adițional 1006/28.03.2014, Decizia X9/28.03.2014, 

adeverința 1005/28.03.2014, diagrame tahograf.  

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 270 

din Legea 53/2003 - Codul Muncii - republicată. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. A 

arătat că reclamantul a avut calitatea de angajat al pârâtei încă din anul 2012, iar raporturile de 

muncă au fost întotdeauna bune. În ultima parte a colaborării, în baza contractului de muncă 

temporară nr. X1/28.03.2014, a intervenit starea de insolvență a UTILIZATORULUI, 

societatea „Z.” SRL, cu sediul legal în Brivio (Lecco), Italia, la care salariatul și-a desfăşurat 

activitatea. Conform contractului de muncă temporară nr. X1/28.03.2014, litera J. Salarizare, 

„elementele constitutive ale remuneraţiei au constat în sporuri vechime – conf. Legii, salariul 

lunar - 882 lei, - indemnizaţii – conf. legii, - alte adaosuri – conf. legii, diurna zilnică - 43,45 
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euro/zi.” Menționează că valoarea diurnei a crescut la 43,45 euro/zi și că salariatul a fost 

remunerat în raport cu timpul efectiv lucrat.  

A susţinut pârâta că, în realitate, față de aceste înscrisuri, situaţia reala a drepturilor 

băneşti și a plăţilor efectuale de reclamantă pentru perioada indicata de reclamant, detaliată în 

tabelul anexat, este că restul de plată la care este îndrituit reclamantul este de 3.124,68 Euro. 

A mai arătat pârâta că a achitat salariul și diurna reclamantului, atât timp cât a avut 

posibilitatea financiară chiar dacă Utilizatorul nu a mai respectat obligaţiile contractuale și a 

intrat în procedura insolvenței. Mai mult, s-a îndreptat împotriva acestuia din urmă pentru 

recuperarea debitelor restante ce cuprind salarii, contribuţii și cota agenţiei și urmăresc 

finalizarea acesteia prin intermediul avocatului societății din Italia. Ceea ce consideră pârâta 

ca foarte important de reţinut este că societatea a plătit la timp, înainte de data de 25 a fiecărei 

luni contribuţiile sociale, fiind în legalitate și nelezând niciun drept al salariaţilor temporari. 

Consideră pârâta că este lesne de înțeles că nu poate suporta anticipat toate sumele 

restante și pentru că societatea nu mai are activitate și nici salariaţi, decât pentru reprezentare 

judiciară. De asemenea, consideră necesară efectuarea unei acțiuni împotriva utilizatorului 

„Z.” SRL, întrucât instanța română nu poate verifica actele emise de către utilizatorul – 

societate străină – sub autoritatea căreia salariatul temporar a lucrat, aplicându-i-se 

prevederile de la nivelul Utilizatorului.  

În drept, pârâta a invocat prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, Directiva 

2008/104/CE, a Regulamentului CE 883/2004 și 987/2009 privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială, Directiva 2002/15/CE, Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în 

cadrul prestării de servicii transnaționale. 

A solicitat suspendarea cauzei, față de dosarul de insolvență în care s-ar afla 

utilizatorul din Italia, cerere respinsă prin Încheierea de şedinţă din 23 martie 2017. 

În dovedirea celor susținute, pârâta a propus încuviințarea probei cu înscrisuri, 

depunând în copie ordine de plată, tabel cuprinzând „Situație plăți septembrie 2015- ianuarie 

2015”, Contract de punere la dispoziție muncitori pe perioadă determinată nr. 344 din 

28.03.2014. 

Reclamantul nu a formulat răspuns la întâmpinare. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de ambele părţi. La solicitarea 

instanței, reclamantul a depus extras de cont curent bancar din perioada 05.05.2015-

28.02.2017. 

Prin sentinţa civilă nr. 529/11.05.2017, Tribunalul Vaslui a hotărât: „Admite în parte 

acţiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” SRL Braşov.  

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 3072 Euro net (13862 lei la cursul 

de 4,5124 lei/Euro de la data introducerii cererii de chemare în judecată) şi suma de 4410 lei 

brut, sume reprezentând drepturi de natură salarială, actualizate cu indicele de inflaţie de la 

data de 29.11.2016. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În fapt, reclamantul a încheiat cu pârâta Contractul de muncă temporară nr. X1 din 

28.03.2014, prin care părțile au convenit ca reclamantul să lucreze ca „şofer autocamion” 

pentru perioada 01.04.2014-31.05.2015, iar ca loc de muncă părțile au convenit ca 

reclamantul să-și desfășoare activitatea la „Z.” SRL din Lecco, Italia. Prin contract, părțile au 

convenit la un salariu de 882 lei și o diurnă de 43,45 Euro/zi, „în raport cu timpul de lucru 

efectiv lucrat”. Termenul de plată convenit a fost data de 25 a lunii pentru luna anterioară. 

La data încheierii contractul de muncă, a fost emisă de către pârâtă Decizia 189 din 

28.03.2014 prin care i s-a stabilit, „pe durata contractului individual de muncă temporară”, o 

diurnă de 59,58 Euro/zi. 

Între pârâtă și „Z.” SRL a fost încheiat un contract de punere la dispoziție, pe care 

pârâta a afirmat că firma din Italia (Utilizatorul) nu l-a onorat în totalitate, întrucât a intrat în 

insolvență. 
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Contractul individual de muncă a fost executat de către reclamant în beneficiul 

societății din Italia până pe data de 29.01.2015, dată la care este prezentată ultima diagramă 

tahograf a autocamionului condus de reclamant. 

În ceea ce priveşte pretenţiile băneşti ale reclamantului, instanţa reţine că, dacă la 

început reclamantul a solicitat suma de 73.383,87 lei din care 32.250 lei, cu titlu de salariu 

neîncasat aferent perioadei 01.09.2014-31.01.2015 și 41.133,87 lei diurnă (adică 9115,74 

Euro la cursul de 4,5124 lei), ulterior, la termenul din 27 aprilie 2017 şi-a micşorat câtimea 

obiectului cererii la suma de 50.145 lei din care 32.250 lei salariu neîncasat și 17.895 lei - 

echivalentul a 3965,74 Euro - cu titlu de diurnă, cu actualizarea acestor sume. 

În drept, litigiul se circumscrie executării unui contract de muncă temporară, 

reglementat de articolele 94-98 din Codul Muncii, ca o specie a contractului individual de 

muncă. 

Conform art. 10 și art. 40 alin. 2 lit. c) și art. 159 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii 

(aplicabil contractului părţilor), principala obligație a angajatorului, corelativă prestării muncii 

de către angajat, este plata salariului. 

Totodată, conform prevederilor art. 272 Codul muncii, dovada plăţii drepturilor 

salariale cade în sarcina angajatorului pârât. Art. 168 din Codul muncii prevede că plata 

salariului se dovedeşte prin state de plată sau alte documente justificative. Ordinele de plată 

reprezintă documente contabile justificative. 

Referitor la salarizarea salariatului temporar, art. 96 stabilește regula că aceasta se 

face de către agentul de muncă temporară, iar în subsidiar de către Utilizator. Soluția 

legiuitorului este firească, atât timp cât între salariatul temporar și Utilizator nu se încheie un 

raport juridic, salariatul prestând munca în beneficiul Utilizatorului, în temeiul contractului 

încheiat cu Agentul de muncă temporară. Pe de altă parte, salariatul nu trebuie să suporte nici 

eventuala insolvabilitate a angajatorului său, cu atât mai puțin a Utilizatorului. 

Este de remarcat că perioada pentru reclamantul solicită drepturi salariale este 

septembrie 2014-ianuarie 2015. 

Pentru această perioadă, pârâta a plătit cu ordinul de plată nr. 88093/21.05.2015 – 

suma de 450,12 Euro – diurnă septembrie 2014 și 849,88 Euro diurnă octombrie 2014, iar cu 

ordinul de plată nr. 88094 din 21.05.2015 – 827,54 Euro – diurnă octombrie 2014 și 1672,46 

Euro diurnă noiembrie 2014. Pârâta a mai plătit 424 Euro pe 02.12.2015. Totalul sumelor nete 

plătite de către pârâtă este de 4224 Euro. 

Verificând extrasul de cont al reclamantului, instanța constată că Utilizatorul din Italia 

(„Z.”) a mai plătit 1000 Euro pe 05.05.2015 și 641 Euro pe 05.06.2015. Totalul sumelor 

plătite reclamantului de „Z.” este astfel de 1641 Euro. 

Instanța apreciază că sumele încasate de reclamant de la Utilizator, în temeiul 

obligației subsidiare a acestuia de plată a salariului, trebuie imputate asupra drepturilor de 

natură salarială ale reclamantului. 

Pentru a putea verifica dacă există diferențe salariale neachitate, instanța va calcula 

sumele datorate de către pârâtă. 

Instanța reține că perioada 01.09.2014 – 29.01.2015 (ultima zi pentru care prezintă 

diagramă tahograf și rezultă că a muncit în străinătate) însumează 150 zile. 

Diurna reprezintă denumirea uzuală pentru indemnizația de delegare sau detașare și 

reprezintă o sumă care să asigure cheltuielile curente făcute de angajat cu întreținerea sa 

curentă pe perioada în care muncește în altă localitate decât cea de domiciliu. Din această 

caracteristică a diurnei rezultă că aceasta este datorată pe zile calendaristice și nu lucrătoare. 

Față de cuantumul stabilit al diurnei la 59,58 Euro/zi (prin Decizia 159 din 

28.03.2014) rezultă că pârâta datora cu titlu de diurnă suma de 8937 Euro net. Salariul datorat 

era de 882 lei x 5 luni = 4410 lei brut. 

Din aceste sume, scăzând sume de 4224 Euro plătită de către pârâtă și 1641 Euro, 

plătită de către Utilizator, rămân de plată suma 3072 Euro net (13862 lei la cursul de 4,5124 

lei/Euro, indicat prin cererea introductivă) și 4410 lei brut. 
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Instanța, va admite în parte cererea reclamantului, cu privire la aceste sume. 

Referitor la cererea reclamantului de actualizare a sumelor, aceasta se va face asupra 

echivalentului în lei a sumei de 3072 Euro (anume de 13.862 lei) începând cu data de 

29.11.2016 – data introducerii cererii - și până la plata efectivă a sumei. 

Cu privire la actualizarea sumei de 4410 lei brut, aceasta se va face asupra sumei nete 

rezultând după scăderea din suma brută a contribuțiilor de asigurări sociale și impozitelor, 

conform legii. 

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul articolului 55 din 

Legea 303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC „Y.” SRL Braşov, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Apelanta a prezentat situaţia drepturilor băneşti si a plaţilor efectuale de aceasta pentru 

perioada indicata de reclamant, detaliata în tabelul anexat întâmpinării pe care l-a anexat si 

apelului, evidenţiind coloanele 1, 2 si 3 ca parte a totalului de 3.124,68 Euro, precizând că 

această sumă este corecta, ca si suma neta la care se adaugă desigur si impozitul reţinut si 

virat la bugetul de stat, suma la care desigur reclamantul nu are dreptul, pentru ca este un 

nonsens.  

Sentinţa a fost criticată și pentru ca nu a ţinut cont de insolvența utilizatorului, 

subliniindu-se eforturile pe care apelanta le-a făcut pentru a plăti contribuţiile sociale și pentru 

stingerea debitului constând în salarii, contribuţii și cota agenţiei, prin formularea cererii de 

înscriere la masa credală pentru toate sumele datorate de Utilizatorul „Z.” SRL.  

Apelanta a susținut, de asemenea, că din disp. art. 88 Codul muncii rezultă cu uşurinţă 

faptul că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai utilizatorul, fiind un 

atribut exclusiv al acestuia, utilizatorul fiind singurul responsabil de organizarea lui internă. 

Obligaţia sa, ca agent de muncă temporară, este de a face plata conform pontajului 

primit de la utilizator, în cuantumul virat de utilizator pentru munca prestata la care se adaugă 

comisionul agentului de muncă temporară. În situaţia în care există diferenţe între pontajul 

utilizatorului și suma virată, acestea sunt clarificate și soluţionate la acel moment. În cazul 

intimatului, pontajul și sumele virate corespund. 

Apelanta a amintit prevederile art. 13 din Legea nr. 344 din 19 iulie 2006 privind 

detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, din care, susține apelanta, 

reiese că Inspecţiei Muncii este competentă în clarificarea neconcordanțelor în această speţă și 

mai mult instituţia corespondența din statul unde îşi desfăşoară sau și-a desfăşurat activitatea 

salariatul. Nu se poate pune problema ca instanţa românească să cerceteze veridicitatea 

înscrisurilor provenite de la utilizatorul - persoană juridică străină fără a avea un raport din 

partea autorităţii din statul de reşedinţă unde salariatul și-a desfăşurat activitatea. Pentru ca 

intr-o astfel de situaţie trebuie verificate actele emise de utilizator sub supravegherea si 

conducerea căruia salariatul temporar a lucrat si a executat sarcinile transmise de Utilizator, 

când i s-au aplicat prevederile de la nivelul Utilizatorului. Iar reclamantul nu a demonstrat ca 

a epuizat această cale de acţiune. 

Intimatul X a solicitat, prin întâmpinare, respingerea cererii de apel, cu obligarea 

apelantei la plata cheltuielilor de judecată. 

 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea de Apel a constatat că apelul este nefondat. 

Prin contractul de muncă temporară nr. 771 din 28.03.2014 încheiat între reclamantul 

X şi pârâta SC „Y.” SRL Braşov, s-a stabilit că drepturile salariale aferente meseriei de şofer 

autocamion pentru perioada 01.04.2014-31.05.2015 sunt un salariu de 882 lei și o diurnă de 

43,45 Euro/zi, în raport cu timpul de lucru efectiv lucrat. 

Prin Decizia nr. 189 din 28.03.2014 pârâta a stabilit „pe durata contractului individual 

de muncă temporară”, o diurnă de 59,58 Euro/zi. 
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Pârâta reia în apel aceleași argumente susținute și în fața primei instanțe, fără a 

combate argumentele primei instanțe.  

Pornind de la premisa că prin contractul de muncă temporară s-a convenit nu doar 

obligația salariatului temporar de a presta munca, ci și obligația corelativă a agentului de 

muncă de a plăti salariul, argumentele primei instanțe s-au axat pe un calcul matematic simplu 

constând în diferența dintre drepturile salariale datorate de pârâtă în perioada septembrie 2014 

- ianuarie 2015, potrivit contractului de muncă temporară nr. 771 din 28.03.2014, și cele 

efectiv plătite, potrivit ordinelor de plată depuse la dosar de pârâtă și extrasului de cont curent 

bancar din perioada 05.05.2015-28.02.2017 depus de reclamant, înscrisuri ce reprezintă 

documente contabile justificative în sensul art. 168 din Codul muncii, referitor la dovada plății 

salariului. 

Apelanta eludează orice referire la considerentele primei instanțe, reluând apărările 

referitoare la faptul că a achitat salariul și diurna reclamantului atât timp cât a avut 

posibilitatea financiară chiar dacă utilizatorul nu a mai respectat obligaţiile contractuale și a 

intrat în procedura insolvenței; că s-a îndreptat împotriva acestuia din urmă pentru 

recuperarea debitelor restante ce cuprind salarii, contribuţii și cota agenţiei; că a plătit la timp, 

înainte de data de 25 a fiecărei luni, contribuţiile sociale; că este lesne de înțeles că nu poate 

suporta anticipat toate sumele restante și pentru că societatea nu mai are activitate și nici 

salariaţi, decât pentru reprezentare judiciară; că ar fi necesară suspendarea cauzei, față de 

dosarul de insolvență în care s-ar afla utilizatorul din Italia. 

Alături de argumentele primei instanțe, pe care instanța de apel și le-a însușit, s-a 

reținut că este nefondată susținerea, reiterată în apel, conform căreia din dispozițiile art. 88 

Codul muncii rezultă că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai 

utilizatorul, organizarea lui internă fiind un atribut exclusiv al acestuia.  

Împrejurarea că salariatul temporar se subordonează utilizatorului-beneficiar și 

execută sarcinile trasate de acesta, nu înlătură calitatea de angajator a apelantei, agent de 

muncă temporară, calitate ce decurge cu toate drepturile și obligațiile din contractul de muncă 

temporară încheiat cu intimatul X, în calitate de salariat temporar. Salariul lucrătorului 

temporar se negociază, potrivit art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 2 Codul muncii, de părțile 

contractului de muncă temporară și se plătește de agentul de muncă temporară, potrivit art. 96 

alin. 1 Codul muncii.  

În lipsa unui raport juridic între salariatul temporar și utilizator, nu se poate reține în 

sarcina acestuia din urmă obligația de plată a salariului, chiar dacă legiuitorul a prevăzut în 

beneficiul salariatului posibilitatea, subsidiară, de a se îndrepta împotriva utilizatorului pentru 

plata salariului. Împrejurarea că utilizatorul care a plătit salariul se subrogă, potrivit art. 96 

alin. 5 Codul muncii, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva 

agentului de muncă temporară, confirmă faptul că obligația de plată a salariului către 

salariatul temporar este în sarcina agentului de muncă temporară.  

Nici pretinsa, dar nedovedita, stare de insolvență a utilizatorului nu poate exonera pe 

apelantă de obligația de a-i plăti intimatului salariul convenit prin contractul de muncă 

temporară nr. 771 din 28.03.2014. 

Apelanta a susținut că situaţia reală a drepturilor băneşti și a plăţilor efectuate de 

aceasta pentru perioada indicată de intimatul reclamant este cea detaliată în tabelul anexat 

întâmpinării, din care rezultă o diferență de plată în sumă de 3.124,68 Euro, ca și sumă netă la 

care se adaugă impozitul reţinut și virat la bugetul de stat, precizând că reclamantul nu are 

dreptul la plata sumei reținute cu titlu de impozit. 

În acest sens, instanța de apel a reținut că prin esenţă, „diurna” reprezintă o 

indemnizaţie plătită pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere suplimentare. 

Diurna este fixă, stabilită zilnic şi face parte din cheltuielile de detaşare care nu intră 

în noţiunea de salariu, neintrând, deci, în baza de calcul a impozitului pe salarii și contribuții 

cu reținere la sursă.  
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Prin urmare, diurna fiind o cheltuială deductibilă fiscal, sunt nefondate susținerile 

apelantei referitoare la faptul că reclamantul nu are dreptul la întreaga sumă prevăzută ca 

diurnă în Decizia nr. 189 din 28.03.2014, deoarece aceasta nu ar reprezenta suma netă, ci ar 

include și impozitul reţinut și virat de apelantă. 

Apelanta a arătat că sumele virate intimatului cu titlu de drepturi salariale sunt 

conforme pontajului transmis de utilizator, însă nu a depus dovezi în acest sens, pentru a 

combate modul de calcul și cuantumul drepturilor salariale la care a fost obligată prin sentință, 

deși proba sub acest aspect era, potrivit art. 272 Codul muncii, în sarcina sa. 

Cu privire la dispozițiile art. 13 alin. 2 din Legea nr. 344 din 19 iulie 2006, instanța de 

apel reține că posibilitatea verificării de către organismele de control din domeniul legislaţiei 

muncii a contractului individual de muncă nu constituie un argument pentru a îngrădi accesul 

salariatului la justiție, așa cum susține pârâta în apel, și nici pentru a nega competența 

instanțelor române de a face propriile verificări cu privire la executarea unui contract de 

muncă încheiat de cetățenii români cu un angajator român, chiar dacă activitatea se prestează 

în străinătate, competență recunoscută de disp. art. 2 lit. b Codul muncii, art. 269 alin. 2 Codul 

muncii, art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

Apelanta nu a dovedit starea de insolvență, dar nici existența unei alte judecăți de al 

cărei obiect atârnă dezlegarea cauzei de față, astfel încât nu era necesară suspendarea judecății 

de față. 

În consecinţă, având în vedere şi dispoziţiile art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, 

apelul a fost respins. 

 

13. Concediu pentru incapacitate temporară de muncă - durata concediului de 

odihnă, având ca referință şi perioada concediului medical 

 

Materia: Apel – litigii de muncă 

Temei de drept: Art. 145 alin. 2 din Codul muncii, respectiv – art. 140 alin. 2 – așa 

cum a fost modificat prin Legea 40/2011, art. 7 alin 1 din Directiva 2003/88/CE 

„Concediu anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003) - 

concediu de odihnă anual plătit cu forma şi înțelesul folosit/definit de legislația muncii din 

Romania) 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 488/21 

septembrie 2017 

Prin sentința civilă nr. 934/10.05.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele: 

„Admite acțiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Şcoala 

Gimnazială Y. 

Obligă pârâta să acorde reclamantului un concediu de odihnă anual plătit de 13 zile 

lucrătoare, aferent perioadelor: 01.11.2012 – 31.08.2013 şi 01.09.2013 – 02.11.2013.  

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Reclamantul X este angajatul pârâtei Şcoala Gimnazială Y în funcția de profesor 

titular, în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat inițial cu 

normă întreagă, ulterior înscrierii reclamantului la pensie de invaliditate (grad III de 

invaliditate) fiind modificată norma de lucru în fracțiune de normă, astfel cum rezultă din 

adresa nr. 184/09.02.2017 a unității de învățământ pârâte. 

În perioadele 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 18.09.2013 – 02.11.2013 reclamantul s-a 

aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în total însumând 365 de zile de 

concediu, astfel cum rezultă din adeverința nr. 581/07.11.2013, eliberată de pârâta Şcoala 

Gimnazială Y. 
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Deşi, ulterior concediului pentru incapacitate temporară de muncă, reclamantul a 

solicitat unității angajatoare acordarea concediului de odihnă, la a cărui durată să fie avută în 

vedere ca perioadă de referință şi perioada concediului medical, pârâta a refuzat această 

cerere, acordându-i reclamantului un concediu de odihnă stabilit prin raportare la perioada 

efectiv lucrată în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.10.2012). 

Obiectul prezentei acțiuni îl constituie solicitarea reclamantului de obligare a unității 

de învățământ pârâte la acordarea concediului anual plătit (cu forma şi înțelesul folosit de 

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE sau de legislația muncii din Romania), 

pentru zilele lucrate în 16 şi 17 septembrie 2013 şi pentru perioadele în care a fost în concediu 

medical, respectiv 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 18.09.2013 – 02.11.2013.  

Pentru perioada supusă controlului judiciar, reglementarea stabilirii duratei efective a 

concediului de odihnă anual era realizată de art. 145 alin. 2 din Codul muncii (forma veche – 

art. 140 alin. 2 – așa cum a fost modificat prin Legea 40/2011), ce prevedea că durata efectivă 

a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă cu respectarea 

legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporțional cu activitatea prestată într-

un an calendaristic.  

Totodată, potrivit art. 7 alin 1 din Directiva 2003/88/CE „Statele membre iau măsurile 

necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puțin patru 

săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute de 

legislațiile și practicile naționale”. 

Referitor la acest articol, Curtea Europeană de Justiție, prin Hotărârea preliminară din 

20 ianuarie 2009 în cauzele conexate C-350/06 și C-520/06, Gerhard Schultz-Hoff împotriva 

Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) și Stringer și alții împotriva Her Majesty's 

Revenue and Customs (C-520/06), a stabilit următoarele:  

„1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

trebuie interpretat în sensul că nu se opune unor dispoziții sau unor practici naționale potrivit 

cărora un lucrător aflat în concediu medical nu are dreptul la un concediu anual plătit efectuat 

într-o perioadă de concediu medical. 

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că dreptul la concediul anual 

plătit se stinge la expirarea perioadei de referință şi/sau a unei perioade de report stabilite de 

dreptul național chiar şi în cazul în care lucrătorul s-a aflat în concediu medical în toată 

perioada de referință sau într-o parte din aceasta şi incapacitatea sa de muncă a continuat până 

la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la 

concediul anual plătit. 

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că, la încetarea raportului de 

muncă, nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual plătit neefectuat lucrătorului 

care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o parte din aceasta 

şi/sau în toată perioada de report sau într-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut să 

îşi exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizației menționate, 

remunerația obișnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în perioada de 

repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă”. 

Curtea a arătat la punctul 22 din hotărâre că „Potrivit unei jurisprudențe constante, 

dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un principiu al dreptului 

social comunitar de o importanță deosebită de la care nu se poate deroga și a cărui punere în 

aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi efectuată numai în limitele 

prevăzute în mod expres chiar în Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 

privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (,,,)”, iar la pct. 25 „Este cert că 

finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a-i permite lucrătorului să se 

odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere. Astfel, această finalitate 
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diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă lucrătorului pentru 

ca acesta să poată să se refacă după o boală”. La pct. 38 din hotărâre au fost evidențiate 

dispozițiile articolului 5 alineatul 4 din Convenția nr. 132 a Organizației Internaționale a 

Muncii din 24 iunie 1970 privind concediile anuale plătite (revizuită), „[…] absențele de la 

serviciu pentru motive independente de voința persoanei angajate interesate, precum absențele 

datorate unei boli, […] vor fi calculate ca parte din perioada de serviciu”. La punctul 41 

Curtea a concluzionat că „(…) în ceea ce privește lucrătorii aflați în concediu medical prescris 

în mod legal, un stat membru nu poate condiționa dreptul la concediul anual plătit conferit 

chiar de Directiva 2003/88 tuturor lucrătorilor (Hotărârea BECTU, citată anterior, punctele 52 

și 53) de obligația de a fi lucrat efectiv în perioada de referință stabilită de statul menționat”. 

Constituția României prevede la art.148 alin.(2): „Ca urmare a aderării, prevederile 

tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementari comunitare cu 

caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea 

prevederilor actului de aderare”. 

Aşadar, aplicarea Directivei nr. 2003/88/CE (în interpretarea dată de Curtea Europeană 

de Justiție prin hotărârea din 20 ianuarie 2009) este obligatorie, întrucât dreptul intern 

respectiv art. 145, alin. 2 din Codul muncii este în contradicție cu prevederile directivei şi, în 

consecință, aplicarea în fapt a normelor anterior menționate constă în stabilirea duratei 

concediului de odihnă raportat şi perioadei concediului medical nu numai perioadei efectiv 

lucrate. 

De altfel, prin modificările aduse Codului muncii prin Legea nr. 12/2015, legiuitorul 

român a transpus în dreptul intern dispozițiile Directivei 2003/88/CE. Astfel, începând cu 

25.01.2015, perioada concediului medical constituie perioadă de referință în stabilirea duratei 

concediului de odihnă anual. 

În cauză, instanța reține faptul că, potrivit disp. art. 167 alin. 1 - prima teză - din Legea 

nr. 1/2011 a educației naționale, cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în 

perioada vacanțelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi 

articol, neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în 

vacanțele anului şcolar următor. 

Instanța are în vedere că prin Hotărârea preliminară din 22 noiembrie 2011, pronunțată 

în cauza C‑214/10, KHS AG împotriva Winfried Schulte, tot în interpretarea art. 7 din 

Directiva 2003/88/CE, Curtea Europeană de Justiție a statuat că „Articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 

anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune 

unor dispoziții sau practici naționale, precum unele convenții colective, care limitează, printr-

o perioadă de report de 15 luni la expirarea căreia dreptul la concediul anual plătit se stinge, 

cumulul de drepturi la un astfel de concediu ale unui lucrător aflat în incapacitate de muncă 

mai multe perioade de referință consecutive”. 

Astfel cum s-a arătat mai sus, art. 267 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, prevede o perioadă 

de report de un an („anul şcolar următor”). 

Se mai reține de către instanță că la pct. 33 din Hotărârea din 22 noiembrie 2011, 

Curtea Europeană de Justiție a statuat că „(...) trebuie să se constate că dreptul la concediul 

anual plătit dobândit de un lucrător aflat în incapacitate de muncă mai multe perioade de 

referință consecutive poate să răspundă celor două aspecte ale finalității sale, menționate la 

punctul 31 din prezenta hotărâre, numai în măsura în care reportul nu depășește o anumită 

limită temporală. Astfel, dincolo de o astfel de limită, concediul anual este lipsit de efectul său 

pozitiv pentru lucrător în calitatea sa de perioadă de repaus, păstrându-și numai calitatea de 

perioadă de destindere și de recreere”. 

În cauză, având în vedere că reclamantul solicită în anul 2017 obligarea unității 

angajatoare la acordarea concediului anual plătit aferent perioadei 01.11.2012 – 02.11.2013, 

instanța constată că perioada de report prevăzută de art. 263 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a fost 

cu mult depăşită. 
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Timpul îndelungat, scurs de la perioada de referință pentru care se solicită concediu de 

odihnă (01.09.2012 – 02.11.2013) precum şi faptul că în acest timp reclamantul a beneficiat 

de o serie de concedii fără plată ce presupun repausul (în perioadele 18.11.2013 – 10.02.2014, 

01.09.2014 – 18.11.2014, 19.11.2014 – 08.02.2015, 09.02.2015 – 09.06.2015, 10.06.2015 – 

31.08.2015) formează instanței convingerea că acordarea unui concediu de 62 de zile 

lucrătoare s-ar abate de la unul dintre scopurile acestui tip de concediu (astfel cum au fost 

stabilite prin hotărârile Curții Europene de Justiție), respectiv cel de odihnă, rămânând doar 

cel de recreere. 

Cu toate acestea, instanța are în vedere faptul că art. 7 alin. 1 din Directiva 

2003/88/CE garantează lucrătorului un concediu anual plătit de cel puțin 4 săptămâni, statele 

membre având obligația de a lua toate măsurile necesare în acest sens. Garantarea efectuării 

concediului de odihnă este reglementată şi de Codul muncii, prin art. 144, potrivit căruia „(1) 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. (2) Dreptul la 

concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări”. 

Prin urmare, depăşirea perioadei de report sau efectuarea unor alte categorii de 

concedii nu pot exclude însăşi acordarea dreptului garantat, mai ales în condițiile în care 

angajatorul s-a opus cererii salariatului de acordare a acestui drept. În acest sens a statuat şi 

Curtea Europeană de Justiție, instanța reținând pct. 23 al Hotărârii din 22.11.2011 potrivit 

căruia „(...) potrivit unei jurisprudențe constante, dreptul fiecărui lucrător la concediul anual 

plătit trebuie considerat un principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită, 

de la care nu se poate deroga și a cărui punere în aplicare de către autoritățile naționale 

competente poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres chiar în Directiva 

93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 (...), această directivă fiind codificată prin 

Directiva 2003/88 (...)” şi pct. 26 - teza a doua - din aceeaşi hotărâre, respectiv „Totuși, 

Curtea a supus această constatare de principiu condiției ca lucrătorul al cărui drept la 

concediul anual plătit s-a pierdut să fi avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita dreptul 

conferit de directiva menționată”. 

În consecință, având în vedere că pârâta nu a întreprins toate măsurile care îi erau la 

îndemână pentru a se asigura că reclamantul îşi va efectua concediul de odihnă în cursul 

perioadei de report, ba mai mult, atitudinea unității pârâte a fost de negare constantă a 

dreptului reclamantului la concediu de odihnă stabilit în raport şi cu perioada concediului 

medical, atitudine ce a condus la acordarea unor concedii fără plată şi nevalorificarea 

dreptului garantat la concediu de odihnă, instanța constată că şi în condițiile depăşirii 

perioadei de report reclamantul are dreptul la perioada minimă a concediului anual plătit - 

garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - respectiv 4 săptămâni/an şcolar. 

Astfel, întrucât în situația cadrelor didactice concediul de odihnă se stabileşte pe an 

şcolar şi nu pe an calendaristic, reclamantul avea garantat dreptul la 4 săptămâni de concediu 

de odihnă în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) (conform art. 7 al Directivei 

nr. 2003/88/CE), adică 20 de zile lucrătoare. Având în vedere că unitatea pârâtă i-a acordat 

reclamantului în perioada 03.11.2013 – 16.11.2013 un concediu de odihnă de 10 zile 

lucrătoare, aferent perioadei efectiv lucrate (01.09.2012 – 31.10.2012), reclamantului i se mai 

cuvin pentru anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) încă 10 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă.  

Pentru perioada 01.09.2013 – 02.11.2013, reclamantului i se cuvin 3 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă, calculate potrivit regulii matematice de trei simple (dacă pentru 12 luni se 

cuvin 20 de zile lucrătoare de concediu, pentru 2 luni se cuvin 2x20:12 zile lucrătoare de 

concediu). În total – 13 zile lucrătoare (10 plus 3), aferente perioadelor 01.09.2012 – 

31.08.2013 şi 01.09.2013 – 02.11.2013. 

Față de aceste considerente, instanța va admite acțiunea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâta Şcoala Gimnazială Y şi va obliga pârâta să acorde reclamantului un 

concediu anual plătit de 13 zile lucrătoare, aferent perioadelor 01.09.2012 – 31.08.2013 şi 

01.09.2013 – 02.11.2013. 
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Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X, criticând-o pentru 

nelegalitate și netemeinicie. 

Redând dispozițiile hotărârii preliminare pronunțată la data de 20 Ianuarie 2009 de 

Curtea Europeană de Justiție, privind interpretarea dispozițiile art. 7 din Directiva 2003/88, 

consideră că pârâta nu i-a acordat 52 zile lucrătoare de concediu anual plătit aferent anului de 

contract/şcolar 01.092012-31.08.2013 şi nu mi-a acordat nici 10 zile lucrătoare de concediu 

anual plătit aferent fracțiunii 01.09.2013 - 02.112013 din anul de contract/şcolar 01.09.2013-

31.08.2014 (cu precizarea că perioada 01.092013 - 02.112013 este singura fracțiune 

generatoare a drepturilor mele de concediu anual plătit în sarcina pârâtei, din anul 

contractual/şcolar 01.09.2013-31.082014). 

Arată apelantul că, în fapt, pârâta i-a calculat drepturile de concediu anual plătit 

după cum urmează: 

- pentru anul şcolar 01.09.2012-31.08.2013, pârâta i-a acordat un număr de 10 zile 

lucrătoare de concediu anual plătit (în perioada 03.11.2013-16.11.2013) deşi a avut contract 

individual de muncă cu normă întreagă exclusiv cu pârâta, nu a avut detaşări şi nu a avut 

absențe/învoiri. Din cele arătate la punctele I. şi II din prezenta, rezultă o diferență de 52 zile 

lucrătoare de concediu anual plătit care nu i s-au acordat de către pârâtă pentru anul de 

contract/şcolar 01.09.2012-31.082013. 

- pentru anul şcolar 01.09.2013-31.08.2014 pârâta nu i-a acordat nicio zi de concediu 

anual plătit, deşt în perioada 01.09.2013- 15.09.2013 a avut concediu medical, în perioada 

16.09.2013-17.092013 s-a aflat în activitate de muncă didactică la pârâtă, în perioada 

18.09.2013-02.112013 a avut concediu medical, iar aceste perioade, după cum a arătat la 

punctele I. şi II, îi generează dreptul la un număr de 10 zile lucrătoare de concediu anual 

plătit, în condițiile contractuale individuale/colective de muncă (cu normă întreagă de lucru) 

avute cu pârâta. Menționează că perioada 03.11.2013-31.08.2014 nu a generat alte drepturi de 

concediu anual plătit de natură contractuală cu pârâta. Precizează că metodologia de acordare 

a concediilor anuale plătite pentru cadrele didactice angajate în unități de învățământ de stat, 

cum este şi pârâta, prevede ca în cazul în care se stabilesc drepturi de concediu anual plătit 

pentru fracțiuni de an contractual, se va face acordarea a unui număr de cinci zile lucrătore de 

concediu plătit pentru fiecare lună contractuală finalizată. 

Apelantul completează motivele inițiale de apel, structurând astfel criticile aduse 

hotărârii instanței de fond: 

I - În motivarea sa, instanța de fond invocă aspectul tardiv scurs de la perioada de 

referință pentru care a solicitat drepturile de concediu anual plătit, precum şi faptul că a 

beneficiat de o serie de concedii fără plată, care, în accepțiunea instanței, implică "repausul" 

identificat apoi cu „odihna". Instanța de fond, interpretează astfel că a fost depăşită o limită 

temporală, dincolo de care drepturile solicitate de mine şi-au pierdut valoarea lor firească, 

rămânând doar cu calitatea de "recreere şi destindere" (cu interpretarea pct. 33 din Hotărârea 

din 22 noiembrie 2011 a Curții Europene de Justiție). Consideră motivarea nelegală şi 

nefondată. Concediile fără plată i s-au acordat la cerere şi constituie un drept dat de contractul 

individual de muncă, de contractul colectiv de muncă şi de Legea 1/2011. Acest tip de 

concediu fără plată constituie un drept de muncă al angajatului şi se acordă angajatului pentru 

studii sau alte nevoi personale, iar în cazul meu mi s-au acordat pentru nevoi personale. Or, a 

fi considerat că acest drept (care este de un an de concediu fără plată la cadrele didactice care 

au lucrat cel puțin 10 ani la catedră, sau de doi ani pentru cadrele didactice care au lucrat cel 

puțin 10 ani la catedra şi doresc folosirea anticipată a anului de concediu fără plată care ar 

decurge ca drept de muncă pentru următorii 10 ani care vor fi lucrați) odată ce a fost luat 

substituie integral sau parțial dreptul de concediu de odihnă căci ar presupune repausul 

angajatului, este o mare eroare de judecată. Ca exemplu, dacă un angajat îşi valorifică dreptul 

de concediu fără plată stabilit de contractele sale de muncă şi de legislația națională iar 

angajatorul care îi este dator cu dreptul de concediu de odihnă (concediu anual plătit) omite 

sau refuză să îi acorde concediul de odihnă prin suspendarea concediului fără plată (după cum 
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prevede legea şi contractul colectiv de muncă) atunci angajatul se adresează instanței române 

care stabileşte că acesta îşi pierde dreptul de a mai avea 62 zile de concediu de odihnă stabilite 

prin contractul individual şi colectiv de muncă, căci şi-a făcut "repausul" în concediul fără 

plată, dar i se acordă 20 zile de concediu plătit pentru "destindere şi recreere" . Or, acest caz 

arată cât de grav se încalcă atât legislația națională a muncii cât şi legislația comunitară. Un 

alt aspect, la fel de grav ca eroare de judecată, este faptul că deşi nicio lege națională nu 

echivalează un drept de concediu fără plată cu un drept de concediu de odihnă, şi nici 

concediul de odihnă cu concediul fără plată, ci le cuantifică separat în cazul angajatului care 

are dreptul la ambele, căci tocmai din acest motiv este prevăzut în lege că în cazul unui 

angajat aflat în concediu fără plată căruia angajatorul trebuie să îi acorde concediu de odihnă, 

angajatorul va face acordarea concediului de odihnă cu suspendarea concediului fără plată pe 

toată perioada efectuării concediului de odihnă. Un alt aspect dureros pentru mine căci trebuie 

să îl invoc aici este faptul că în perioadele de concediu fără plată am suferit de foame având 

ca venit o pensie de invaliditate de gradul 3 în cuantum de 350 lei (aproximativ 78 euro) din 

care a trebuit să îmi asigur tratamentul medical şi unele consultații medicale ta specialişti care 

nu lucrau sub contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deci nu poate fi vorba de 

odihnă ci de suferință, şi aceasta şi din vina angajatorului pârât care nu mi-a acordat în 

termenul legal drepturile de concediu de odihnă. Finalitatea dreptului la concediu anual plătit 

este aceea de a-i permite lucrătorului să se odihnească şi să dispună de o perioadă de relaxare 

şi recreere, exact atâtea zile câte sunt prevăzute în contractul individual şi colectiv de muncă, 

în cazul meu 62 zile lucrătoare plătite de concediu de odihnă anual plătit. Ori această finalitate 

nu poate fi produsă dacă angajatul nu este plătit încât să îşi asigure existența zilnică, şi nu 

poate fi atinsă pe niciuna din componentele sale anterior arătate atât timp cât angajatul nu are 

cu ce să subziste. Mai mult, nu cunosc şi nu cred să existe vreo lege națională ori comunitară 

care să dea dreptul unei instanțe să descompună legal un drept de concediu de odihnă anual 

plătit stipulat într-un contract de muncă printr-un număr de 62 zile lucrătoare în absurda 

descompunere: din cele 62 zile lucrătoare de concediu de odihnă angajatul trebuie să 

execute/beneficieze 20 de zile lucrătoare de recreere şi destindere, iar restul de 42 zile 

lucrătoare să fie considerate de instanță pentru repaus deja consumat în perioadele de 

concediu fără plată.  

II - Instanța de fond, în motivarea sa, se foloseşte de stipulările punctului 33 din 

Hotărârea din 22 noiembrie 2011 a Curții Europene de Justiție, pentru a demonstra depăşirea 

unei limite temporale a reportului, aleasă în mod arbitrar ca perioada de report de un an şcolar 

(folosindu-se de art. 267 alin 3 din Legea nr. 1/2011), încât dincolo de această limită efectul 

concediului anual ar deveni, pentru mine ca lucrător, lipsit de efectul său pozitiv ca perioadă 

de repaus. In primul rând nu consider că, în cazul meu, ar fi depăşită o astfel de limită 

temporară încât să nu se împlinească efectul pozitiv de repaus. După cum am arătat la punctul 

anterior am suferit de foame în perioadele în care instanța de fond consideră, prin 

presupunere, că m-aş fi aflat în repaus. în al doilea rând, de la 62 zile lucrătoare de concediu 

anual plătit, prevăzut de contractele mele de muncă cu angajatorul aici pârât, la un concediu 

anual de 20 de zile lucrătoare plătite reprezintă o diferență de penalizare / confiscare / 

nerecunoaştere cu 42 zile lucrătoare de concediu anual plătit pe care instanța a făcut-o în mod 

arbitrar şi neechilibrat ca raport dintre repaus şi recreere şi destindere. în al treilea rând, prin 

diminuarea drepturilor mele de concediu de odihnă anual plătit pentru motivul că s+ar fi 

depăşit o limită temporală, înseamnă aplicarea unei prescrieri a lor într-un mod implicit. 

Aceasta înseamnă o încălcare atât a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003, cât şi a hotărârii preliminare 

pronunțată la data de 20 ianuarie 2009 de Curtea Europeană de Justiție care, interpretând 

dispozițiile art. 7 din Directiva 2003/88, a declarat următoarele: 

1) Articolul 7 alineatul O) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

trebuie interpretat în sensul că nu se opune unor dispoziții sau unor practici naționale potrivit 
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cărora un lucrător aflat in concediu medical nu are dreptul la un concediu anual plătit efectuat 

intr-o perioada de concediu medical. 

2) Articolul 7 alineatul f U din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că dreptul la concediul anual 

plătit se stinge la expirarea perioadei de referință şi/sau a unei perioade de report stabilite de 

dreptul național chiar şi in cazul în care lucrătorul s-a aflat in concediu medical în toată 

perioada de referință sau într-o parte din aceasta şi incapacitatea sa de muncă a continuat pană 

la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la 

concediul anual plătit. 

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că, la încetarea raportului de 

munca, nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual plătit neefectuat lucrătorului 

care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o parte din aceasta 

şi/sau în toată perioada de report sau intr-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut să 

îşi exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizației menționate, 

remunerația obişnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută in perioada de 

repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă. 

II. Instanța de fond, în mod nelegal depăşeşte în judecare şi soluționare perioadele 

stipulate clar (cu zi, lună, an) în cererea de chemare în judecată, ce face obiectul prezentului 

dosar, şi emite judecăți asupra acestora, diminuându-mi prin aceasta, nejustificat legal, ori 

drepturile pe care angajatorul mi le-a recunoscut şi acordat în mod legal, ori drepturile asupra 

cărora instanța era obligată să se pronunțe. Mă refer aici la perioada lucrată 01 septembrie 

2012-31 octombrie 2012, perioadă pentru care angajatorul mi-a acordat 10 zile de concediu 

anual plătit în mod legal şi în termen legal în perioada 03. II .2013 - 16.11.2013. Ori acest 

concediu de odihnă plătit nu poate face obiectul judecății cauzei atât timp cât nu a solicitat 

spre judecare în cererea de chemare în judecată, iar prin adresa nr. 184/09.02.2017 a Şcolii 

Gimnaziale Y către Tribunalul Iaşi, în dosarul prezentei cauze, pârâta recunoaşte că mi-a 

acordat 10 zile de concediu anual plătit în perioada 03.11.2013 - 16.11.2013, aferent perioadei 

lucrate 01 septembrie 2012-31 octombrie 2012. Instanța de fond trebuia să exprime o 

hotărâre/sentință doar pentru drepturile de concediu de odihnă anual plătit pentru şi numai 

pentru perioadele indicate în cererea mea de chemare în judecată, şi după metoda de calcul 

prin regula de trei simplă pe care a aplicat-o doar pentru perioada 01 septembrie 2013-02 

octombrie 2013; acelaşi raționament ar fi trebuit aplicat şi pentru restul perioadelor specificate 

în cererea mea de chemare în judecată, încât să nu se ajungă la absurditate precum cea din 

exemplul următor: în anul şcolar 01.09.2012-31.08.2013 profesorul X a lucrat două luni 

pentru care angajatorul i-a acordat în mod legal 10 zile de concediu de odihnă anual plătit, iar 

zece luni s-a aflat în concediu medical, perioadă pentru care angajatorul nu îi mai acordă 

concediu de odihnă anual plătit. în acelaşi an şcolar profesorul X lucrează 4 luni pentru care 

acelaşi angajator i-a acordat în mod legal 20 zile de concediu de odihnă, iar 8 luni are 

concediu medical, perioadă pentru care angajatorul nu îi mai acordă concediu de odihnă. Tot 

în acelaşi an şcolar şi la acelaşi angajator, profesorul Y lucrează 5 luni pentru care angajatorul 

îi acordă legal 25 zile de concediu de odihnă, iar 7 luni are concediu medical, perioadă pentru 

care angajatorul nu îi mai acordă concediu de odihnă. Aceştia trei se prezintă în aceeaşi zi în 

instanță, cu cerere comuna pentru a li se acorda concediu anual plătit conform art. 7 alineatul 

(1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003, 

iar în final instanța hotărăşte: fiecare reclamant are dreptul la 20 zile de concediu anual plătit 

ce se cuvin pentru anul şcolar respectiv. Cum X a beneficiat deja de 10 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă anual plătit, înseamnă că i se mai cuvin 10 zile lucrătoare de concediu de 

odihnă. Pentru prof. X instanța constată că a beneficiat de 20 de zile de concediu de odihnă 

înseamnă că nu i se mai cuvine nimic pentru perioada de 8 luni în care s-a aflat în concediu 

medical. în cazul prof. Y, instanța constată că a primit cu 5 zile de concediu de odihnă mai 

mult decât i se cuvenea. Acest exemplu arată erorile rezultate din neaplicarea legislației 
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naționale atunci când aceasta este mai favorabilă decât legea comunitară, şi neaplicarea, ori 

aplicarea trunchiată ori deformată de subiectivismul arbitrari ului, a legii comunitare atunci 

când aceasta este mai favorabilă pentru angajat față de legea națională. 

IV. Consideră că actuala cauză nu a fost judecată de instanța de fond cu prioritatea cu 

care ar fi trebuit să se judece un litigiu de muncă ce are obiect drepturi de concediu de odihnă 

anual plătit şi cer instanței de apel a ține cont de natura cauzei în ce priveşte stabilirea 

priorității termenelor de judecată, după cum prevede legea, încât să pot beneficia în cursul 

acestei vieți de zilele de concediu de odihnă anual plătit, concediu ce ar putea fi mult întârziat 

în cazul în care ar trebui să ajung prin căi de atac la cele mai înalte curți de justiție din 

România sau din Europa. 

Concluzionând, apelantul solicită ca instanța de apel să oblige pârâta la acordarea a 62 

zile lucrătoare de concediu anual plătit pentru perioadele 01.112012 - 31.082013 şi 

01.09.2013 - 02.112013 (şi nu doar 13 zile de concediu anual plătit după cum a decis instanța 

de fond în hotărârea sa). 

Solicită instanței să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest 

proces. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispozițiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de reclamantul X este 

nefondat. 

În fapt, reclamantul apelant X a solicitat acordarea concediului anual plătit („concediu 

anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003), sau concediu de odihnă 

anual plătit („concediu de odihnă anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit/definit de legislația 

muncii din Romania) pentru zilele lucrate în perioada de la 16 septembrie 2013 până la 17 

septembrie 2013 şi pentru perioadele în care a fost în concediu medical şi anume de la 01 

noiembrie 2012 până la 15 septembrie 2013 şi de la 18 septembrie 2013 până la 02 noiembrie 

2013, astfel încât durata concediului de odihnă anual plătit pentru această perioadă să nu fie 

afectată de concediul medical indicat anterior. 

În motivarea cererii sale, reclamantul a precizat că, în urma unui infarct miocardic 

suferit în timpul programului de lucru la unitatea pârâtă, a beneficiat de 365 zile de concediu 

medical, în perioadele de la 01.11.2012 până la 15.09.2013 şi de la 18.09.2013 până la 

02.11.2013, dovedite prin Adeverința nr. 581/07.11.2013, eliberată de pârâtă, pentru care 

pârâta nu i-a acordat nici măcar o zi de concediu de odihnă anual plătit. 

Arată reclamantul că în zilele de 16 septembrie 2013 şi 17 septembrie 2013 a 

desfășurat activitate la unitatea de învățământ pârâtă, activitate care a pus în evidență o 

evoluție nesatisfăcătoare a stării sănătății sale la acea dată, ceea ce a condus la continuarea 

programului medical recuperator în concediu medical, care i s-a acordat de la 18 septembrie 

2013 până la 02 noiembrie 2013. 

În perioada 03 noiembrie 2013 - 17 noiembrie 2013, pârâta i-a acordat concediu de 

odihnă plătit aferent perioadei lucrate de la 01 septembrie 2012 până la 31 octombrie 2012, iar 

de la 18 noiembrie 2013 până la 19 septembrie 2016, pârâta nu i-a acordat nici o zi de 

concediu de odihnă (concediu anual plătit) pentru perioada de la 01 noiembrie 2012 până la 

02 noiembrie 2013. 

În concret, astfel cum corect a sintetizat instanța de fond, prezentul litigiu constă în 

solicitarea reclamantului de obligare a unității de învățământ pârâte la acordarea concediului 

anual plătit (cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE 

sau de legislația muncii din Romania), pentru zilele lucrate în 16 şi 17 septembrie 2013 şi 

pentru perioadele în care a fost în concediu medical, respectiv 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 

18.09.2013 – 02.11.2013.  

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit, este un drept care se aplică cu privire la toți 

lucrătorii. (“Directiva 93/104 - directiva ce a fost codificată prin directiva 2003/88/CE – n.a.) 

trebuie interpretată în sensul că se opune ca statele membre să limiteze în mod unilateral 
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dreptul la concediul anual plătit recunoscut tuturor lucrătorilor prin stabilirea unei condiții de 

exercitare a acestui drept care conduce la excluderea anumitor lucrători de la beneficiul 

acestui drept (Hotărârea BECTU, punctul 52).” – pct. 17, Dominguez, din 24 ianuarie 2012). 

În cauza Neidel, C-337/10, din data de 4 mai 2012, Curtea de Justiție a statuat: “în 

acest context, Curtea a amintit că dreptul la concediu anual plătit nu numai că are, în calitatea 

sa de principiu al dreptului social al Uniunii, o importanță deosebită, ci este de asemenea 

consacrat în mod expres la articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, căreia articolul 6 alineatul (1) TUE îi recunoaște aceeași valoare juridică 

cu cea a tratatelor (Hotărârea KHS, C-214/10, din data de 22 noiembrie 2011, nepublicată 

încă în Rep., punctul 37, pct. 40). 

Prin hotărârea pronunțată în Cauza C-214/10, KHS Curtea de Justiție a fost interpelată 

cu privire la interpretarea Directivei 2003/88/CE privind unele aspecte ale organizării 

timpului de lucru, în legătură cu posibilitatea compensării financiare pe mai mulți ani a 

concediului unui lucrător care nu a fost efectuat din motive de boală. 

Curții i se solicită să dezvolte cu această ocazie propria jurisprudență cu privire la 

raportul dintre concediul anual şi concediul medical, al cărei punct de pornire l-a constituit 
Hotărârea Schultz - Hoff şi alții şi, eventual, să precizeze limitele dreptului la concediul anual 

plătit conferit prin dreptul Uniunii şi ale corolarului său, dreptul la indemnizația de concediu 

compensatorie în cazul încetării raportului de muncă, având în vedere modalitatea în care 

trebuie să fie conciliate atât interesele lucrătorului, cât şi cele ale angajatorului. 

Prin această jurisprudență, Curtea a constatat că Directiva 2003/88 nu se opune, în 

principiu, unei reglementări naționale care prevede modalități de exercitare a dreptului la 

concediul anual plătit acordat în mod expres de această directivă şi care prevede chiar 

pierderea dreptului menționat la sfârşitul unei perioade de referință sau al unei perioade de 

report. În acelaşi timp, o dispoziție națională care stabileşte o perioadă de report nu poate 

prevedea stingerea dreptului lucrătorului la concediul anual plătit fără ca acesta din urmă să fi 

avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita acest drept. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât in cauza KHS AG/Winfried Schulte ca, 

în cazul unui lucrător aflat în incapacitate de munca mai multe perioade de referința 

consecutive, dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții sau practici naționale, precum unele 

convenții colective, care limitează cumulul drepturilor la concediul anual plătit prin instituirea 

unei perioade de report rezonabile la expirarea căreia dreptul se stinge. 

Cu alte cuvinte, o reglementare naționala poate stabili o limita temporala in privința 

cumulului drepturilor la concediul anual plătit neefectuat, dobândite intr-o perioada de 

incapacitate de munca, însa aceasta limita trebuie sa depășească in mod substanțial perioada 

de referința la care se raportează. 

Prin hotărârea pronunțata în Cauza C-214/10 - KHS, Curtea a reamintit jurisprudența 

sa potrivit căreia dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un 

principiu de drept social al Uniunii de o importanta deosebita de la care nu se poate deroga si 

a cărui punere in aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi efectuata numai in 

limitele prevăzute in mod expres de dreptul Uniunii. Curtea subliniază ca s-a pronunțat deja in 

sensul ca dreptul Uniunii nu se opune, totuși, unei reglementari naționale care implica 

pierderea dreptului la concediul anual la sfârșitul unei perioade de referința sau al unei 

perioade de report, cu condiția ca lucrătorul sa fi avut in mod efectiv posibilitatea de a-si 

exercita dreptul la concediu. 

Curtea arată în continuare că, în împrejurări specifice, precum cele din speța, un 

lucrător aflat in incapacitate de munca mai multe perioade de referința consecutive ar fi 

îndreptățit sa cumuleze, in mod nelimitat, toate drepturile la concediul anual plătit dobândite 

in perioada in care a lipsit de la munca. 

Or, un drept la un astfel de cumul nelimitat de drepturi la concediul anual plătit, 

dobândite intr-o perioada de incapacitate de munca, nu ar mai răspunde finalității înseși a 

dreptului la concediul anual plătit. Aceasta finalitate cuprinde doua aspecte in măsura in 
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care permite lucrătorului sa se odihnească după efectuarea muncii, cat si sa dispună de o 

perioada de destindere si de recreere. 

Deși efectul pozitiv al concediului anual plătit pentru securitatea si sănătatea 

lucrătorului se realizează pe deplin daca acest concediu este efectuat in anul prevăzut in acest 

scop, respectiv in anul in curs, aceasta perioada de odihna nu își pierde importanta daca 

respectivul concediu este efectuat intr-o perioada ulterioara. Totuși, in măsura in care reportul 

depășește o anumita limita temporala, concediul anual este lipsit de efectul sau pozitiv pentru 

lucrător din perspectiva finalității sale de perioada de odihna, păstrându-si numai finalitatea de 

perioada de destindere si de recreere. 

In consecința, ținând seama de însăși finalitatea dreptului la concediul anual plătit, un 

lucrător aflat in incapacitate de munca mai mulți ani consecutivi nu poate avea dreptul sa 

cumuleze in mod nelimitat drepturi la concediu anual plătit dobândite in aceasta perioada. 

In acest context, pentru a respecta dreptul la concediul anual plătit, al cărui obiectiv 

este protecția lucrătorului, Curtea a statuat ca fiecare perioada de report trebuie sa tina seama 

de împrejurările specifice in care se găsește lucrătorul aflat in incapacitate de munca mai 

multe perioade de referința consecutive. Astfel, aceasta perioada trebuie sa garanteze 

lucrătorului, printre altele, faptul ca poate sa dispună, daca este necesar, de perioade de repaus 

care pot fi eșalonate, planificate si disponibile pe termen mai lung. In plus, fiecare perioada de 

report trebuie sa depășească in mod substanțial perioada de referința pentru care este acordata. 

Pe de alta parte, aceasta perioada trebuie sa protejeze de asemenea angajatorul 

împotriva riscului de cumul foarte mare de perioade de absenta a lucrătorului si a dificultăților 

pe care aceste absente le-ar putea implica pentru organizarea muncii. 

Prin urmare, Curtea a considerat ca perioada de report, fiind in speța de 15 luni, poate 

fi calificata in mod rezonabil ca fiind o perioada ce nu încalcă finalitatea dreptului la 

concediul anual in măsura in care permite acestui drept sa își mențină efectul pozitiv pentru 

lucrător in calitatea sa de perioada de odihna. 

In consecința, Curtea a răspuns ca, in cazul unui lucrător aflat in incapacitate de munca 

mai multe perioade de referința consecutive, dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții sau 

practici naționale, precum unele convenții colective, care limitează cumulul drepturilor la 

concediul anual plătit prin instituirea unei perioade de report de 15 luni la expirarea căreia 

dreptul se stinge. 

Curtea de Justiție (Camera a cincea – completul de trei judecători) s-a pronunțat astăzi 

(21.06.2012) cu privire la una dintre cererile analizate în acest articol, respectiv cauza 

ANGED, C-78/11, cerere sosită de la Tribunalul Suprem din Spania. 

Astfel, „este cert că finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a‑i 
permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere, 

finalitate care diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă 

lucrătorului pentru a putea să se refacă după o boală care a determinat incapacitatea de muncă 

(a se vedea Hotărârea din 10 septembrie 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, Rep., p. I‑8405, 

punctul 21).” (pct. 19) și „[momentul la care survine respectiva incapacitate este lipsit de 

relevanță[.]” (pct. 22). 

De aceea, „articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul 

că se opune unor dispoziții naționale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară 

de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit nu are dreptul de a beneficia ulterior 

de respectivul concediu anual plătit care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă.”(pct. 

24 reluat și în dispozitivul hotărârii). 

Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, dezvoltată, mai întâi, în legătură cu 

articolul 7 din Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite 

aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 307, p. 18) și, ulterior, cu articolul 7 din 

Directiva 2003/88, dreptul fiecărui lucrător la concediu anual plătit trebuie considerat un 

principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită consacrat în prezent în mod 

expres la articolul 31 alineatul (2) din cartă, căreia articolul 6 alineatul (1) primul paragraf 
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TUE îi recunoaște aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor (a se vedea Hotărârea din 26 

iunie 2001, BECTU, C‑173/99, Rec., p. I‑4881, punctul 43, Hotărârea din 6 aprilie 2006, 

Federatie Nederlandse Vakbeweging, C‑124/05, Rec., p. I‑3423, punctul 28, Hotărârea 

Schultz‑Hoff și alții, citată anterior, punctul 22, Hotărârea din 15 septembrie 2011, Williams 

și alții, C‑155/10, Rep., p. I‑8409, punctele 17 și 18, Hotărârile citate anterior KHS, punctul 

37, Neidel, punctul 40, ANGED, punctul 17, precum și Hotărârea din 8 noiembrie 2012, 

Heimann și Toltschin, C‑229/11 și C‑230/11, punctul 22). 

Curtea reține că, alăturat argumentelor expuse de către prima instanță, prin Hotărârea 

Curții (Camera a patra) din 19 septembrie 2013 (*) privind „Reexaminarea Hotărârii 

Tribunalului T‑268/11 P – Funcție publică – Decizia Comisiei de refuz al reportării unui 

concediu anual plătit care nu a putut fi efectuat de un funcționar în perioada de referință din 

cauza unui concediu medical de lungă durată – Articolul 1e alineatul (2) din Statutul 

funcționarilor Uniunii Europene – Articolul 4 din anexa V la statutul menționat – Directiva 

2003/88/CE – Articolul 7 – Dreptul la concediu anual plătit – Principiu al dreptului social al 

Uniunii – Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – 

Atingere adusă unității și coerenței dreptului Uniunii” a reiterat următoarele: 

”Potrivit explicațiilor referitoare la articolul 31 din cartă, care, în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf TUE și cu articolul 52 alineatul (7) din cartă, trebuie 

luate în considerare în vederea interpretării acesteia, articolul 31 alineatul (2) din cartă se 

întemeiază pe Directiva 93/104, precum și pe articolul 2 din Carta socială europeană, semnată 

la Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la Strasbourg la 3 mai 1996, și pe punctul 8 din 

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la reuniunea 

Consiliului European care a avut loc la Strasbourg la 9 decembrie 1989. 

28. Astfel cum rezultă din considerentul (1) al Directivei 2003/88, aceasta a codificat 

Directiva 93/104. Articolul 7 din Directiva 2003/88 referitor la dreptul la concediu anual plătit 

reproduce în mod identic prevederile articolului 7 din Directiva 93/104. 

29. Pe de altă parte, rezultă din jurisprudența Curții că dreptul la concediu anual plătit 

nu poate fi interpretat în mod restrictiv (Hotărârile citate anterior ANGED, punctul 18, și 

Heimann și Toltschin, punctul 23). 

30. Cu privire la situațiile în care un lucrător nu și‑a putut efectua zilele de concediu 

anual plătit din cauza unui concediu medical, Curtea a statuat în special că, deși articolul 7 

alineatul (1) din Directiva 2003/88 nu se opune, în principiu, unei reglementări naționale care 

prevede modalități de exercitare a dreptului la concediu anual plătit acordat în mod expres de 

această directivă și care prevede chiar pierderea dreptului respectiv la sfârșitul unei perioade 

de referință sau al unei perioade de report, acest lucru nu este totuși posibil decât cu condiția 

ca lucrătorul al cărui drept la concediu anual plătit s‑a pierdut să fi avut în mod efectiv 

posibilitatea de a exercita dreptul care îi este conferit astfel (a se vedea în special Hotărârile 

citate anterior Schultz‑Hoff și alții, punctul 43, și KHS, punctul 26). 

31. În această privință, Curtea a statuat astfel că articolul 7 alineatul (1) menționat 

trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd 

că dreptul la concediu anual plătit se stinge la expirarea perioadei de referință și/sau a unei 

perioade de report stabilite de dreptul național chiar și în cazul în care lucrătorul s‑a aflat în 

concediu medical care a corespuns în tot sau în parte cu perioada de referință, iar 

incapacitatea sa de muncă a continuat până la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru 

care nu a putut să își exercite dreptul la concediu anual plătit (Hotărârea Schultz‑Hoff și alții, 

citată anterior, punctul 52). 

32. Astfel, a admite, în asemenea împrejurări specifice de incapacitate de muncă, că 

dispozițiile naționale prin care se stabilește perioada de report pot să prevadă stingerea 

dreptului lucrătorului la concediu anual plătit, fără ca lucrătorul să fi avut în mod efectiv 

posibilitatea de a exercita acest drept, ar aduce atingere substanței dreptului social conferit în 

mod direct fiecărui lucrător de articolul 7 din Directiva 2003/88 (a se vedea în acest sens 
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Hotărârile citate anterior BECTU, punctele 48 și 49, și Schultz‑Hoff și alții, punctele 44, 45, 

47 și 48). 

33. În aceleași împrejurări, indemnizația financiară la care are dreptul lucrătorul în 

cauză trebuie calculată astfel încât acesta din urmă să fie pus într‑o situație comparabilă cu 

cea în care s‑ar fi aflat dacă ar fi exercitat dreptul menționat în timpul raportului său de 

muncă. De aceea, remunerația obișnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în 

perioada de repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă în 

ceea ce privește calculul indemnizației pentru concediul anual neefectuat la încetarea 

raportului de muncă (Hotărârile citate anterior Schultz‑Hoff și alții, punctele 61 și 62, și 

Heimann și Toltschin, punctul 25). Dreptul la concediu anual și cel la obținerea unei plăți în 

acest temei trebuie de altfel să fie considerate două aspecte ale unui drept unic (a se vedea în 

special Hotărârea Schultz‑Hoff și alții, citată anterior, punctul 60 și jurisprudența citată). 

34. În conformitate cu jurisprudența astfel amintită, este, prin urmare, exclus ca 

dreptul unui lucrător la concediu anual minim plătit, garantat de dreptul Uniunii, să fie 

diminuat într‑o situație caracterizată prin faptul că lucrătorul nu a putut să își îndeplinească 

obligația de a lucra în perioada de referință din cauza unei boli (Hotărârea Heimann și 

Toltschin, citată anterior, punctul 26). 

35. Desigur, astfel cum amintesc Consiliul Uniunii Europene și Comisia, Curtea a 

precizat de asemenea că, în ceea ce privește dubla finalitate a dreptului la concediu anual, și 

anume, de a‑i permite lucrătorului, pe de o parte, să se odihnească în urma îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul contractului său de muncă și, pe de altă parte, să dispună de 

o perioadă de destindere și de recreere, dreptul la concediu anual plătit dobândit de un lucrător 

aflat în incapacitate de muncă mai multe perioade de referință consecutive poate să răspundă 

celor două aspecte ale acestei finalități numai în măsura în care reportul nu depășește o 

anumită limită temporală (Hotărârea KHS, citată anterior, punctele 31 și 33). 

36. Totuși, Curtea a precizat la fel de clar, în această privință, făcând trimitere expresă 

la împrejurarea că dreptul la concediu anual plătit este un principiu de drept social de o 

importanță deosebită, consacrat de asemenea la articolul 31 alineatul (2) din cartă, că, pentru a 

respecta acest drept, al cărui obiectiv este protecția lucrătorului, fiecare perioadă de report 

trebuie să depășească în mod substanțial perioada de referință pentru care este acordată 

(Hotărârile citate anterior KHS, punctele 37 și 38, și Neidel, punctele 40 și 41). 

37. De aici, Curtea a dedus în special că o perioadă de report de 9 luni, întrucât are o 

durată inferioară celei a perioadei de referință, nu poate fi suficientă (Hotărârea Neidel, citată 

anterior, punctele 42 și 43), statuând, în schimb, că se poate susține în mod rezonabil că o 

perioadă de report de 15 luni nu încalcă finalitatea dreptului la concediu anual plătit 

(Hotărârea KHS, citată anterior, punctul 43). 

Or, raportat statuărilor mai sus expuse, în mod just instanța de fond a concluzionat că, 

în cauză, având în vedere că apelantul solicită în anul 2017 obligarea unității angajatoare la 

acordarea concediului anual plătit aferent perioadei 01.11.2012 – 02.11.2013, perioada de 

report prevăzută de art. 263 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a fost cu mult depăşită. 

Timpul îndelungat, scurs de la perioada de referință pentru care se solicită concediu de 

odihnă (01.09.2012 – 02.11.2013) conduc la concluzia, susținută inclusiv prin jurisprudența 

Curții Europene de Justiție, că acordarea unui concediu de 62 de zile lucrătoare s-ar abate de 

la unul dintre scopurile acestui tip de concediu (astfel cum au fost stabilite prin hotărârile 

Curții Europene de Justiție), respectiv cel de odihnă, rămânând doar cel de recreere. 

Pe de altă parte, distinct de situația analizată în precedent privind perioada de report și 

care are ca premisă doar întinderea acordării dreptului la concediu de odihnă, prevederile art. 

7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE garantează lucrătorului un concediu anual plătit de cel 

puțin 4 săptămâni, statele membre având obligația de a lua toate măsurile necesare în acest 

sens. Garantarea efectuării concediului de odihnă este reglementată şi de Codul muncii, prin 

art. 144, potrivit căruia „(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor 



532 

 

salariaților. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renunțări sau limitări”. 

Se impune așadar concluzia ce rezultă din jurisprudența precitată a Curții Europene de 

Justiție că depăşirea perioadei de report sau efectuarea unor alte categorii de concedii nu pot 

exclude însăşi acordarea dreptului garantat, mai ales în condițiile în care angajatorul s-a opus 

cererii salariatului de acordare a acestui drept. În acest sens a statuat şi Curtea Europeană de 

Justiție, instanța reținând pct. 23 al Hotărârii din 22.11.2011 potrivit căruia „(...) potrivit unei 

jurisprudențe constante, dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un 

principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită, de la care nu se poate 

deroga și a cărui punere în aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi 

efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres chiar în Directiva 93/104/CE a 

Consiliului din 23 noiembrie 1993 (...), această directivă fiind codificată prin Directiva 

2003/88 (...)” şi pct. 26 - teza a doua - din aceeaşi hotărâre, respectiv „Totuși, Curtea a supus 

această constatare de principiu condiției ca lucrătorul al cărui drept la concediul anual plătit s-

a pierdut să fi avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita dreptul conferit de directiva 

menționată”. 

Din coroborarea celor două premise ale prezentului litigiu, astfel cum au fost expuse, 

privitoare, pe de o parte, la depăşirea perioadei de report, iar, pe de altă parte, la principiul 

potrivit căruia dreptul anual la concediu de odihnă este garantat, având în vedere și 

specificitatea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice, care se stabileşte pe an şcolar şi nu 

pe an calendaristic, corect a reținut instanța de fond că apelantul avea garantat dreptul la 4 

săptămâni de concediu de odihnă în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) 

(conform art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE), adică 20 de zile lucrătoare. Obligația corelativă 

ce revenea unității școlare de acordare a acestui drept a fost îndeplinită doar parțial, pentru o 

perioadă de 10 zile lucrătoare, astfel că just a apreciat prima instanță că apelantul era 

îndreptățit pentru anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) la efectuarea a încă 10 

zile lucrătoare de concediu de odihnă. De asemenea, la stabilirea numărului de zile de 

concediu de odihnă pentru perioada 01.09.2013 – 02.11.2013, instanța de fond a avut în 

vedere, distinct, și raportarea la perioada de activitate a apelantului, cum, de altfel, se și 

raportează concediul de odihnă. Numărul de 13 zile de concediu acordate de către prima 

instanță pentru perioada a fost stabilit prin raportare la perioada minimă a concediului anual 

plătit - garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - respectiv 4 săptămâni/an școala, 

astfel că solicitarea acestuia privind acordarea a 62 zile lucrătoare de concediu anual plătit 

pentru perioadele 01.112012-31.082013 şi 01.09.2013 - 02.11.2013, nu poate fi primită, 

concediul de odihnă acordat de prima instanța fiind stabilit în raport şi cu perioada 

concediului medical, dar, astfel cum s-a precizat, avându-se în vedere, urmare a depășirii 

perioade de report și în acord obligația impusă de jurisprudența C.J.U.E, redată, o perioada 

minimă a concediului anual plătit - garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - 

respectiv 4 săptămâni/an şcolar. 

În consecință, găsind criticile formulate neîntemeiate, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 

1 Cod proc. civilă, respinge ca nefondat, apelul declarat de reclamantul X împotriva sentinței 

civile nr. 934 din 10.05.2017 pronunțate de Tribunalul Iaşi, sentință pe care o păstrează. 

 

14. Drepturi salariale. Aplicarea indicelui anual de creștere a preturilor de consum 

la salariul de bază, conform dispozițiilor Contractul Colectiv de Muncă din 

Societatea Română de Televiziune pentru anii 2012 – 2014 

Eficacitatea dreptului la majorarea salariului de bază prin compensarea 

cu indicele prețurilor de consum este condiționată, potrivit clauzelor contractuale 

de posibilitățile financiare ale instituției, fiind incidente dispozițiile art. 1400 Cod 

civil, îndeplinirea condiției trebuind a fi apreciată potrivit dispozițiilor art.1404 
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Cod civil după criteriile stabilite de părţi sau pe care acestea este probabil să le fi 

avut în vedere după împrejurări. 

Temei de drept: art. 102 alin. 1 lit. d și art. 108 alin.1 lit. b din Contractele colective 

de muncă din Societatea Română de Televiziune valabile pentru anii 2012-2013 și 2013-

2014, art. 1400 Cod civil, art.1404 Cod civil, art. 1 alin.1, art. 133 alin.1 și art. 144 alin.1 

din Legea dialogului social nr. 62/2011, nart. 40 alin.2 lit. c) și 229 alin. 4 din Codul 

muncii 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 531/5 

octombrie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. XYZ6/99/16.12.2016, 

reclamantii S. și V. au chemat în judecată pe pârâta Societatea Română de Televiziune 

solicitând instanţei plata urmatoarelor sume de bani:  

- totalul diferentelor salariale restante acumulate începând cu data de 07.04.2012, data 

intrarii in vigoare a Contractului Colectiv de munca din S.R.T. aplicabil in perioada 

08.04.2012-03.05.2013 si pana la data de 31.12.2014, data expirarii Contractului colectiv de 

munca din S.R.T. aplicabil in perioada 04.05.2013-31.12.2014, rezultate din neaplicarea 

indicelui anual de crestere a preturilor de consum la salariul de baza, conform dispozitiilor art. 

102 alin. 1 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă din S.R.T aplicabil in perioada 08.04.2012-

03.05.2013 si dispozitiilor art. 108 alin.1 lit. b din Contractul colectiv de munca din S.R.T. 

aplicabil in perioada 04.05.2013-31.12.2014; 

- indemnizatia suplimentara de concediu pentru anul 2014, conform dispozitiilor art. 

93 alin.4 din Contractul colectiv de munca din S.R.T. aplicabil in perioada 04.05.2013-

31.12.2014; 

- actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate pentru perioada dintre nasterea 

dreptului si plata efectiva; 

- dobânda legală calculată de la momentele în care angajatorul ar fi trebuit să plătească 

drepturile salariale şi până la plata efectivă. 

Prin sentinţa civilă nr. 553/20.03.2017, Tribunalul Iaşi ia act de renunţarea 

reclamanţilor S. şi V. la judecata capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei 

Societatea Română de Televiziune la plata indemnizaţiei suplimentare de concediu pentru 

anul 2014. 

Admite acţiunea formulată de reclamanţii S. şi V. în contradictoriu cu pârâta 

Societatea Română de Televiziune cu sediul în mun. Bucureşti, aşa cum a fost precizată. 

Obligă pârâta să plătească reclamanţilor diferenţele de drepturi salariale pentru 

perioada 7.04.2012 - 31.12.2014, rezultate din majorarea salariului de bază ca urmare a 

aplicării indicelui anual de creştere a preţurilor de consum comunicat de către Institutul 

Naţional de Statistică la salariul de bază, conform disp. art. 102 alin 1 lit. d din Contractul 

Colectiv de Muncă din SRT aplicabil în perioada 08.04.2012- 03.05.2013 şi disp. art. 108 

alin. 1 lit. b din Contractul Colectiv de Muncă al SRT aplicabil în perioada 04.05.2013 - 

31.12.2014, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie pentru perioada dintre naşterea 

dreptului şi plata efectivă precum şi dobânda legală aferentă sumelor datorate calculată de la 

scadenţa fiecărei sume datorate cu titlu de diferenţă salarială şi până la plata efectivă. 

Pentru a se pronunţa astfel,instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Prin Serviciul Registratura al Tribunalului Iaşi, la data de13.02.2017, reclamanţii 

înaintează la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare prin care declară că înţeleg să renunţe la 

judecata capătului de cerere privind obligarea paratei la plata indemnizaţiei suplimentare de 

concediu pentru anul 2014, întrucât s-a făcut dovada achitării integrale a acestor drepturi 

salariale.  
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In conţinutul principiului disponibilităţii intra şi dreptul părţilor de a face acte 

procesule de dispoziţie, care sunt acte de voinţa ale părţilor cu privire la drepturile subiective 

deduse judecăţii.Printre acestea se regăseşte si renunţarea la judecata care este reglementata 

de dispoziţiile art. 406 din Codul de procedura civila. 

Aşadar, instanţa constata ca, prin cererea de renunţare la judecata capătului de cerere 

privind obligarea paratei la plata indemnizaţiei suplimentare de concediu pentru anul 2014, 

reclamanţii au complinit condiţiile impuse de art. 406 din Codul de procedura civila. 

Pe fondul cauzei, instanţa retine ca, potrivit dispoziţiilor art. 102 alin. 1 lit. d si art. 

108 alin.1 lit. b din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune 

valabile pentru anii 2012-2013 si 2013-2014, "Părţile contractante convin asupra următoarelor 

prevederi pentru perioada de valabilitate a prezentului CCM: lit d) compensarea salariului de 

bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al preţurilor de consum, comunicat de I.N.S." 

La nivel naţional, dreptul la negocieri colective este garantat de Constituţia României, 

aşa cum este statuat în art. 41 alin. 5 „dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi 

caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate”. În conformitate cu art. 1, alin. 

1, lit. b) pct. (iii) din Legea dialogului social nr. 62/2011, negocierea colectivă reprezintă 

negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau 

reprezentanţii angajaţilor, după caz, şi urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de 

serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun. 

Art.40 alin.2 lit. c) din Codul muncii statuează că: "Angajatorul are obligaţia să acorde 

salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 

din contractului individual de muncă", iar dispoziţiile art. 229 alin. 4 din Codul muncii prevăd 

ca: "Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie 

legea părţilor".  

In acest spirit, art. 133 alin.1 din Legea nr. 62/2011 prevede ca, clauzele contractelor 

colective de munca produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, iar conform art. 144 alin.1 

acestea produc efecte ca si un act normativ. Interpretarea clauzelor contractelor colective de 

munca pe parcursul executării, in temeiul art. 278 alin.1 din Codul muncii (care face trimitere 

la dispoziţiile legislaţiei civile ca drept comun), se poate realiza prin acordul părţilor. 

De asemenea, din analiza dispoziţiilor art. 148 alin. 1 din Legea 62/2011, coroborat cu 

art. 133 alin. 1 lit. b din Legea nr. 62/2011, care constituie legea părţilor şi se impun acestora, 

reiese limpede faptul că părţile au convenit asupra acordării dreptului la compensarea 

salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al preturilor de consum, comunicat 

de I.N.S., nefiind prevăzut, astfel cum s-a susţinut de pârâtă prin apărările formulate prin 

întâmpinare, că aceste drepturi ar fi condiţionate de alte negocieri, negocierile de care 

aminteşte pârâta vizând doar calendarul de plată, iar nu dreptul însuşi la diferenţa de salariu, 

negocieri care nu au mai avut loc câtă vreme pârâta nu mai recunoaşte obligaţia de plată. 

În plus, din probatoriul administrat in cauza parata nu a demonstrat prin nici un mijloc 

de proba ca posibilităţile financiare sunt limitate ori ca se afla in imposibilitate financiara 

pentru plata diferenţelor de drepturi salariale solicitate prin prezenta acţiune. 

De asemenea, condiţia negocierilor individuale nu poate fi reţinută de tribunal, câtă 

vreme în fapt nu este vorba de o majorare salarială efectivă care să fie negociată, majorarea 

făcându-se strict prin raportare la indicele de creştere al preturilor de consum, comunicat de 

I.N.S, iar nu prin raportare la ceea ce s-a negociat, această majorare având ca scop tocmai 

menţinerea valorii reale a salariului, deci puterea de cumpărare. 

Prin urmare, tribunalul apreciază întemeiată acţiunea, astfel că o admite.  

Actualizarea creanţelor are o natură juridică diferită de aceea a dobânzii solicitate de 

reclamanţi. Actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, 

aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se 

măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la puterea lor de 

cumpărare. Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la 

data efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu (damnum emergens).  
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În schimb, dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care creditorul l-ar 

fi obţinut din investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, se acordă cu titlu de 

reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul nerealizat (lucrum 

cessans). Acordarea dobânzii legale, până la data plăţii integrale a drepturilor astfel stabilite, 

alături de actualizarea cu indicele de inflaţie nu conduce la o dublă reparare a prejudiciului, ci 

asigură o reparare integrală a acestuia, în acord cu dispoziţiile art. 1084 din Codul civil din 

anului 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din anul 2009. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Societatea Română de Televiziune. 

Apelanta solicită schimbarea în parte a hotărârii pronunţate, în ceea ce priveşte 

obligarea la plata diferenţelor de drepturi salariale pentru perioada 07.04.2012-31.12.2014, 

rezultate din majorarea salariului de bază ca urmare a aplicării indicelui anual de creştere a 

preţurilor de consum comunicat de către Institutul Naţional de Statistică la salariul de bază, 

conform dispozițiilor art. 102 alin. 1 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă din SRT aplicabil 

în perioada 08.04.2012-03.05.2013 şi dispozițiilor art.108 alin. 1 lit. b din Contractul Colectiv 

de Muncă al SRT aplicabil în perioada 04.05.2013 - 31.12.2014, sume ce vor fi actualizate cu 

indicele de inflaţie pentru perioada dintre naşterea dreptului şi plata efectivă precum şi 

dobânda legală aferentă sumelor datorate calculată de la scadenţa fiecărei sume datorate cu 

titlu de diferenţă salariată şi până la plata efectivă, în sensul respingerii cererii ca fiind 

nefondată și obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Totodată, în temeiul art. 450, alin.l C.proc.civ. solicită suspendarea executării 

provizorii a hotărârii apelate, legat de împrejurarea ca aceasta este executorie de drept de la 

data pronunţării astfel cum este prevăzut la art. 274 din Codul Muncii republicat. 

Pe fond, apelanta solicită să se constate că acţiunea este nefondata motivat de faptul că 

textele din CCM aplicabil în perioada 2012-2013, 2013-2014 nu instituie obligativitatea de 

acordare a indicilor de inflaţie ci prevăd posibilitatea compensării salariului de baza al fiecărui 

angajat, în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei. 

Citează apelanta dispozițiile art. 102 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2012-

2013 și dispozițiile art. 106 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2013-2014, susținând că 

din interpretarea acestor clauze, rezultă o serie de condiţii suspensive în raport de care sa fie 

acordata plata si anume: 

a) Negocierea calendarului de acordare a compensaţiei strict in perioada de valabilitate 

a contractului colectiv de munca; 

b) Existența posibilităţii financiare de susţinere a acoperirii acestor indici de 

devalorizare; 

c) Să fie realizate negocieri individuale de modificare a contractelor individuale de 

munca asupra salariului; 

d) Existența posibilităţilor financiare (condiţie legală și/sau convenţională). 

Totodată, solicită a se ţine cont şi de dispoziţiile art.36 alin. 2 din Legea nr. 41/1994 

republicată, care condiţionează în mod obligatoriu faptul că, acordarea indexării este ţinută de 

posibilităţi financiare și reţinând condiţiile instituite de art.102 din CCM 2012-2013, respectiv 

art.106 din CCM 2013-2014, care menţin raţionamentul juridic convenţional al compensării 

cu indicii de inflaţie si anume acela al posibilităţii financiare, negocierii calendarului de 

creştere si al negocierii individuale pentru modificarea contractelor individuale de munca 

asupra elementului „salariu". 

Argumentarea instanţa de fond în fundamentarea soluției nu are temei legal şi este 

nefondată, întrucât nu au existat negocieri, deci nu a existat un acord intre partenerii sociali, 

nu au existat posibilităţi financiare și nu în ultimul rând, susține apelanta pentru că, potrivit 

art. 41 coroborat cu art. 162 din Codul Muncii, modificarea salariului se poate face doar cu 

acordul părţilor şi doar pe baza unei negocieri individuale, pentru că în contractul colectiv 

invocat se creează doar premisa acestei indexări si ca negocierile trebuiau a fi realizate doar 

pe perioada de valabilitate a CCM. 
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Mai motivează apelanta că salarizarea în cadrul SRTv este cuantificată din salariul 

minim pe economie, la care se adaugă un procent de 40% pana în anul 2013 si 30% după 

2013 valoare rezultată la care se aplica și indicele de salarizare din grila de salarizare parte 

integrantă din CCM la nivel de unitate si astfel rezultă salariul de bază. 

Însăşi modalitatea de cuantificare a salariului minim la nivel de societate, prin 

aplicarea unui procent la salariul minim pe economie, este în măsură sa acopere mai mult 

decât valoarea inflaţiei cuantificate anual de INS, pentru ca acest salariu minim este cel la 

care se aplica indicii de salarizare aferenţi funcţiei. 

Mai motivează apelanta că, atâta timp cat aplicarea acestor clauze este pusa sub doua 

condiţii suspensive, pe de o parte fiind condiţionata de posibilităţile financiare si pe de alta 

parte depinzând de o negociere periodica, deci de un factor volitiv, rezulta ca în situaţia în 

care angajatorul are pierderi financiare în perioada de referinţă clauza pe care se motivează 

acest demers judiciar este inaplicabilă, cu atât mai mult cu cât nu au existat negocieri. 

Mai motivează apelanta că o alta argumentaţie a netemeiniciei soluţiei apelate rezida 

si din textul art. 41 din Codul Muncii, care prevede ca modificarea elementelor esenţiale (cum 

este și salariu) se poate realiza numai cu acordul părților, motiv pentru care atâta timp cat în 

acest caz nu suntem în prezenta neplăţii unor drepturi salariale născute si actuale, instanţa de 

judecata nu se poate substitui voinţei niciuneia dintre părţi în sensul de a modifica un element 

al contractului de muncă. 

Mai mult decât atât, plecând de la textul art. 229 din Codul Muncii, care prevede ca, 

Contractul Colectiv de Munca este legea părţilor semnatare, prin interpretarea textelor privind 

compensarea salariilor cu indicele preturilor de consum în funcţie de posibilităţile 

angajatorului si în baza negocierilor periodice, rezulta ca instanţa de judecata va trebui sa 

verifice atât daca angajatorul a avut sau nu aceasta posibilitate și, dacă a avut-o, daca cu rea 

credinţă nu a aplicat o asemenea clauză, cât și dacă au existat negocieri și, după caz, care a 

fost rezultatul acestora. 

În ceea ce priveşte condiţia suspensiva sub care se afla clauzele de baza ale celor doua 

articole din CCM 2012-2013 (art. 102), CCM 2013-2014 (art. 106), apelanta susține că 

începând cu anul 2006 Societatea Romana de Televiziune a înregistrat în mod continuu 

pierderi financiare care au ajuns in anul 2014 la peste 170 milioane de euro, de unde rezulta în 

mod evident că nu au existat posibilităţi de a se asigura si compensarea solicitată, dincolo de 

împrejurarea că nu au existat negocierile, condiţie tocmai în contextul in care salariul minim 

în Societatea Romana de Televiziune a fost cu 40% mai mare decât salariul minim pe 

economie care este în sine obligatoriu de drept. 

Din perspectiva dreptului civit, drept comun ca ceea ce priveşte efectele actului juridic 

civil, condiţia suspensiva este acea stare/situaţie de a cărei îndeplinire depinde naşterea unui 

efect juridic al unui act juridic existent. 

Astfel acest tip de condiţie suspendă efectele clauzei actului juridic până la momentul 

realizării sale, respectiv existența posibilităţii de plată, pentru ca în caz contrar acea parte a 

actului juridic nu produce efecte, respectiv este suspendat, pana la îndeplinirea condiţiei sub 

care s-a născut. 

Potrivit art.l, lit.i din Legea nr. 62/2011, contractul colectiv de munca este convenţia 

încheiată între angajator si sindicatul reprezentativ in acest caz, convenţie prin care se 

stabilesc clauze privind condiţiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligaţii ce 

decurg din raporturile de munca. În acest context devine evident ca orice negociere colectiva 

care nu este realizata prin acordul pârtilor nu exista si nici nu se poate naşte obligaţii in 

sarcina pârtii care nu si-a manifestat voinţa, iar intervenţia forţei legii este fezabila doar in 

situaţia care exista o norma ori dispoziţie legala care sa oblige prin ea însăşi la a se face sau a 

nu se face. 

În drept, îşi întemeiază prezentul apel pe disp. art. 456 raportat şi 466 alin. l C. 

proc.civ; în conformitate cu art. 453 din C.proc.civ. 
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Intimaţii S. şi V. au formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea ca nefondat a 

apelului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii atacate, pentru următoarele motive: 

Compensarea salariului de bază cu indicele de creştere a preţurilor de consum nu 

reprezintă o veritabilă majorare salarială, care să necesite modificarea prealabilă a 

contractului individual de muncă, ci, susțin intimații, face parte dintre elementele constitutive 

ale salariului, fiind rezultatul negocierilor colective soldate cu încheierea celor două contracte 

colective de muncă, or, potrivit prevederilor art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii: 

„Angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din 

contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă". 

În această privinţă sunt pertinente, mutatis mutandis, argumentele inserate în 

motivarea sentinţei civile nr. 11768/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. 25137/3/2014 (definitivă prin 

decizia nr. 2449/13.05.2016 a Curţii de Apel Bucureşti): „Cum compensarea salariilor de bază 

individuale, până la data de 07.04.2012, a rezultat ca fiind posibilă prin aplicarea directă a 

clauzelor contractului colectiv de muncă aplicabil, nu mai era necesară încheierea unui act 

adiţional la contractul individual de muncă, acesta fiind modificat în virtutea clauzelor 

contractului colectiv de muncă legal negociate (clauza cuprinsă în art. 102 alin. I Ut. d), 

întrucât cadrul normativ general, reprezentat de prevederile art. 17 alin. 4 teza II din Codul 

muncii, permiteau o asemenea modificare, în situaţia în care aceasta rezultă ca posibilă din 

contractul colectiv de muncă aplicabil". 

De altfel, în textul celor două articole (art. 102 din CCM 2012-2012 şi art. 108 din 

CCM 2013-2014) se face o distincţie netă între „majorările salariate", care pot fi „efectuate la 

iniţiativa oricărei părţi din contractul individual de muncă, prin negocieri individuale, în 

raport cu posibilităţile financiare ale angajatorului", şi „compensarea salariului de bază cu 

indicele de creştere a preţurilor de consum ", care este pusă în relaţie doar cu „posibilităţile 

financiare ale angajatorului". 

În ceea ce priveşte pretinsa condiţionare a acordării drepturilor salariale rezultate din 

compensarea salariului de bază cu indicele de inflaţie de existenţa posibilităţilor financiare din 

partea angajatorului, nu numai că „pârâta nu a demonstrat prin niciun mijloc de probă că 

posibilităţile financiare sunt limitate ori că se află în imposibilitate financiară pentru plata 

diferenţelor de drepturi salariate solicitate prin prezenta acţiune dar potrivit rapoartelor 

interne, de activitate şi comunicatelor difuzate pe intranet situaţia financiară a TVR este 

actualmente pozitivă, neexistând motive de ordin obiectiv care să o împiedice pe apelantă să 

procedeze la plata drepturilor restante, aşa-zisa „condiţie suspensivă" - existenţa posibilităţii 

de plată - fiind îndeplinită la data promovării acţiunii.” 

De altfel, este evident faptul că apelanta dispune de fondurile necesare achitării acestor 

drepturi, de vreme salariaţii cu aceeaşi încadrare de bază afiliaţi la Sindicatul Creatorilor de 

Imagine au primit şi primesc în continuare salariul majorat cu indicele de creştere a preţurilor 

de consum, aşa cum a dispus Tribunalul Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 11768/19.11.2015 

pronunţată în dosarul nr. 25137/3/2014, pe când salariaţii afiliaţi la Sindicatul pentru Unitatea 

Salariaţilor TV Filiala Iaşi au primit în compensare salariul actualizat cu indicele de inflaţie 

doar până la data de 07.04.2012, nivel care nu a mai fost menţinut dopa această dată, întrucât 

angajatorul a revenit în mod nejustificat şi discriminatoriu la nivelul de salarizare din anii 

2008-2009, 

Cât priveşte invocarea de către apelantă a prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 

41/1994 republicata, aceasta nu are relevanţă, căci pârâta nu poate invoca în susţinerea 

intereselor sale propria culpă de a fi negociat drepturi salariale cu încălcarea unor prevederi 

legale pentru a se exonera de plata acestor drepturi. 

„A recunoaşte angajatorului posibilitatea ca după negocierea contractului colectiv de 

muncă, deci după stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale părţilor, să fie exonerat de 

plata salariilor sau a drepturilor asimilate prevalându-se de scuza aprobării unui buget de 

venituri mult inferior celui necesar pentru respectarea obligaţiilor salariate asumate prin 
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contract, ar însemna practic acceptarea unei negocieri pur formale cu consecinţa golirii de 

conţinut a principiului negocierii salariate. 

Plata muncii către salariaţi şi a drepturilor de natură salariată cuvenite ca urmare a 

desfăşurării muncii în condiţii negociate legal nu poate fi supusă unei condiţii suspensive din 

partea angajatorului cu consecinţa neacordării acestora ori de câte ori angajatorul nu 

întocmeşte corespunzător bugetul astfel încât să fie în măsură să respecte prevederile art. 161 

(anterior 156) din Codul muncii referitoare la onorarea cu prioritate a obligaţiilor salariate, iar 

împrejurarea că sumele respective sunt sume aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli 

potrivit legii este o garanţie a plăţii drepturilor în discuţie, întrucât nu-i poate fi permis 

angajatorului să prevadă acordarea unor drepturi pentru angajaţi pe care tot acesta să le 

condiţioneze de voinţa sa de a aloca sau nu resursele financiare necesare plăţii acestora." 

(extras din sentinţa civilă nr. 11768/19.11.2015 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a 

conflicte de muncă şi asigurări sociale). 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de pârâta Societatea Română 

de Televiziune este nefondat.  

Problema litigioasă o constituie acordarea majorărilor salariale pentru perioada 

07.04.2012 – 31.12.2014, rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. 1 lit. d și art. 108 

alin.1 lit. b din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune valabile 

pentru anii 2012-2013 și 2013-2014. 

Dispozițiile art. 102 alin. 1 lit. d din Contractul colectiv de muncă din Societatea 

Română de Televiziune valabile pentru anii 2012-2013 prevăd: 

„1) Părţile contractante convin asupra următoarelor prevederi pentru perioada de 

valabilitate a prezentului CCM:  

a) se pot efectua majorări salariale de la 1 octombrie și 1 martie, prin negocieri 

individuale, în raport cu posibilitățile financiare ale societății și în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

b) cuantumul aferent majorării fondului de salarii se negociază cu 30 de zile înainte de 

datele stabilite la lit.a; 

c) majorările salariale se vor efectua prin negocieri individuale în conformitate cu 

prevederile art. 98 din prezentul CCM; 

d) compensarea salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S., în funcție de posibilitățile financiare ale instituției. 

2) Angajatorul se obligă a corela în permanență valoarea salariului de bază minim brut 

din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 % mai mare decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată.” 

Dispozițiile art.108 alin.1 lit. b din Contractul colectiv de muncă din Societatea 

Română de Televiziune valabile pentru anii 2013-2014 prevăd: 

"Părţile contractante convin asupra următoarelor prevederi pentru perioada de 

valabilitate a prezentului Contract Colectiv de Muncă:  

a) se pot efectua majorări la inițiativa oricărei părți din Contract Individual de Muncă; 

b) compensarea salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S., în funcție de posibilitățile financiare ale instituției. 

2) Angajatorul se obligă a corela în permanență valoarea salariului de bază minim brut 

din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 % mai mare decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată. Pe perioada valabilității actualului Contract Colectiv de 

Muncă, din cauza situației economico – financiare dificile a SRTv, Părțile au convenit 

reducerea procentului de 40% la 30%, fără a afecta salariile de bază existente în plată.” 

Apelanta susține că acordarea majorărilor salariului de bază prin compensarea cu 

indicele prețurilor de consum este condiționată de o serie de condiții de a căror îndeplinire 

depinde însăși eficacitatea obligației: negocierea calendarului de creştere și negocierea 
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individuală pentru modificarea contractelor individuale de muncă asupra elementului 

„salariu" și posibilitățile financiare ale instituției. 

Cercetând clauzele contractuale mai sus citate, în ceea ce privește condiția de 

negociere a calendarului de creștere precum și cea individuală, Curtea observă că aceasta 

vizează doar drepturile negociate potrivit art. 102 alin. 1 lit.a – c din CCM pentru anii 2012-

2013 și potrivit art.108 (1) lit.a din CCM pentru anii 2013-2014 și nu vizează și clauza 

negociată de compensare a salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S. 

Eficacitatea acestui drept la majorarea salariului de bază prin compensarea cu indicele 

prețurilor de consum este condiționată exclusiv de posibilitățile financiare ale instituției și nu 

și de îndeplinirea altor condiții. 

În ceea ce privește clauza contractuală pe care intimații reclamanți își întemeiază 

acțiunea este, într-adevăr, așa cum susține apelanta afectată de o condiție suspensivă, în sensul 

art. 1400 Cod civil, potrivit căruia ”Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa 

depinde eficacitatea obligaţiei.” 

Potrivit dispozițiilor art.1404 Cod civil „(1) Îndeplinirea condiţiei se apreciază după 

criteriile stabilite de părţi sau pe care acestea este probabil să le fi avut în vedere după 

împrejurări.” 

Curtea constată că în contractele colective de muncă aplicabile perioadei de referință, 

partenerii sociali nu au determinat în concret care sunt elementele în funcție de care se 

apreciază „posibilitățile financiare ale instituției”. 

Este real că apelanta este o instituție publică a cărei finanțare se face, potrivit Legii 

41/1994, atât din alocări de la bugetul de stat cât și din venituri proprii, însă nu se poate 

prezuma (în lipsa oricăror noțiuni concrete), că sintagma ”posibilitățile financiare” se 

identifică cu rentabilitatea instituției. 

Apelanta Societatea Română de Televiziune, deși a invocat pierderi financiare și 

implicit lipsa de profitabilitate, nu a prezentat nici o probă de natură a concluziona asupra 

desființării obligației prin îndeplinirea evenimentului prefigurat de părți în contractul colectiv 

de muncă, lipsa posibilităților financiare, deși avea această obligație prin raportare la 

dispozițiile art.272 din Codul muncii. 

În plus, pentru anii 2013 – 2014 la negocierea contractului colectiv de muncă 

partenerii sociali au avut în vedere situația economico – financiară dificilă a SRTv (astfel cum 

se menționează în alin.2 al art. 108, fraza a doua) astfel că nu se poate reține că la momentul 

convenirii asupra clauzei contractuale starea financiară a instituției (deși precară) împiedica 

însăși executarea obligației la majorarea salarială.  

Curtea constată, așadar că, prin raportare și la dispozițiile art. 1 alin.1, art. 133 alin.1 și 

art. 144 alin.1 din Legea dialogului social nr. 62/2011 coroborate cu art. 40 alin.2 lit. c) și 229 

alin. 4 din Codul muncii, contractele colective de muncă în discuție au putere de lege între 

părțile contractante, angajatorul fiind ținut la acordarea majorărilor salariale convenite, dat 

fiind faptul că nu a probat incidența condiției suspensive de executare. 

În ceea ce privește apărarea apelantei grefată pe dispozițiile art. 41 din Codul muncii, 

în sensul că instanţa de judecata nu se poate substitui voinţei niciuneia dintre părţi în sensul de 

a modifica un element al contractului de muncă, respectiv salariul, în lipsa negocierii 

individuale, Curtea constată că, pe de o parte că în cauză angajatorul se opune modificării 

salariului, date fiind apărările mai sus analizate, iar pe de altă parte angajatorul are obligația, 

conform art. 40 lit c) din Codul muncii să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din 

lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. 

În ceea ce privește apărarea apelantei ce vizează modalitatea de cuantificare a 

salariului minim la nivel de societate, prin raportare la prevederile alin.2 al dispozițiilor art. 

102 și art. 108 din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune 

valabile pentru anii 2012-2013 și 2013-2014, Curtea constată că dreptul rezultat din alin.2 este 

distinct de dreptul la majorarea salarială rezultat din alin.1 al acelorași articole. Ca atare, 
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majorarea salariului de bază minim brut din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 

% mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată nu include în conținutul 

său și compensarea salariului de bază cu indicele de creştere al preţurilor de consum, acestea 

coexistând, de vreme ce prin negocierea partenerilor sociali, cele două drepturi la majorări 

salariale au fost reglementate distinct, neexistând nici un element de natură a concluziona 

asupra excluderii reciproce. 

Pentru toate aceste argumente, Curtea găsind nefundat apelul, în temeiul dispozițiilor 

art. 480 noul C.proc.civ. îl respinge și păstrează ca legală și temeinică sentința apelată. 

În baza dispozițiilor art.1064 alin.1 noul C.proc.civ., Curtea dispune restituirea 

cauţiunii în sumă de 4003 lei consemnată de apelanta Societatea Română de Televiziune, 

conform recipisei de consemnare nr. 4403242/1 din 05.05.2017 (seria TA 3165642), având în 

vedere că prin încheierea pronunțată la data de 11 mai 2017 Curtea de Apel Iași respinge 

cererea formulată de apelanta Societatea Română de Televiziune în contradictoriu cu intimaţii 

S. şi V. privind suspendarea executării provizorii a sentinţei civile nr. 553/20.03.2017 

pronunţate de Tribunalul Iaşi (solicitată prin cererea de apel). 

 

15. Acţiune în obligarea angajatorului la plata sporului de 100% din salariul de 

bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală; limitele învestirii 

instanţei 

Temei de drept: art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din Legea 

nr. 284/2010 art.397 alin.1 C.pr.civ; art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene; Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

Se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. Pretenţia fiind 

întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 C.Muncii, aceasta a fost 

soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia specială incidentă. În 

acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii suplimentare în cadrul 

instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de prima instanța și nu se 

mai impun a fi reluate. Din aceasta perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la 

neacordarea de către angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile 

în care instanţa nu a fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei 

obligaţii şi nici cu o acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual 

pentru a verifica angajarea răspunderii în temeiul art.253 C.muncii.  

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene (2012/C 326/02) s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are 

dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și 

săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

În sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor 

sporuri băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut 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 



541 

 

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)” În 

concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este neîntemeiată, în 

condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept pecuniar în 

raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor de repaus. 

Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în care sunt 

întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar aceasta 

instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclamanţii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 650/31 

octombrie 2017  

 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 15.12.2017 sub nr. 

XX78/99/2015, Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi a chemat în judecată pe pârâţii 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean 

Brăila, solicitând următoarele: 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi 

muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, 

pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtului Consiliul Judeţean Brăila la alocarea fondurilor necesare plăţii 

drepturilor băneşti solicitate. 

Prin sentința civilă nr. 738/20.04.2016 Tribunalul Iași respinge excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Judeţean Brăila. 

Respinge acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de către 

Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi pârâtul Consiliul Judeţean Brăila.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul 

Judeţean Brăila, instanţa constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să o respingă.  

Astfel, potrivit disp. art. 4 din H.G. nr.1434/2004, „Prin hotărâre a consiliului 

judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se înfiinţează 

Direcţia generală şi se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum şi 
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finanţarea acestei direcţii. (2) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. 

(3) Atribuţiile Direcţiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte 

atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti”, iar potrivit disp. art. 8 

„Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din 

bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”. 

Prin urmare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila este 

înființată în subordinea Consiliului Județean Brăila, care îi aprobă structura organizatorică și 

finanțarea, iar finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul local judeţean. 

În consecinţă, calitatea procesuală pasivă a pârâtului Consiliul Județean Brăila este 

justificată pentru capătul de cerere privind obligarea la alocarea sumelor necesare, acestui 

pârât revenindu-i obligația de a asigura finanțarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Brăila. 

Pe fond, analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa reţine următoarea 

situaţie de fapt: 

Reclamanţii sunt salariaţii pârâtei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Brăila, desfăşurându-şi activitatea la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap „B.”, jud. Brăila. 

Prin acţiunea introductivă, astfel cum a fost precizată, reclamanţii au solicitat 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 

14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. De asemenea, reclamanţii au 

solicitat şi obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres 

şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 

75%, pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, 

sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei DGASPC Brăila la plata 

sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi 

dobânda legală, instanţa constată că acesta este neîntemeiat. 

Astfel, potrivit contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor, programul de 

lucru al acestora este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pârâta precizând însă că repartizarea 

programului de lucru s-a realizat în mod inegal, pentru asigurarea continuităţii activităţii. 

Astfel, potrivit disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011, „În anul 2012, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”. 

Aceste dispoziţii legale s-au aplicat şi în anul 2013, potrivit disp. art. 2 din O.U.G. nr. 

84/2012. 

Potrivit disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, „În anul 2014, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 
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zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”.  

Tot astfel, potrivit disp. art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014, „În anul 2015, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”. 

În consecinţă, din cuprinsul dispoziţiilor legale menţionate rezultă că în perioada 2012 

– 2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de spor de 100% la salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în zilele de sărbători legale, ci doar de 

timp liber corespunzător. 

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că este neîntemeiat capătul de cerere având 

ca obiect obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. 

De asemenea, instanţa reţine că este neîntemeiat şi capătul de cerere având ca obiect 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Astfel, potrivit disp. art. 15 alin. 1 din cap. II, anexa III la Legea nr. 284/2010, „În 

unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se 

desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele 

categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de periculoase, un spor de până la 75% din 

salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru 

condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului 

lucrat la locurile de muncă respective; c) pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă 

socială aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde 

atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază; d) 

pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, 

corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru activităţi care se 

desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul 

de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective”. Potrivit alin. 2 al 

aceluiaşi articol, „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, 

precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu 

consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din 

regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, 

după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens”. 

În speţă, prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2012 a Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila. 

Din cuprinsul acestui Regulament rezultă că personalul contractual care se ocupă de 

îngrijirea adulţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu 
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Handicap „B.” beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau spor 

pentru condiţii deosebite de muncă (stres), acordat potrivit art. 15 alin. 1 lit. e din cap. II, 

anexa III la Legea nr. 284/2010. De asemenea, potrivit cap. III din Regulament, „cuantumul 

sporului acordat pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi pentru condiţii deosebite de 

muncă (stres), prevăzut în prezentul regulament, se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale 

de până la 15% asupra salariului de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă 

respective”. 

Din cuprinsul anexei la Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

rezultă că salariaţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Handicap 

„B.” beneficiază de un spor pentru condiţii vătămătoare (stres) sau de un spor pentru condiţii 

deosebite că (stres), spor cuprins între 7% şi 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată. 

Dispoziţii similare sunt cuprinse şi în Regulamentele de acordare a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 

46/12.03.2013 şi nr. 43/19.02.2014. 

În consecinţă, raportat la dispoziţiile legale şi la Regulamentele de acordare sporuri 

menţionate, instanţa reţine faptul că în mod corect reclamanţilor le-a fost acordat un spor 

pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau un spor pentru condiţii deosebite de muncă 

(stres) personalului, în procent de 7% – 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată de fiecare salariat. 

În ceea ce priveşte disp. art. I pct. 5 din Legea nr. 71/2015 şi ale Ordinului nr. 

547/2010, anexa 2, lit. E, pct. 6 şi 7, instanţa reţine că aceste dispoziţii legale nu sunt 

aplicabile reclamanţilor. 

Potrivit anexei 2, lit. E, pct. 6 şi 7, la Ordinul nr. 547/2010, beneficiază de un spor de 

50% din salariul de bază, personalul din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare 

neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, cu excepţia 

personalului prevăzut la lit. B pct. 1, precum şi personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic. 

Potrivit disp. art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2015, „În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor 

şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la 

acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, iar potrivit 

alin. 11 al aceluiaşi articol, „Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre 

rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după 

anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 
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Prin urmare, dispoziţiile legale menţionate se aplică personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că este neîntemeiată cererea reclamanţilor de 

obligare a pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015. 

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanţa constată că este neîntemeiată 

acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de Sindicatul „NV” al 

Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi 

pentru reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean Brăila, urmând să o respingă. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, considerând că a fost data cu 

interpretarea si aplicarea greşita a legii. 

Apreciază apelantul, că, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de obligare a 

pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată 

în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, in baza art. 7 alin (1) din Lg. nr. 238/2011, 

art. 9 alin. 1 din OUG nr. 103/2013 si art. 8 alin. 1 din 0U6 nr. 83/2014, nu si in baza 

probelor. Instanța de fond nu a verificat daca reclamanţii au beneficiat de timp liber 

corespunzător, nu a avut în vedere faptul că reclamanţii nu au primit timp liber corespunzător 

deoarece acesta nu le-a fost asigurat de către DGASPC Brăila, iar Consiliul Judeţean Brăila a 

recunoscut că nu a acordat asistenţilor maternali timp liber corespunzător deoarece aceştia nu 

au solicitat. 

In ceea ce priveşte, respingerea capătului de cerere privind obligarea DGASPC Brăila 

la acordarea diferenţei de spor dintre cuantumul sporului pentru stres si condiţii deosebite 

încasat (intre 7-15%) si cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012-14.12.2015, consideră apelantul că, așa cum reiese din înscrisurile aflate la 

dosarul cauzei, Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap „B.” este 

un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap si acestuia i se aplica dispoziţiile art. 

1 alin. 11 OUG nr. 83/2014 si art. 15 alin. 1 lit. a), Cap. II, Anexa III, din Legea nr. 284/2010. 

Solicită apelantul a se observa faptul că, din anul 2010 si până în prezent 

regulamentele de stabilire si acordare a sporurilor în sistemul bugetar nu au fost elaborate si 

condiţiile de munca nu au fost expertizate, instituţiile publice nu au expertizat locurile de 

munca ale salariaților din sistemul bugetar si nici nu au făcut o reevaluare a condiţiilor de 

munca. Apreciază că prevedere legala se instituie in sensul de a produce efecte si nu pentru a 

nu produce niciun efect timp de 7 ani de la intrarea in vigoare a legii. 

Solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.  

Intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila 

formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În motivarea poziţiei sale procesuale, intimata DGASPC Brăila cu privire la cererea 

privind plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de 

sărbătoare legală în perioada decembrie 2012 – decembrie 2014, apreciază că este nefondată, 

în raport de prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 

80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 
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84/2012 şi prevederile art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, din care rezultă că apelanţii nu 

beneficiază, pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi de sărbătoare legală, de 

un spor de 100% din salariul de bază, ci numai de timp liber corespunzător. În plus, apelanţii 

nu au probat faptul că au prestat muncă în zilele de sărbătoare legală în perioada decembrie 

2012 – decembrie 2014.  

În ceea ce priveşte cererea referitoare la munca prestată în zilele de repaus săptămânal, 

intimata arată că, potrivit contractelor individuale de muncă, durata muncii este de 8 ore/zi şi 

40 ore/săptămână, însă pentru asigurarea continuităţii activităţii, repartizarea programului de 

lucru se realizează în mod inegal. Astfel, orele prestate în zilele de sâmbătă şi duminică nu 

reprezintă ore suplimentare, deoarece se încadrează în norma lunară legală. 

Intimatul Consiliul Judeţean Brăila formulează întâmpinare, apreciind că soluţia 

primei instanţe este legală şi temeinică întrucât a fost dată cu respectarea prevederilor legale 

incidente în cauză. 

Referitor la primul capăt de cerere, respectiv, plata sporului de 100% din salariul de 

bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada decembrie 2012-

decembrie 2014, actualizat cu rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă până la data plăţii 

efective, consideră că instanţa de fond în mod corect a apreciat că din cuprinsul dispoziţiilor 

legale rezultă că în perioada 2012-2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de 

spor de 100% la salariul de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în 

zilele de sărbători legale, ci doar de timp liber corespunzător, care trebuia solicitat în termen 

de 30 de zile de la data prestării muncii în zilele de sărbătoare. 

Relativ la capătul de cerere privind obligarea DGASPC Brăila la acordarea diferenţei 

dintre cuantumul sporului de stres şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7-15%) şi 

cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit 75% pentru perioada decembrie 2012 - decembrie 

2015, suma actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală până la plata efectivă, solicită 

a se observa că instanţa de fond, în mod corect, a reţinut că este neîntemeiat având în vedere 

prevederile legislative în vigoare. 

Consideră că dispoziţiile art. l pct.5 din Legea nr.71/2015 nu se aplică salariaţilor din 

Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap „B.”, apreciind că instanţa 

de fond, în mod corect a reţinut că prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Dispoziţii similare fiind prevăzute 

şi pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 46/2013 

şi 43/2014. 

La termenul de judecată din data de 06.12.2016, instanţa, în baza. art.242 Cod proc. 

civilă a dispus suspendarea judecăţii. 

La data de 25.09.2017, instanţa, din oficiu, a dispus repunerea pe rol a cauzei, în 

vederea perimării apelului. 

La data de 02.10.2017, Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi formulează cerere de repunere pe rol a cauzei, 

întemeiată pe disp. art. 400 şi 415 Cod procedură civilă, solicitând totodată şi judecata în 

lipsă. La aceeaşi dată, apelantul depune precizări prin care solicită respingerea excepţiei de 

perimare a cererii de apel.  

La data de 19.10.2017, intimatul Consiliul Judeţean Brăila a formulat întâmpinare, 

solicitând respingerea cererii de repunere pe rol formulata de apelant ca neavenita şi 
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constatarea neîndeplinirii de către Sindicatul „NV” a dispoziţiilor trasate prin încheierea din 

data de 15.11.2016, iar pe fond, respingerea caii de atac formulate de apelantul-reclamant, 

apreciind că dispoziţiile Deciziei ICCJ urmează a fi aplicate în cauză şi a se continua 

procedura de judecată fără a tine cont de încheierea din data de 06.12.2016. 

Solicită respingerea apelului ca nefondat.  

La data de 23.10.2017, I.C.C.J. a trimis la prezenta cauză, dosarul nr. 

XX78/99/2015/a1, în care s-a pronunţat decizia civilă nr. 1276/21.09.2017, prin care s-a 

admis recursul declarat de Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi împotriva încheierii din data de 06.12.2016 pronunţată de 

Curtea de Apel Iași, fiind trimisă cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.  

În raport de această decizie, s-a dispus citarea părţilor cu menţiunea că „ se vor pune în 

discuţie efectele Deciziei nr. 1276/21.09.2017 a I.C.C.J. şi măsuri procesuale de fond”. 

La data de 27.10.2017, apelantul Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a depus la dosar precizări şi o cerere prin care 

solicită ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila să depună la 

dosar copii de pe certificatele de handicap ale beneficiarilor şi fişele medicale ale acestora. 

Prin precizările depuse la dosar, apelantul în raport de soluţia ICCJ prin Decizia nr. 

1276/21.09.2017, de casare in recurs a încheierii de şedinţa, invocă dispoziţiile art. 500 alin. 

(1) si art. 501 alin. (1) din Codul de procedura civila, apreciind că, ICCJ a statuat faptul ca 

nedepunerea înscrisurilor solicitate nu este de natura sa împiedice desfăşurarea normala a 

procesului, in litigiile de munca sarcina probei revenindu-i angajatorului. 

Având în vedere că prin Decizia nr. 1276/21.09.2017 a I.C.C.J. s-a admis recursul şi s-

a casat încheierea de suspendare a judecării cauzei, în baza art. 421 Cod procedură civilă, 

respinge excepţia de perimare . 

În apel, nu s-au administrat probe, respingându-se solicitarea apelantului ca fiind 

neutila cauzei. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, se reţine că prin acţiunea formulata 

reclamanţii, prin sindicat au solicitat obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 

100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii 

efective, invocând prevederile art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din 

Legea nr. 284/2010 . 

Raportat la aceasta pretenţie, hotărârea fondului este amplu şi temeinic motivată 

răspunzând tuturor argumentelor expuse de reclamanți, prin cererea dedusă judecății. 

Apelanții, prin reprezentant, prin calea de atac exercitată, reiau argumente expuse și în fața 

primei instanțe, invocând faptul că angajatorul nu a făcut dovada compensării muncii prestate 

în zile de sărbători legale cu timp liber corespunzător, făcând totodata trimitere la legislaţia 

Uniunii Europene. 

Or, se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. 

 Pretenţia fiind întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 

C.Muncii, aceasta a fost soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia 

specială incidentă. În acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii 
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suplimentare în cadrul instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de 

prima instanța și nu se mai impun a fi reluate. 

Din aceasta perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la neacordarea de către 

angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile în care instanţa nu a 

fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei obligaţii şi nici cu o 

acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual pentru a verifica angajarea 

răspunderii în temeiul art.253 C.muncii. Acţiunea a vizat exclusiv aşa cum s-a precizat 

anterior „plata sporului de 100%”, spor însă prohibit legal de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 

283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 8 

alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

(2012/C 326/02) 
1
s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are dreptul la o 

limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și 

la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

Potrivit explicațiilor referitoare la articolul 31 din cartă, care, în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf TUE și cu articolul 52 alineatul (7) din cartă, trebuie 

luate în considerare în vederea interpretării acesteia, articolul 31 alineatul (2) din cartă se 

întemeiază pe Directiva 93/104, precum și pe articolul 2 din Carta socială europeană, 

semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la Strasbourg la 3 mai 1996, și pe punctul 

8 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la 

reuniunea Consiliului European care a avut loc la Strasbourg la 9 decembrie 1989. 

Or, în sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor sporuri 

băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut 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)” 

În concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este 

neîntemeiată, în condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept 

pecuniar în raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor 
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de repaus. Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în 

care sunt întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar 

aceasta instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclamanţii. 

În consecinţă, pentru toate aceste considerente, apelul referitor la primul capăt de 

cerere este nefondat, urmând a fi respins. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere, reclamanţii au solicitat obligarea 

pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă în condiţii 

deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă actualizată cu 

indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Potrivit temeiului juridic pe care se întemeiază pretenţia, art. 15 alin.1 lit.a din 

Capitolul II, Anexa III la Legea 284/2010” În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea 

prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de 

periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la 

locurile de muncă respective”. 

În raport de obiectul pretenţiei, Curtea de Apel are în vedere statuările obligatorii ale 

Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr.10/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

210 din 28 martie 2017, potrivit cărora: ”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 

21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi 

art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) art. 7 alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru 

familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate“, locurile de muncă, categoriile de 

personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordare a acestora sunt cele stabilite 

prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.547/2010, în conformitate cu 

prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice.” 

A reținut instanța supremă în argumentare, că „În cuprinsul anexei la Ordinul nr. 

42/77/2011, la pct. II lit. B, se menționează expres că „Sporurile pentru condiții de muncă 

stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor 

prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de 

aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții de 

muncă.  

În acest context, cu toate că prin art. 39 al Legii-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate 

Legea-cadru nr. 330/2009 și Ordinul nr. 547/2010, ca act accesoriu acestei legi, în 

conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa la Ordinul nr. 42/77/2011, prevederile 

Legii-cadru nr. 330/2009 continuă să își producă efectele în prezent. 

Cu alte cuvinte, Ordinul nr. 547/2010 continuă să își producă efectele și ulterior datei 

de 1 ianuarie 2011, ca urmare a trimiterii exprese făcute prin dispozițiile Ordinului nr. 

42/77/2011 la aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009, care reglementează sporurile pentru condiții 

http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/mongi2taobzg4/monitorul-oficial-partea-i-nr-210-28-03-2017
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/mongi2taobzg4/monitorul-oficial-partea-i-nr-210-28-03-2017
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de muncă ce vor fi acordate până la aprobarea unui regulament în conformitate cu dispozițiile 

art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. 

Supraviețuirea Legii-cadru nr. 330/2009 și a normelor sale de aplicare, precum cele 

menționate în Ordinul nr. 547/2010, ulterior abrogării sale prin art. 39 din Legea-cadru nr. 

284/2010, constituie una dintre cele două excepții acceptate de la principiile care guvernează 

acțiunea legii civile în timp (principiul neretroactivității legii civile noi și principiul aplicării 

imediate a legii civile noi), fiind prevăzută expres în anexa la Ordinul nr. 42/77/2011 (la pct. 

II lit. B), circumscrisă unei situații determinate (aceea a sporurilor pentru condiții de muncă) 

și justificată de imposibilitatea aplicării legii noi, din perspectiva art. 21 din Legea-cadru nr. 

284/2010 (prin care reglementează aceste sporuri), ca urmare a prorogării succesive a intrării 

în vigoare a acestui articol până la 1 ianuarie 2017.” 

Astfel, Anexa II.2 din Legea nr. 330/2009 reglementează salarizarea personalului din 

unităţi sanitare de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, asistentul social fiind 

salarizat la nivel egal cu asistentul medical. 

Potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile 

de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010 beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap neuropsihic  

Potrivit anexei 3 lit. B pct.19 din acelaşi act normativ beneficiază de un spor de 15% 

personalul din unităţile de asistenţă socială, respectiv centre rezidentiale, centre de zi şi 

servicii acordate în strada, unitati de îngrijiri la domiciliu, inclusiv servicii de asistenta 

maternală, precum şi unităţile medico-sociale. 

Din modul de reglementare rezultă că doar personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, 

personalul din alte unităţi de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 

În consecinţă, interpretarea coroborată a acestor texte de lege şi în lumina dezlegării 

obligatorii data de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia 10/2017 conduc la concluzia 

că în baza Anexei II din Legea 330/2009 şi Legii 284/2010 cu referire la pct. II lit. B din 

Ordinul nr. 42/77/2011 şi Ordinul 547/2010, reîncadrarea personalului în anul 2011 în baza 

art.1 din Legea 285/2010 şi stabilirea drepturilor salariale s-a realizat cu respectarea 

dispoziţiei legale de menținere a sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-

cadru nr. 330/2009, care s-au acordat până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 

din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai 

în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.  

În consecinţă, pentru perioada 14.12.2012-09.04.2015, sporul pentru condiţii deosebit 

de periculoase potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 din Ordinul 547/2010 a putut fi stabilit exclusiv în 

favoarea asistenţilor sociali care beneficiau de acest spor, la data intrării în vigoare a Legii 

284/2010. Or, reclamanţii nu au făcut dovada că au beneficiat de aceste sporuri în temeiul 

Legii 330/2009 , întreg eșafodajul acţiunii fiind de altfel greşit construit , întemeiată pe 

prevederile Legii nr. 284/2010, inaplicabile în cauză. 

În ceea ce priveşte prevederile Regulamantelor de acordare a sporului pentru condiţii 

vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila acestea sunt 

lipsite de relevanţa cu privire la pretenţia formulata care (deşi este lacunară şi neclară), 

vizează în esenţă acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi nu a sporului 

de stres sau condiţii deosebite.  
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În ceea ce priveşte prevederile art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 

83/2014 se reţine că acestea prevăd: „Prin derogare de la prevederile alin 2, personalul care îşi 

desfășoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi alte centre 

rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după 

anul 2009, beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase, în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperate şi reabilitare care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în condițiile în care personalul îşi desfășoară activitatea în aceleași condiții”. 

Or, aşa cum a reţinut corect şi prima instanţa dispoziţiile legale menţionate se aplică 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-

înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

În acelaşi sens, faţă de solicitarea apelanţilor prin reprezentant privind depunerea la 

dosar a certificatelor de handicap ale beneficiarilor, în raport de obiectul investirii instanţei, s-

a apreciat că proba este neutilă, dar şi neconcludentă, în condiţiile în care încadrarea în grad 

de handicap a beneficiarului este lipsită de orice relevanţă procesuală. Din punct de vedere al 

aplicării prevederilor art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 83/2014 

interesează certificarea sau omologarea locului de muncă ca atare într-una din categoriile 

nominalizate de lege, respectiv, „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” sau 

„Centru Rezidenţial pentru Persoane cu Afecţiuni Neuropsihiatrice”, dovada neprodusă în 

cauză de către apelanţi, aceştia fiind angajaţi la Centrul de îngrijire şi Asistenţă a persoanelor 

adulte cu handicap „B.”, jud. Brăila. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, soluţia primei instanţe este legală şi 

temeinică, motiv pentru care şi sub aspectul celui de al doilea capăt de cerere apelul este 

respins ca nefondat. 

Pentru aceste considerente, în baza art.480 C.pr.civ, Curtea respinge apelul declarat de 

Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, împotriva sentinţei civile 

nr. 738/20.04.2016 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o păstrează.  

 

16. Posibilitatea acordării, pe cale judiciară, a grupei I sau a II-a de muncă, 

conform prevederilor Ordinului nr. 50/1990. Nerelevanță acordare spor de 

toxicitate și acordare grupă I sau a II-a de muncă altor salariaţi. 

Temei de drept: Ordinul nr. 50/1990, art. 6, Anexe, Decizia nr. 9/16.05.2016 a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție 

Pe cale jurisdicțională poate fi oferit dreptul de a obţine recunoaşterea faptului că a 

lucrat în condiţii deosebite faţă de cele normale doar în situația premisă a ocupării unui loc 

de muncă sau a desfăşurării unei activităţi dintre cele enumerate limitativ în anexele 1 şi 2 

ale variantei consolidate a Ordinului nr. 50/1990 și numai dacă angajatorul nu a parcurs 

procedura legală de încadrare a salariaţilor în condiţii deosebite de muncă corespunzătoare 

grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că a considerat că locurile de muncă din unitate nu 

îndeplinesc astfel de condiţii, fie pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a întreprins 

demersurile care se referă la procedura de evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada 

de valabilitate a ordinului. 

Împrejurarea că persoana în cauză a primit un spor special acordat pentru 

desfăşurarea activității în condiţii nocive de muncă nu are relevanţă juridică la încadrarea în 

grupa de muncă pretinsă, în condiţiile în care nu sunt întrunite criteriile legale. 
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Existența altor salariaţi care beneficiază de grupă de muncă nu are relevanţă juridică 

în cauză, întrucât legislaţia în materie reglementează expres criteriile pe baza cărora se 

stabilesc locurile de muncă ce se încadrează în grupa I şi II de muncă, organele competente 

care fac aceste încadrări, metodologia pe baza căreia unităţile efectuează încadrarea în 

grupele I şi II de muncă. 

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 566 /12 

octombrie 2017 

Prin contestaţia înregistrată în anul 2016, reclamantul a chemat în judecată pe pârâta 

SC „Y.” S.A., solicitând obligarea pârâtei la recunoaşterea perioadei: 01.03.1990 - 

01.04.2001, cât a fost încadrat cu contract individual de muncă la pârâtă ca lăcătuş mecanic, 

ca activitate prestată în procent de 100% în grupa a II-a de muncă; la emiterea unei adeverinţe 

care să ateste că activitatea prestată în această perioadă se încadrează în grupa a II-a de 

muncă, conform dispoziţiilor Ordinului Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice nr. 

969/04.06.1990, pentru aplicarea H.G.R. nr. 456/1990 şi 559/1990, privind acordarea unor 

drepturi personalului din industria chimică şi petrochimică; cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, s-a susţinut că a fost angajat la SC „Y.” S.A., cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ca lăcătuş mecanic. Cu toate că a prestat 

activitatea de lăcătuş mecanic şi mecanic termist, lucrând în aceleaşi condiţii cu muncitorii 

din secţia de prelucrare mase plastice, cu stabilizatori de plumb, având în vedere că punctul 

termic era în cadrul secţiei de prelucrare a maselor plastice şi nu în exteriorul unităţii, 

atribuţiile fiind exploatarea tehnică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur, 

agent de răcire), necesare în procesul tehnologic la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice. 

Potrivit Deciziei nr. 18, emisă de pârâtă la data de 20.02.1996, sub nr. 

1498/20.02.1996, însoţită de Anexe, pârâta avea obligaţia să procedeze la încadrarea sa în 

grupa a II-a de muncă. În anexa nr. 1 la decizie, lista locurilor de muncă şi categoriilor de 

personal din cadrul societăţii „Y.” cuprinde în grupa I de muncă şi a II-a de muncă conform 

actelor în vigoare, poziţia tratamente termice - lăcătuşi tratamentişti se încadrează începând cu 

01.03.1990 în grupa a II-a de muncă, iar în anexa „Personal încadrat în grupa I şi a II-a pe 

meserii şi funcţii”, lăcătuş mecanic termist sunt în număr de 9 (nouă). 

Mai mult, potrivit Anexei la Ordinul nr. 969/04.06.1990, în „lista locurilor de muncă, 

activităţilor şi categoriilor profesionale de personal care se încadrează în grupa a II-a de 

muncă în vederea pensionării în conformitate cu art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 559/1990 la 

punctul 2 se nominalizează şi activitatea de producere - distribuire utilităţi”. 

Precizează că meseria de lăcătuş - mecanic şi mecanic termist a desfăşurat-o la 

exploatarea termică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur, agent de răcire) 

necesare în procesul tehnologic la fabricare şi prelucrare mase plastice. 

În dovedirea acţiunii, s-au depus înscrisuri. 

Pârâta SC „Y.” S.A. a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea acţiunii, pentru 

următoarele motive: 

Susţinerile reclamantului potrivit cărora, deşi a prestat activitatea de lăcătuş mecanic şi 

mecanic termist, acesta ar fi lucrat „în aceleaşi condiţii cu muncitorii din secţia de prelucrare 

mase plastice, cu stabilizatori de plumb, având în vedere că punctul termic era în cadrul 

secţiei de prelucrare a maselor plastice şi nu în exteriorul unităţii, atribuţiile fiind exploatarea 

tehnică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur. agent de răcire), necesare în 

procesul tehnologic la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice”, sunt nereale. 

Punctul termic în care lucra reclamantul era amplasat în acelaşi imobil, dar într-o 

incintă complet separată de secţia de prelucrare a maselor plastice, cu acces independent de 

aceasta. De altfel, nu numai ca amplasare ci şi ca organizare a locurilor de muncă în cadrul 

fabricii, punctul termic era structura separată de secţia de prelucrare. Conform organigramei 



553 

 

punctul termic făcea parte din Atelierul energetic, structură diferita de Secţia de prelucrare 

(secţia a II-a). 

În ceea ce priveşte încadrarea în grupele a I-a şi a II de muncă, în decizia 18/1996, se 

precizează foarte clar că încadrarea în cele două grupe de muncă se face conform prevederilor 

Ordinului 969/1990 pentru aplicarea în unităţile subordonate Ministerului Industriei Chimice 

şi Petrochimice a HGR nr. 456/1990 şi nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi 

personalului din industria chimică şi petrochimică. 

În Ordinul 969/1990 art. 3 lit. a, se precizează de asemenea foarte clar, că încadrarea 

în grupa a II a de muncă a personalului prevăzut în anexa la ordin (printre care se numără şi 

locul de muncă ocupat de reclamant - producere-distribuire utilităţi pct. 2 din anexă), ulterior 

datei de 01.01.1990, se va face în baza existenţei condiţiilor deosebite certificate prin buletine 

de determinare a noxelor, clin care să rezulte depăşirea nivelului maxim admis. 

Iar la art. 4 din Ordinul 969/1990 se precizează că buletinele de analize la care se face 

referire la art. 3 trebuie să justifice existenţa condiţiilor deosebite după data de 01.01.1990. 

Pentru perioada 18.03.1963-31.12.1989 nu sunt necesare buletine de determinare a condiţiilor 

deosebite de muncă. In vederea identificării locurilor de muncă care se încadrau în condiţii 

deosebite au fost identificare şi nominalizate locurile de muncă din cadrul SC „Y.” SA 

afectate de noxe cu specificarea tipului de noxă pe loc de muncă, în Tabelul „nominalizarea 

locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”. 

Locul de muncă unde reclamantul şi-a desfăşurat activitatea (producţie-distribuire 

utilităţi - în cadrul atelierului energetic) nu se regăseşte printre locurile de muncă propuse 

pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. După identificarea locurilor de muncă 

afectate de noxe s-a procedat la identificarea şi determinarea cantităţilor de noxe pentru 

locurile de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. Rezultatele 

determinărilor de noxe se regăsesc în tabelul „Rezultatele determinărilor de noxe locurile de 

muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă”.  

Raportat la prevederile art.4 din Ordinul 969/1990, în temeiul Deciziei 18/1996 şi a 

art. 2 punct 2 din Ordinul 969/1990, în mod corect şi cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile, a recunoscut reclamantului perioada efectiv lucrată în grupa a II a de muncă, 

respectiv până la data de 31.12.1989 (astfel cum reiese din adeverinţa nr. 1364/21.04.2016 

emisă de societate). 

Pentru perioada ulterioară datei de 01.01.1990, reclamantul nu a desfăşurat activitate 

în condiţii deosebite, locul muncă în care acesta şi-a desfăşurat efectiv activitatea nefiind 

încadrat în condiţii deosebite, urmare determinării noxelor în condiţiile art. 3 a din Ordinul 

969/1990. 

Prin sentinţa civilă nr. 630/03.04.2017, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată 

de reclamant, în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” S.A. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Conform carnetului de muncă depus la dosar, reclamantul a lucrat în perioada 

01.03.1990-30.09.1996 în funcţia de mecanic termist, iar în perioada 01.10.1996-01.04.2001 

ca lăcătuş mecanic. 

Sunt neîntemeiate susţinerile reclamantului potrivit cărora în conformitate cu 

prevederile Deciziei nr. 18/20.02.1996, emisa de SC „Y.” SA Iaşi, pârâta avea obligaţia să 

procedeze la încadrarea sa în grupa a II-a de muncă. Astfel, în lista cu personalul încadrat în 

grupele I şi II pe locuri de munca - tabel nr. 1 bis - la secţia M.E.A. – Atelierul energetic - 

pentru lăcătuşi-mecanici termişti nu se prevede încadrarea în grupa a II a de munca. Or, 

reclamantul , conform înscrisurilor depuse la dosar, a lucrat în secţia M.E.A. în funcţiile de 

lăcătuş mecanic si mecanic termist. 

Se reţine ca, în speţă, nu s-a făcut dovada ca reclamantul ar fi ocupat funcţia de lăcătuş 

tratamentist. 
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Conform anexei nr. 1 la decizia nr. 18/1996, la secţia de producere şi distribuire 

utilităţi din cadrul societăţii „Y.” nu toate categoriilor de personal sunt încadrate în grupa I şi 

a II-a de munca. 

Reclamantul a invocat Ordinul 969/04.06.1990 şi faptul ca în anexa acestuia se 

prevede că se încadrează în grupa a II a de munca personalul din secţia de producere-

distribuire utilităţi, dar conform menţiunilor de pe acest înscris, ordinul a vizat perioada 

18.03.1969-31.12.1989 şi nu cea pentru care s-a formulat cererea de chemare în judecata. 

În Ordinul nr. 969/1990 emis de Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice, la art. 

2 se prevede ca beneficiază de încadrarea în grupa a II de muncă, în vederea pensionarii, în 

conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, categoriile de 

personal, din unităţile cu profil de chimie şi petrochimie, necuprinse în anexa nr. 2 la Ordinele 

nr. 50/1990 şi nr. 100/1990 emise de Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale, Ministerul 

Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii, conform anexei care face parte 

integranta din ordin. 

La art. 3 şi 4 din ordin se precizează că încadrarea în grupa a II a de muncă a 

personalului prevăzut în anexa se va face în baza existenţei condiţiilor deosebite certificate 

prin buletine de determinare a noxelor, iar aceste buletine trebuie să justifice existenţa 

condiţiilor deosebite după data de 01.01.1990, iar pentru perioada 18.03.1969-31.12.1989 nu 

sunt necesare buletine de determinare a condiţiilor deosebite de muncă. 

Prin urmare, pentru a se dispune încadrarea în grupa a II a de muncă, în perioada 

01.03.1990 - 01.04.2001, a personalului ce lucra în secţia de producere-distribuire utilităţi, se 

impunea ca existenţa condiţiilor deosebite sa fie certificată prin buletine de determinare a 

noxelor. 

În speţă, nu s-a făcut dovada că locul de munca sau activitatea desfăşurată de 

reclamantul  în perioada 01.03.1990 - 01.04.2001 au fost încadrate în grupa a II-a de munca. 

Declaraţia martorului A., potrivit căreia reclamantul a desfăşurat si alte activităţi în 

secţia de producţie, nu este susţinută de alte probe. Conform schiţei depuse de angajator, 

punctul termic, în care a lucrat reclamantul, este amplasat într-o incintă separat de secţia de 

prelucrare mase plastice. 

Având în vedere că reclamantul nu are recunoscută grupa de muncă printr-un act aflat 

în arhivele societății, ci că acesta a solicitat prin prezenta acțiune și obligarea la încadrarea în 

grupa a II-a de muncă, cererea acestuia de eliberare a adeverinței care să ateste grupa de 

muncă, atât timp cât reclamantului nu i-a fost recunoscut dreptul la acordarea grupei de 

muncă este neîntemeiată şi va fi respinsă.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate 

şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului ca întemeiat şi pe cale de consecinţă admiterea 

acţiunii, având în vedere următoarele considerente: 

Apelantul a arătat că instanţa de fond nu a avut în vedere înscrisurile administrate în 

cauză, din care rezultă indubitabil că funcţia apelantului, cea de lăcătuş mecanic termist, a fost 

încadrată ca activitate prestată în grupa a II-a de muncă. 

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 18/20.02.1096, la pct. „Producere şi distribuire utilităţi”, 

unde prestează activitate lăcătuşul mecanic termist, prevede că se încadrează în grupa a II-a de 

muncă, făcându-se precizarea temeiului de drept, precum şi perioada: OMPS nr. 125/1990, 

01.0.1.1990 la zi, în acest loc de muncă încadrându-se 9 salariaţi. 

Mai mult decât atât, netemeinic reţine instanţa că în conformitate cu Ordinul nr. 

969/04.06.1990, apelantul nu s-ar încadra în grupa a II-a de muncă. Anexa la Ordinul nr. 

969/04.06.1990, emis de Ministrul Industriei Chimice şi Petrochimice, pct. 2, precizează că 

„personalul din activitatea de reparaţii, confecţii utilaje şi piese de schimb, SDY-uri, AMC-

uri, protecţii autocorozive, ambalaje metalice etc., producere - distribuire utilaje, exploatare şi 

întreţinere instalaţii electroenergetice şi de automatizare, alte activităţi asemănătoare”. 
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Instanţa de fond nu a avut în vedere că în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 

50/1990, precum si a Ordinului nr. 969/1990, a H.G. nr. 559/1990, competența încadrării 

locurilor de muncă în muncă a II-a de muncă este în exclusivitate a angajatorului. 

Angajatorul a avut în vedere rezultatul determinărilor de noxe la locurile de muncă 

propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite, determinări ce au fost avizate favorabil de 

către Ministerul Sănătăţii, D.S.P., compartimentul medicina muncii sub nr. 19414. 

La pct. III, atelier mecanic, este prevăzut şi locul de muncă unde apelantul îşi 

desfăşura activitatea: „Sudură şi tinichigerie. Tratamente termice”. 

A făcut dovada că meseria de lăcătuş mecanic termist și-a desfăşurat-o la 

compartimentul exploatare termică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi, respectiv 

abur, agentul răcire necesar procesului tehnologic la fabricarea şi prelucrarea mase plastice. 

În dovedirea susţinerilor apelantului, solicită a se avea în vedere şi înscrisul ce 

reprezintă „personalul încadrat în grupele I şi II pe locuri de muncă, meserii şi funcţii”, în pag. 

2 existând precizată şi meseria de lăcătuş mecanic termist. 

Intimata „Y.” S.A. Iaşi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii 

de apel ca neîntemeiată şi pe fond, a se dispune menţinerea sentinţei civile nr. 630/03.04.2017 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, ca fiind legală şi temeinică.  

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de reclamantul  este 

nefondat. 

În perioada 04.07.1975-29.06.2010 apelantul a fost angajat la SC „Y.” S.A., ca lăcătuş 

mecanic-termist, în activitatea „Producere şi distribuire utilităţi” la Punctul termic al 

Atelierului energetic din cadrul secţiei M.E.A. 

În motivarea apelului, reclamantul a făcut trimitere, pe de o parte, la Anexa I la 

Decizia 18 emisă de SC „Y.” S.A. la data de 20.02.1996, la pct. „Producere şi distribuire 

utilităţi”, la Ordinul 969/1990, pct. 2, iar, pe de altă parte, la punctul III din tabelul 

„Rezultatele determinărilor de noxe”, susţinând, că locul de muncă unde îşi desfăşura 

activitatea era „Sudură şi tinichigerie. Tratamente termice”. 

Apelantul reclamant nu a fost încadrat în locul de muncă de la punctul III din tabelul 

„Rezultatele determinărilor de noxe”, în activitatea: „Sudură şi tinichigerie. Tratamente 

termice”. 

Poziţia „tratamente termice - lăcătuşi tratamentişti” din anexa la decizia nr. 18/1996 şi 

punctul III din tabelul „Rezultatele determinărilor de noxe” - „Sudură şi tinichigerie. 

Tratamente termice” sunt în cadrul Atelierului mecanic şi se referă la tratarea termică a 

metalelor prin diferite operaţii. 

Prin Decizia nr. 18/1996 emisă de SC „Y.” S.A., încadrarea în grupele I și a II-a de 

muncă s-a făcut conform prevederilor actelor normative înscrise în cuprinsul ei. În anexa nr. 1 

la această decizie, în dreptul locului de muncă „Producere şi distribuire utilităţi”, la coloana 4, 

se menționează că încadrarea grupa a II-a de muncă se face conform pct. 2 din Anexa la 

Ordinul nr. 969/1990. 

Potrivit art. 3 lit. a din Ordinul nr. 969/1990, încadrarea în grupa a II-a de muncă a 

personalului prevăzut în anexa la ordin, ulterior datei de 01.01.1990, se va face în baza 

existenţei condiţiilor deosebite certificate prin buletine de determinare a noxelor, din care să 

rezulte depăşirea nivelului maxim admis. Potrivit art. 4 din Ordinul nr. 969/1990, buletinele 

de analize la care se face referire la art. 3 trebuie să justifice existenţa condiţiilor deosebite 

după data de 01.01.1990. Pentru perioada 18.03.1963-31.12.1989 nu sunt necesare buletine de 

determinare a condiţiilor deosebite de muncă. 

În vederea stabilirii locurilor de muncă care se încadrau în condiţii deosebite după data 

de 01.01.1990 au fost identificate şi nominalizate locurile de muncă din cadrul SC „Y.” S.A. 

afectate de noxe cu specificarea tipului de noxă pe loc de muncă, în Tabelul „Nominalizarea 

locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”. Locul de muncă unde 

apelantul şi-a desfăşurat activitatea, respectiv producţie-distribuire utilităţi din cadrul 
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Atelierului energetic, nu se regăseşte printre locurile de muncă propuse punctul IV din tabelul 

pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. 

În urma identificării şi determinării cantităţilor de noxe pentru locurile de muncă 

propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă, Compartimentul Medicina Muncii 

din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi din subordinea Ministerului Sănătăţii a emis 

avizul favorabil nr. 19414 pentru încadrarea locurilor de muncă, enumerate în Tabelul 

„Nominalizarea locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”, pentru 

care s-au făcut determinările de noxe în condiţii deosebite de muncă.  

Este adevărat că locul de muncă indicat la punctul III.1. din acest tabel - sudură 

tinichigerie din cadrul Atelierului mecanic, loc de muncă la care face referire reclamantul în 

motivele de apel, a fost încadrat în condiţii deosebite de muncă, însă apelantul nu a lucrat 

niciodată în perioada 01.03.1990-01.04.2001 în cadrul Atelierului mecanic, pe postul de 

lăcătuș tratamentist, ci a lucrat în cadrul Atelierului energetic unde a desfăşurat activitatea de 

producţie-distribuire utilităţi. 

Prin urmare, apelantul nu se regăseşte printre persoanele nominalizate, iar faptul că 

acesta a primit un spor special acordat pentru desfăşurarea activității în condiţii nocive de 

muncă nu are relevanţă juridică la încadrarea în grupa de muncă pretinsă, în condiţiile în care 

nu sunt întrunite criteriile legale. 

De asemenea, trimiterea făcută de apelant la Anexa la Ordinul nr. 969/04.06.1990, pct. 

2, care cuprinde în lista locurilor de muncă, activităţile şi categoriile profesionale beneficiare 

ale grupei a II-a de muncă, între care se regăsește și cea de producere-distribuire utilaje, este 

lipsită de relevanţă juridică, atâta vreme cât acest text de lege cuprinde o enumerare generică 

a locurilor de muncă ce se circumscrie acestei grupe de muncă, însă nominalizarea 

persoanelor care se încadrează în această grupă se face în concret, la nivelul fiecărei societăţi, 

în condiţiile art. 6 din Ordinul nr. 50/1990. 

În fine, referirea apelantului la alţi salariaţii care beneficiază de grupa de muncă nu are 

relevanţă juridică în cauză, întrucât legislaţia în materie sus enunţată reglementează expres 

criteriile pe baza cărora se stabilesc locurile de muncă ce se încadrează în grupa I şi II de 

muncă, organele competente care fac aceste încadrări, metodologia pe baza căreia unităţile 

efectuează încadrarea în grupele I şi II de muncă. 

Posibilitatea acordării, pe cale judiciară, a grupei I sau II de muncă conform 

prevederilor Ordinului nr. 50/1990 (act normativ abrogat începând cu data de 1.04.2001), a 

fost tranșată prin decizia nr. 9/16.05.2016, obligatorie pentru instanțe, prin care Înalta Curte 

de Casație și Justiție „Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al 

Curţii de Apel Constanţa şi, pe cale de consecinţă, stabileşte că: „În interpretarea şi aplicarea 

unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 

50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, 

ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 

1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.” 

În considerentele deciziei în interesul legii, de asemenea obligatorii, instanță supremă 

a reținut că încadrarea activităţii unei persoane în grupa superioară de muncă, potrivit 

reglementărilor conţinute în Ordinul nr. 50/1990 (metodologie comună pentru perioada 1969-

1990, reglementată de acest ordin şi 1990-2001, perioadă reglementată de Ordinul nr. 

125/1990) necesita mai multe etape: 

1. etapa în care angajatorul a identificat în structura sa organizatorică locuri de muncă 

la care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă dintre cele enumerate în anexele 

ordinelor. În această etapă sunt evaluate locurile de muncă prin determinări de noxe şi prin 

identificarea riscurilor de îmbolnăviri şi accidente profesionale pentru salariaţi, cu participarea 

unor instituţii medicale abilitate sau a laboratoarelor de specialitate proprii ale unităţilor, iar 

inspectorii teritoriali de stat pentru protecţia muncii confirmă concluziile buletinelor de 

determinări de noxe ale mediului de muncă prin raportare la măsurile adoptate de angajator 

pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi la măsurile de protecţie a muncii luate pentru 
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salariaţi. Prin urmare, în această primă parte a procedurii, angajatorul stabileşte, pe baza unor 

investigaţii cu caracter ştiinţific, că deţine locuri de muncă şi activităţi dintre cele prezumate 

în anexele ordinului a fi supuse unui risc profesional de afectare a sănătăţii organismului. De 

asemenea, în acest context, angajatorul a putut solicita eventuala completare a listelor din 

anexă cu noi activităţi sau locuri de muncă. 

2. încheierea unui acord între angajator şi sindicat cu privire la nominalizarea 

salariaţilor care desfăşoară activitate la locurile de muncă evaluate şi avizate pentru încadrare 

în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi măsurarea timpului din programul de lucru în care 

desfăşoară astfel de activităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în 

care îşi desfăşoară activitatea (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, 

suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), 

stabilite pentru angajator în prima etapă. Pentru încadrarea în grupa I este necesar ca 

personalul să lucreze în locurile de muncă corespunzătoare cel puţin 50% din timpul efectiv 

lucrat, iar pentru încadrarea în grupa a II-a de muncă cel puţin 70% din programul de lucru 

(art. 7 din ordin). 

3. emiterea unui act administrativ de către unitate (proces-verbal, decizie, tabel, 

hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor 

încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în 

subteran etc.) ce reprezintă documentul care probează încadrarea în vederea recunoaşterii 

efectelor pe planul drepturilor de pensie şi care trebuie să îndeplinească condiţia de a fi 

verificabil. 

A mai reținut ICCJ că premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca 

tipul de activitate să se regăsească în anexele 1 şi 2 ale variantei consolidate a ordinului. 

Această premisă conferă, celui care a desfăşurat activitatea respectivă, dreptul de a obţine 

recunoaşterea faptului că a lucrat în condiţii deosebite faţă de cele normale, astfel că efortul 

suplimentar depus în aceste condiţii creează o vocaţie la acordarea unor facilităţi la 

deschiderea drepturilor de pensie. 

Așadar, numai în această situație premisă, respectiv a ocupării unui loc de muncă sau a 

desfăşurării unei activităţi dintre cele enumerate limitativ în listele anexe ale Ordinului nr. 

50/1990 sau ale Ordinului nr. 125/1990, poate fi suplinită, pe cale jurisdicţională, într-un 

litigiu promovat de fostul salariat în contradictoriu cu angajatorul şi calificat ca un conflict 

supus jurisdicţiei muncii, neparcurgerea procedurii legale de încadrare a salariaţilor în 

condiţii deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că 

angajatorul a considerat că locurile de muncă din unitate nu îndeplinesc astfel de condiţii, fie 

pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a întreprins demersurile care se referă la procedura de 

evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada de valabilitate a ordinului. 

Or, fostul angajator al apelantului a parcurs procedura legală de încadrare a 

salariaţilor în condiţii deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, iar 

activitatea desfășurată de apelant în perioada 01.03.1990-01.04.2001, când a lucrat ca lăcătuş 

mecanic-termist la SC „Y.” S.A., nu a fost încadrată în grupa a II-a de muncă. 

În consecință, față de considerentele expuse, având în vedere și dispozițiile art. 480 

alin. 1 Cod procedură civilă, se respinge apelul și se păstrează sentința. 

 

17. Asistenți sociali din unităţi de asistenţă socială. Spor pentru stres şi muncă în 

condiţii deosebite solicitat în baza art. 15 alin.1 lit.a din Capitolul II, Anexa 

III la Legea 284/2010 

Personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap 

neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, personalul din alte unităţi 

de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 
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Temei de drept: Legea 284/2010,Regulamentul privind acordarea sporurilor la 

salariile de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale Decizia civilă nr. 650/31 

octombrie 2017 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 15.12.2017 sub nr. 

XYZ8/99/2015, Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi, a chemat în judecată pe pârâţii 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean 

Brăila, solicitând următoarele: 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi 

muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, 

pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtului Consiliul Judeţean Brăila la alocarea fondurilor necesare plăţii 

drepturilor băneşti solicitate. 

Prin sentința civilă nr. 738/20.04.2016 Tribunalul Iași respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtului Consiliul Judeţean Brăila. 

Respinge acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de către 

Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Iaşi în numele şi pentru reclamanţii membri de sindicat în contradictoriu cu pârâta Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi pârâtul Consiliul Judeţean 

Brăila.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul 

Judeţean Brăila, instanţa constată că aceasta prin raportare la disp. art. 4 din H.G. 

nr.1434/2004, pe care le citează. 

Pe fond, instnța reține că reclamanţii sunt salariaţii pârâtei Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, desfăşurându-şi activitatea la Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Adulte cu Handicap Bărăganul, jud. Brăila. 

Prin acţiunea introductivă, astfel cum a fost precizată, reclamanţii au solicitat 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 

14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. De asemenea, reclamanţii au 

solicitat şi obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres 

şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 

75%, pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, 

sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei DGASPC Brăila la plata 

sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi 

dobânda legală, instanţa constată că acesta este neîntemeiat. 
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Astfel, potrivit contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor, programul de 

lucru al acestora este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pârâta precizând însă că repartizarea 

programului de lucru s-a realizat în mod inegal, pentru asigurarea continuităţii activităţii. 

Citează instanța disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011, art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 

103/2013, art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

Reține că din cuprinsul dispoziţiilor legale menţionate rezultă că în perioada 2012 – 

2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de spor de 100% la salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în zilele de sărbători legale, ci doar de 

timp liber corespunzător. 

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că este neîntemeiat capătul de cerere având 

ca obiect obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. 

De asemenea, instanţa reţine că este neîntemeiat şi capătul de cerere având ca obiect 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Citează instanța disp. art. 15 din cap. II, anexa III la Legea nr. 284/2010. 

În speţă, prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2012 a Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila. 

Din cuprinsul acestui Regulament rezultă că personalul contractual care se ocupă de 

îngrijirea adulţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu 

Handicap Bărăganul beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau 

spor pentru condiţii deosebite de muncă (stres), acordat potrivit art. 15 alin. 1 lit. e din cap. II, 

anexa III la Legea nr. 284/2010. De asemenea, potrivit cap. III din Regulament, „cuantumul 

sporului acordat pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi pentru condiţii deosebite de 

muncă (stres), prevăzut în prezentul regulament, se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale 

de până la 15% asupra salariului de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă 

respective”. 

Din cuprinsul anexei la Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

rezultă că salariaţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Handicap 

Bărăganul beneficiază de un spor pentru condiţii vătămătoare (stres) sau de un spor pentru 

condiţii deosebite că (stres), spor cuprins între 7% şi 15% din salariul de bază, în funcţie de 

activitatea desfăşurată. 

Dispoziţii similare sunt cuprinse şi în Regulamentele de acordare a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 

46/12.03.2013 şi nr. 43/19.02.2014. 

În consecinţă, raportat la dispoziţiile legale şi la Regulamentele de acordare sporuri 

menţionate, instanţa reţine faptul că în mod corect reclamanţilor le-a fost acordat un spor 
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pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau un spor pentru condiţii deosebite de muncă 

(stres) personalului, în procent de 7% – 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată de fiecare salariat. 

În ceea ce priveşte disp. art. I pct. 5 din Legea nr. 71/2015 şi ale Ordinului nr. 

547/2010, anexa 2, lit. E, pct. 6 şi 7, instanţa reţine că aceste dispoziţii legale nu sunt 

aplicabile reclamanţilor. 

Potrivit anexei 2, lit. E, pct. 6 şi 7, la Ordinul nr. 547/2010, beneficiază de un spor de 

50% din salariul de bază, personalul din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare 

neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, cu excepţia 

personalului prevăzut la lit. B pct. 1, precum şi personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic. 

Potrivit disp. art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2015, „În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor 

şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la 

acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, iar potrivit 

alin. 11 al aceluiaşi articol, „Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre 

rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după 

anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 

Prin urmare, dispoziţiile legale menţionate se aplică personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că este neîntemeiată cererea reclamanţilor de 

obligare a pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, considerând că a fost data cu 

interpretarea si aplicarea greşita a legii. 

Apreciază apelantul, că, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de obligare a 

pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată 

în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, in baza art. 7 alin (1) din Lg. nr. 238/2011, 

art. 9 alin. 1 din OUG nr. 103/2013 si art. 8 alin. 1 din 0U6 nr. 83/2014, nu si in baza 

probelor. Instanța de fond nu a verificat daca reclamanţii au beneficiat de timp liber 

corespunzător, nu a avut în vedere faptul că reclamanţii nu au primit timp liber corespunzător 

deoarece acesta nu le-a fost asigurat de către DGASPC Brăila, iar Consiliul Judeţean Brăila a 

recunoscut că nu a acordat asistenţilor maternali timp liber corespunzător deoarece aceştia nu 

au solicitat. 

In ceea ce priveşte, respingerea capătului de cerere privind obligarea DGASPC Brăila 

la acordarea diferenţei de spor dintre cuantumul sporului pentru stres si condiţii deosebite 



561 

 

încasat (intre 7-15%) si cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012-14.12.2015, consideră apelantul că, așa cum reiese din înscrisurile aflate la 

dosarul cauzei, Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap Bărăganu 

este un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap si acestuia i se aplica dispoziţiile 

art. 1 alin. 11 OUG nr. 83/2014 si art. 15 alin. 1 lit. a), Cap. II, Anexa III, din Legea nr. 

284/2010. 

Solicită apelantul a se observa faptul că, din anul 2010 si până în prezent 

regulamentele de stabilire si acordare a sporurilor în sistemul bugetar nu au fost elaborate si 

condiţiile de munca nu au fost expertizate, instituţiile publice nu au expertizat locurile de 

munca ale salariaților din sistemul bugetar si nici nu au făcut o reevaluare a condiţiilor de 

munca. Apreciază că prevedere legala se instituie in sensul de a produce efecte si nu pentru a 

nu produce niciun efect timp de 7 ani de la intrarea in vigoare a legii. 

Solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.  

Intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila 

formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, se reţine că prin acţiunea formulata 

reclamanţii, prin sindicat au solicitat obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 

100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii 

efective, invocând prevederile art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din 

Legea nr. 284/2010 . 

Raportat la aceasta pretenţie, hotărârea fondului este amplu şi temeinic motivată 

răspunzând tuturor argumentelor expuse de reclamanți, prin cererea dedusă judecății. 

Apelanții, prin reprezentant, prin calea de atac exercitată, reiau argumente expuse și în fața 

primei instanțe, invocând faptul că angajatorul nu a făcut dovada compensării muncii prestate 

în zile de sărbători legale cu timp liber corespunzător, făcând totodată trimitere la legislaţia 

Uniunii Europene. 

Or, se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. 

Pretenţia fiind întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 

C.Muncii, aceasta a fost soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia 

specială incidentă. În acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii 

suplimentare în cadrul instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de 

prima instanța și nu se mai impun a fi reluate. 

Din această perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la neacordarea de către 

angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile în care instanţa nu a 

fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei obligaţii şi nici cu o 

acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual pentru a verifica angajarea 

răspunderii în temeiul art.253 C.muncii. Acţiunea a vizat exclusiv aşa cum s-a precizat 

anterior „plata sporului de 100%”, spor însă prohibit legal de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 

283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 8 

alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 
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(2012/C 326/02) s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are dreptul la o 

limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și 

la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

Potrivit explicațiilor referitoare la articolul 31 din cartă, care, în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf TUE și cu articolul 52 alineatul (7) din cartă, trebuie 

luate în considerare în vederea interpretării acesteia, articolul 31 alineatul (2) din cartă se 

întemeiază pe Directiva 93/104, precum și pe articolul 2 din Carta socială europeană, semnată 

la Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la Strasbourg la 3 mai 1996, și pe punctul 8 din 

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la reuniunea 

Consiliului European care a avut loc la Strasbourg la 9 decembrie 1989. 

Or, în sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor sporuri 

băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut 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)” 

În concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este 

neîntemeiată, în condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept 

pecuniar în raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor 

de repaus. Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în 

care sunt întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar 

aceasta instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclmanţii. 

În consecinţă, pentru toate aceste considerente, apelul referitor la primul capăt de 

cerere este nefondat, urmând a fi respins. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere, reclamanţii au solicitat obligarea 

pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă în condiţii 

deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă actualizată cu 

indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Potrivit temeiului juridic pe care se întemeiază pretenţia, art. 15 alin.1 lit.a din 

Capitolul II, Anexa III la Legea 284/2010” În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea 
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prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de 

periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la 

locurile de muncă respective” 

În raport de obiectul pretenţiei, Curtea de Apel are în vedere statuările obligatorii ale 

Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr.10/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

210 din 28 martie 2017, potrivit cărora: ”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 

21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi 

art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 

alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2011, 

pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate“, locurile de muncă, categoriile de 

personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordare a acestora sunt cele stabilite 

prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.547/2010, în conformitate cu 

prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice.” 

A reținut instanța supremă în argumentare, că „În cuprinsul anexei la Ordinul nr. 

42/77/2011, la pct. II lit. B, se menționează expres că „Sporurile pentru condiții de muncă 

stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor 

prevăzute la art. 21 din Legea- cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de 

aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții de 

muncă.  

În acest context, cu toate că prin art. 39 al Legii-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate 

Legea-cadru nr. 330/2009 și Ordinul nr. 547/2010, ca act accesoriu acestei legi, în 

conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa la Ordinul nr. 42/77/2011, prevederile 

Legii-cadru nr. 330/2009 continuă să își producă efectele în prezent. 

Cu alte cuvinte, Ordinul nr. 547/2010 continuă să își producă efectele și ulterior datei 

de 1 ianuarie 2011, ca urmare a trimiterii exprese făcute prin dispozițiile Ordinului nr. 

42/77/2011 la aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009, care reglementează sporurile pentru condiții 

de muncă ce vor fi acordate până la aprobarea unui regulament în conformitate cu dispozițiile 

art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. 

Supraviețuirea Legii-cadru nr. 330/2009 și a normelor sale de aplicare, precum cele 

menționate în Ordinul nr. 547/2010, ulterior abrogării sale prin art. 39 din Legea-cadru nr. 

284/2010, constituie una dintre cele două excepții acceptate de la principiile care guvernează 

acțiunea legii civile în timp (principiul neretroactivității legii civile noi și principiul aplicării 

imediate a legii civile noi), fiind prevăzută expres în anexa la Ordinul nr. 42/77/2011 (la pct. 

II lit. B), circumscrisă unei situații determinate (aceea a sporurilor pentru condiții de muncă) 

și justificată de imposibilitatea aplicării legii noi, din perspectiva art. 21 din Legea-cadru nr. 

284/2010 (prin care reglementează aceste sporuri), ca urmare a prorogării succesive a intrării 

în vigoare a acestui articol până la 1 ianuarie 2017.” 

Astfel, Anexa II.2 din Legea nr. 330/2009 reglementează salarizarea personalului din 

unităţi sanitare de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, asistentul social fiind 

salarizat la nivel egal cu asistentul medical. 
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Potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile 

de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010 beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap neuropsihic  

Potrivit anexei 3 lit. B pct.19 din acelaşi act normativ beneficiază de un spor de 15% 

personalul din unităţile de asistenţă socială, respectiv centre rezidentiale, centre de zi şi 

servicii acordate în strada, unitati de îngrijiri la domiciliu, inclusiv servicii de asistenta 

maternală, precum şi unităţile medico-sociale. 

Din modul de reglementare rezultă că doar personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, 

personalul din alte unităţi de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 

În consecinţă, interpretarea coroborată a acestor texte de lege şi în lumina dezlegării 

obligatorii data de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia 10/2017 conduc la concluzia 

că în baza Anexei II din Legea 330/2009 şi Legii 284/2010 cu referire la pct. II lit. B din 

Ordinul nr. 42/77/2011 şi Ordinul 547/2010, reîncadrarea personalului în anul 2011 în baza 

art.1 din Legea 285/2010 şi stabilirea drepturilor salariale s-a realizat cu respectarea 

dispoziţiei legale de menținere a sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-

cadru nr. 330/2009, care s-au acordat până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 

din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai 

în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.  

În consecinţă, pentru perioada 14.12.2012-09.04.2015, sporul pentru condiţii deosebit 

de periculoase potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 din Ordinul 547/2010 a putut fi stabilit exclusiv în 

favoarea asistenţilor sociali care beneficiau de acest spor, la data intrării în vigoare a Legii 

284/2010. Or, reclamanţii nu au făcut dovada că au beneficiat de aceste sporuri în temeiul 

Legii 330/2009, întreg eșafodajul acţiunii fiind de altfel greşit construit , întemeiată pe 

prevederile Legii nr. 284/2010, inaplicabile în cauză. 

În ceea ce priveşte prevederile Regulamentelor de acordare a sporului pentru condiţii 

vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila acestea sunt 

lipsite de relevanţa cu privire la pretenţia formulata care (deşi este lacunară şi neclară), 

vizează în esenţă acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi nu a sporului de 

stres sau condiţii deosebite.  

În ceea ce priveşte prevederile art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 

83/2014 se reţine că acestea prevăd: „Prin derogare de la prevederile alin 2, personalul care îşi 

desfășoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi alte centre 

rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după 

anul 2009, beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase, în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperate şi reabilitare care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în condițiile în care personalul îşi desfășoară activitatea în aceleași condiții” 

Or, aşa cum a reţinut corect şi prima instanţa dispoziţiile legale menţionate se aplică 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-

înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

În acelaşi sens, faţă de solicitarea apelanţilor prin reprezentant privind depunerea la 

dosar a certificatelor de handicap ale beneficiarilor, în raport de obiectul investirii instanţei, s-

a apreciat că proba este neutilă, dar şi neconcludentă, în condiţiile în care încadrarea în grad 

de handicap a beneficiarului este lipsită de orice relevanţă procesuală. Din punct de vedere al 
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aplicării prevederilor art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 83/2014 

interesează certificarea sau omologarea locului de muncă ca atare într-una din categoriile 

nominalizate de lege, respectiv, „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” sau 

„Centru Rezidenţial pentru Persoane cu Afecţiuni Neuropsihiatrice”, dovada neprodusă în 

cauză de către apelanţi, aceştia fiind angajaţi la Centrul de îngrijire şi Asistenţă a persoanelor 

adulte cu handicap Baraganul, jud. Brăila. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, soluţia primei instanţe este legală şi 

temeinică, motiv pentru care şi sub aspectul celui de al doilea capăt de cerere apelul va fi 

respins, ca nefondat. 

Pentru aceste considerente, în baza art.480 C.pr.civ, curtea respinge apelul declarat de 

Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, împotriva sentinţei civile nr. 

738/20.04.2016 a Tribunalului Iaşi, sentinţă care va fi păstrată.  

 

18. Acordarea de diferențe salariale echivalente sporului de dispozitiv în ipoteza în 

care salariatul, angajat al CJ, nu are o hotărâre judecătorească în acest 

sens, însă este aplicabilă Decizia nr. 23/2016 pronunțată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, conform căreia personalul din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi 

instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie 

va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 685/13 

noiembrie 2017  

Prin sentinţa civilă nr. 1177 din 12.06.2017 , Tribunalul Iaşi a respins excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a admis 

acţiunea formulata de reclamantul N. în contradictoriu cu pârâtul Judeţul Iaşi - Consiliul 

Judeţean Iaşi; a obligat pârâtul să plătească reclamantului despăgubiri reprezentând 

diferenţele de drepturi salariale pentru perioada 09.04. 2015 - 15.12. 2016, dintre salariul 

efectiv primit si salariul la nivel maxim stabilit, sume actualizate cu rata inflaţiei precum si 

dobânda legala penalizatoare calculată de la data scadentei fiecărui drept salarial lunar si pana 

la data plăţii efective. 

În ceea ce privește excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul 

Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași , instanța de fond a reținut următoarele: 

Reclamantul N. este angajat al Consiliului Județean Iași in baza contractului individual 

de munca nr. 253/21.01.2015, pe funcția de șofer, pe perioada nedeterminata. Acesta a 

solicitat aplicarea dispozițiilor Legii nr. 71/2015 in sensul uniformizării salarizării prin 

eliminarea discriminării intre salarizarea sa si a colegilor care au aceeași vechime si același 

post, începând cu data de 09.04.2015 şi plata diferențelor de drepturi salariale.  

Potrivit disp. art. 39, alin. 1, lit. a) din Codul muncii, salariatul are dreptul la salarizare 

pentru munca prestată iar potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (1) din Codul muncii, salariul 

reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.  

Conform disp. art. 161 din Codul muncii, salariile se plătesc înaintea oricăror alte 

obligaţii băneşti ale angajatorilor.  
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Potrivit disp. art. 168, alin. (1) din Codul muncii, „plata salariului se dovedeşte prin 

semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează 

efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit”. 

In raport de obiectul acțiunii (plata unor diferențe de drepturi salariale) si calitatea 

părților (angajat/angajator) in cauza sunt aplicabile dispozițiile Codului muncii, potrivit cărora 

pot fi părți într-un conflict de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui 

drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective 

de muncă; b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă 

temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată 

în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele şi patronatele; d) alte persoane juridice sau fizice 

care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura civilă.  

Analizând actele si lucrările dosarului, Tribunalul a mai reținut următoarele: 

Potrivit disp. art. 1 alin. (5^1) din OUG nr. 83/2014 modificat prin Legea 71/2015, 

prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al 

Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi 

personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul 

prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau 

autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul 

maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Potrivit disp. art. 5 alin. (1^1) din OUG nr. 83/2014 modificat prin Legea 71/2015,prin 

nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de 

bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 

decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor 

de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat 

îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de 

vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data 

angajării sau promovării. 

Cu privire la aceste dispoziții legale, s-a pronunțat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

prin Decizia nr. 23/2016, în care se arată că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 

alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din 

cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al 

Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de 

art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va 

fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea 

prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.”. 

Se retine in aceasta decizie că nivelul de salarizare determinat prin aplicarea art. 1 alin. 

(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este cel ce 

interesează în aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, astfel 

încât personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de un cuantum 

al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul 

aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie va fi 

salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arata ca, în acest caz, nu va funcţiona regula menţinerii în 

anul 2015 a aceluiaşi nivel de salarizare din 2014 (salariul de bază şi sporuri) pentru 
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personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice salarizate la un nivel inferior în 

comparaţie cu salariile de bază şi sporurile stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii 

sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii cu cel care beneficiază de un nivel de salarizare superior, 

urmând ca şi acesta să fie salarizat la nivelul maxim, prin urmare, să beneficieze de o creştere 

salarială, prin derogare de la art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin decizia nr. 794/15.12.2016, Curtea Constituțională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar şi constată că dispoziţiile art. 

3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare sunt neconstituţionale. Se retine in cuprinsul deciziei că dispoziţiile art. 

3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, afectează principiul fundamental al separaţiei şi 

echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 

constituţionale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece, printr-un act 

normativ emis de Guvern, ca legiuitor delegat potrivit art. 115 alin. (4)-(6) din Constituţie, se 

consacră, pe cale legislativă, nerecunoaşterea hotărârilor judecătoreşti definitive, respectiv 

definitive şi irevocabile, emise de puterea judecătorească.  

Curtea constată că dispoziţiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, 

contravin principiului egalităţii în faţa legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie, deoarece 

stabilesc că persoanele aflate în situaţii profesionale identice, dar care nu au obţinut hotărâri 

judecătoreşti prin care să li se fi recunoscut majorări salariale, au indemnizaţii de încadrare 

diferite (mai mici) faţă de cei cărora li s-au recunoscut astfel de drepturi salariale, prin 

hotărâri judecătoreşti, generând diferenţe în stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de 

încadrare. Or, tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor nu are nicio justificare obiectivă 

şi rezonabilă. De altfel, dispoziţiile de lege criticate lipsesc de sens şi, practic, anulează voinţa 

legiuitorului şi raţiunea esenţială a edictării actului normativ respectiv, astfel cum sunt 

precizate în Preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, anume acelea de a 

egaliza veniturile personalului bugetar cu aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în 

funcţie sau în specialitate, prin raportate la nivelul maxim, şi de a elimina inechităţile 

existente. Aşadar, dispoziţiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, generează inegalităţi 

în ceea ce priveşte calculul indemnizaţiei/salariului de bază al magistraţilor, respectiv 

personalului asimilat, cu acelaşi grad, gradaţie, condiţii de vechime şi de studii, şi, prin 

urmare, contravin art. 16 din Constituţie.  

Astfel, Curtea constată că, pentru respectarea principiului constituţional al egalităţii în 

faţa legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare, prevăzut de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei funcţii, grad/treaptă, 

gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, trebuie să includă majorările (indexările) 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat potrivit 

dispoziţiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii 

ocupaţionale prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

 Prin urmare, fata de cele expuse, s-a reţinut că este neîntemeiata apărarea pârâtului 

potrivit căreia reclamantul N. nu beneficia de anumite sporuri stabilite printr-o hotărâre 

judecătoreasca astfel cum beneficiau colegi angajaţi pe funcţii similare, aflați că s-a instituit 

principiul echivalenţei salariului pentru persoane angajate pe funcţii similare. 
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 Raportat la toate considerentele reţinute, instanţa de fond a obligat paratul să plătească 

reclamantului despăgubiri reprezentând diferenţele salariale dintre salariul efectiv primit şi cel 

cuvenit potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri pentru perioada 09.04.2015–15.12.2016. 

 În ceea ce priveşte cererile reclamantului N. referitoare la actualizarea cu indicele de 

inflaţie şi la plata dobânzii legale, instanţa a constatat că sunt întemeiate.  

Astfel, actualizarea drepturilor băneşti cuvenite cu rata inflaţiei reprezintă o 

despăgubire pentru devalorizarea monedei naţionale, în timp ce acordarea dobânzii legale 

constituie o despăgubire pentru lipsa folosului cuvenit pe baza utilizării acelor sume. Indicele 

de inflaţie reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei 

de piaţă, prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în 

circulaţie, aduşi astfel la actuala lor putere de cumpărare, în timp ce dobânda legală reprezintă 

câştigul, folosul, profitul, ce putea fi obţinut de creditor din investirea acelei sume. 

 Prin acordarea dobânzii se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru executarea cu 

întârziere a obligaţiei care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului se urmăreşte 

acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs 

de la data scadenţei şi până la data plăţii efective a sumei datorate. Actualizarea se constituie 

într-o modalitate de reparare a pierderii suferite de creditor, în timp ce dobânda urmăreşte 

acoperirea beneficiului nerealizat. Având în vedere faptul că obiectul celor două drepturi de 

creanţă pretinse este diferit, vizând acoperirea unor prejudicii diferite, ele vor fi acordate 

cumulat, pentru asigurarea respectării principiului restitutio in integrum.  

Împotriva acestei sentințe au declarat apel Judeţul Iași si Consiliul Judeţean Iaşi, prin 

reprezentanţii legali, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

 Cu privire Ia excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, se arată că intimatul a formulat 

acţiunea împotriva Judeţului Iași - Consiliul Judeţean Iași, neînțelegându-se cu exactitate care 

este instituţia/entitatea împotriva căreia s-a îndreptat , cele doua entităţi fiind distincte. 

Potrivit art. 21 al. (l) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, Judeţul 

Iași este unitatea administrativ-teritoriala cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, 

fiind subiect juridic de drept fiscal, titular ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor 

deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

 Judeţul Iași este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, 

precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

Consiliul Judeţean este definit in art. 24 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publica locala, ca fiind autoritatea administraţiei publice locale, constituita in judeţ, pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean. 

Așa fiind, prin contractual individual de munca, încheiat intre angajator Consiliul 

Judeţean Iași si angajat N. s-a născut obligaţia angajatorului de a salariza angajatul cu salariul 

stabilit in contract la lit. J, punctele 1,2,3 si 4, salariu Ia care reclamantul a achiesat prin 

semnătura. 

Or, obiectul acţiunii din prezenta cauza este „plata despăgubiri pentru drepturi 

neîncasate , plata actualizării sumelor de plata, plata dobânzii legale”, respectivele drepturi 

neîncasate nefăcând obiectul contractului individual de munca, neexistând nici un act 

adiţional care sa fi modificat cuantumul salariului din contractual de munca. 

În prezenta cauza nu se pune in discuţie o eventuala modificare a contractului 

individual de munca sau o obligaţie de piaţa nerealizata potrivit contractului de munca 

încheiat, ci este vorba despre o obligare la plata, având la baza o acţiune in realizarea 

dreptului. Contractul invocat de intimat confirma doar faptul ca acesta este angajatul 

Consiliului Judeţean Iaşi, nereprezentând raportul juridic din prezenta cauza. 

Așa fiind, nu pot fi chemați Judeţul Iași sau Consiliul Judeţean Iași la plata unor sume 

de bani - despăgubiri, ca fiind in culpa, câta vreme angajatorul a plătit sumele de bani ce au 

decurs din contractul de munca. Eventuala plata a sumelor ce fac obiectul prezentei acţiuni se 
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poate realiza din bugetul propriu al judeţului Iaşi, atribuţie ce revine, in conformitate cu art. 

104 al. (l) lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, exclusiv 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași, care exercita funcţia de ordonator principal de credite, 

in conformitate cu art. 104 al.(4) din Legea 215/2001. În acest sens, din chiar dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Iașii , depusa de reclamant odată cu acţiunea, prin care s-au 

stabilit drepturile salariale pentru N., în conformitate cu prevederile Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 794/2016, rezultă că Preşedintele Consiliului Judeţean Iași este 

ordonatorul de credite. 

Pe fondul cauzei, se arată că la data de 17.08.2016, cu adresa nr. 24556/17.08.2016, N. 

s-a adresat Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași in vederea aplicării dispoziţiilor Legii 

71/2015, in sensul uniformizării salarizării prin eliminarea discriminării intre salarizarea sa si 

a colegilor săi care au aceeaşi vechime si acelaşi post, cerere ce a fost direcționata la Serviciul 

Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Iași. 

În data de 9.09.2016, a primit răspuns cu adresa nr. 24556 din 9.09.2016, prin care se 

menţiona ca salariul maxim in plata la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Iasă pentru funcţia de şofer, treapta I, gradaţia 3, este stabilit cu respectarea 

prevederilor sentinţei civile nr. 1929/8.10.2010 pronunţata de Tribunalul Iași in dosarul nr. 

4482/99/2010, definitiva, care a obligat autoritatea sa emită dispoziţii prin care drepturile 

salariale ale reclamanţilor in dosar sa fie stabilite cu luarea in considerare a sporului de 

dispozitiv de 25%. 

Reclamantul nu a fost parte in dosarul nr. 4482/99/2010, sentinţa civila nr. 1929/2010 

nefiindu-i opozabilă, aceasta producând efecte numai pentru persoanele care au fost părţi in 

dosar. După cum reiese din adresa nr. 24556/9.09.2016, i s-a adus Ia cunoştinţa ca legislaţia 

din acea perioada - OG 20/2016 si OUG 43/2016, de modificare si completare a OUG 

57/2015 - prevedeau expres ca se iau in considerare numai drepturile salariale prevăzute in 

actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și nu se includ 

drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. 

Mai arată apelanții că la data de 18.11.2016, reclamantul N. a înregistrat o noua cerere 

adresata Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași cu acelaşi conţinut din adresa 

24556/17.08.2016, având număr de înregistrare nr. 34800/18.11.2016. In data de 15.12.2016, 

cu adresa nr. 348005/15.12.2016, a primit răspuns, având acelaşi conţinut din adresa nr. 

24556/9.09.2016. 

În data de 9.01.2017 Preşedintele Consiliului Judeţean Iași a stabilit prin Dispoziţia nr. 

14/9.01.2017 drepturile salariale pentru N. in conformitate cu prevederile Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 794/2016, emisa in baza notei de fundamentare nr. 543/9.01.2017 a 

Serviciului resurse umane si salarizare. 

Mai susțin apelanții că in perioada 9.04.2015-15.12.2016, pentru care se solicită plata 

de despăgubiri, N. avea posibilitatea legala sa solicite instanţei acordarea sporului de 

dispozitiv de 25% de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iași, astfel cum au solicitat toți 

ceilalţi angajaţi contractuali ai Consiliului Judeţean Iași. Motivul invocat de reclamant privind 

eventuala discriminare nu este întemeiat, câta vreme acesta nu avea la momentul cererilor 

adresate Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași o hotărâre judecătoreasca prin care sa-si fi 

realizat dreptul cerut. 

Intimatul N. a depus întâmpinare, arătând următoarele: 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale civile, invocată de Judeţul Iaşi - 

Consiliul Judeţean Iaşi” , așa cum a arătat instanţa de fond în motivarea hotărârii „In raport de 

obiectul acţiunii şi calitatea părţilor in cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 267 din Codul 

muncii, potrivit cu care pot fi părţi într-un conflict de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă 

persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod , al altor legi sau 

al contractelor colective de muncă ; b) angajatori - persoane fizice şi/sau juridice , agenţii de 

muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă 

desfăşurată în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele şi patronatele ; d) alte persoane juridice 
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sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură 

civilă”, calitatea procesuală pasivă revine sigur angajatorului Consiliul Judeţean Iaşi prin 

preşedinte în baza contractului individual de muncă nr. 249/13.06.2014 , pe funcţia de şofer în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi. 

Susţinerea ca angajatorul are obligaţia de a salariza angajatul iar acţiunea de faţă are ca 

obiect plata de despăgubiri reprezentând diferite drepturi salariale care exced raportului de 

muncă nu poate fi un motiv de susţinere a excepţiei lipsei cauzei calităţii procesuale pasive 

deoarece în raport de dispoziţiile art. 268 alin 1 lit. c, Codul muncii drepturile salariale 

neacordate sau plata de despăgubiri pot fi cerute în termen de 3 ani de la naşterea dreptului,  

Este clar că solicitarea de acordare de „despăgubiri reprezentând diferenţele de 

drepturi salariale neîncasate în perioada 09.04.2015 şi până la data de 15.12.2016 când 

angajatorul a dispus egalizarea salarizării sunt determinate de însăşi calitatea de salariat în 

baza contractului individual de muncă. Arată că a chemat în judecată angajatorul, adică 

persoanele juridice arătate strict în Contractul individual de muncă. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei , solicită respingerea susţinerilor apelanţilor şi 

păstrarea în tot a hotărârii tribunalului, având în vedere următoarele: 

Incidenţă în cauză au dispoziţiile art. 1 alin 1 şi 2 din OUG nr. 83/2014 modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 71/2015, art. 1 alin 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014,....prin excepţie de 

la prevederile alin.(l) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte 

instituţii şi autorităţi publice, salariat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul 

Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din 

aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază si al sporurilor mai mici 

decât cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru 

fiecare funcție/grad/treapta si gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim daca își desfăşoară 

activitatea in aceleaşi condiţii. 

Începând cu anul 2015 salarizarea trebuia să fie stabilită în raport de art. 5(1) din OG 

nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificat prin Legea nr. 71/2015, ce prevede că „In 

anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în 

aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul 

promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată 

pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din 

instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 

(1
1
) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similar se înţelege acelaşi cuantum 

al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie , în care au fost incluse, după 

data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare precum şi sumele aferente 

sporurilor de care au beneficiat înainte de această data, dacă salariatul angajat, numit sau 

promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, 

doctorale -, de vechime şi își desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specific locului de 

muncă la data angajării sau promovării”. Textul nu distinge cu privire la sporuri, dacă acestea 

au fost sau nu acordate prin hotărâri judecătoreşti. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 23/2016, a stabilit că: în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin 5 ind. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „ 

salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al 

Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi precum şi 

din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2. alin.(l) lit. a) din Legea 

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în 

interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. l 
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alin (l) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul 

aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice”. 

Apelanții au formulat răspuns la întâmpinare. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului, în limitele criticilor formulate, în raport de 

probatoriul cauzei și de dispozițiile legale incidente, Curtea de Apel constată că apelul este 

nefondat. 

Astfel, cu privire la soluția primei instanțe dată excepției lipsei calității procesuale 

pasive a pârâților, aceasta apare ca fiind legală și temeinică. 

Corect a apreciat Tribunalul că, raportat la obiectul litigiului şi calitatea părţilor, sunt 

aplicabile în cauză disp. art. 267 din Codul muncii, potrivit cărora pot fi părţi într-un conflict 

de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii 

în temeiul prezentului cod , al altor legi sau al contractelor colective de muncă ; b) angajatori - 

persoane fizice şi/sau juridice, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă 

persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele 

şi patronatele; d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor 

speciale sau al Codului de procedură civilă”. Ca atare, este fără echivoc că angajatorul, cel cu 

care reclamantul-intimat a încheiat contractul individual de muncă este titularul obligației de 

plată în prezenta speță. 

În acțiune se face referire la despăgubiri echivalente drepturilor salariale de care 

salariatul a fost lipsit în perioada indicată. Or, susţinerea că acestea exced raportului de muncă 

nu poate fi primită, singurul care are obligaţia de a salariza angajatul este angajatorul, astfel 

cum acesta este menționat în contractul individual de muncă. 

Totodată, cum în raport de dispoziţiile art. 268 alin 1 lit. c, Codul muncii drepturile 

salariale neacordate sau plata de despăgubiri echivalente acestora pot fi solicitate în termen de 

3 ani de la naşterea dreptului, solicitarea reclamantului-intimat de acordare de „despăgubiri 

reprezentând diferenţele de drepturi salariale neîncasate în perioada 09.04.2015 până la data 

de 15.12.2016 - când angajatorul a dispus egalizarea salarizării - derivă din calitatea sa de 

salariat în baza contractului individual de muncă. Astfel, corect prima instanță a respins 

excepția, neavând relevanță sub aspectul titularului obligației de plată faptul că ordonator 

principal de credite este Preşedintele Consiliului Judeţean, deoarece acesta alocă fondurile 

necesare angajatorului pentru plata drepturilor bănești. 

Pe fondul litigiului, Curtea constată că sunt incidente disp. art. 1 alin 1 şi 2 din OUG 

nr. 83/2014 modificată şi aprobată prin Legea nr. 71/2015, art. 1 alin 5 ind. 1 din OUG nr. 

83/2014 ,,prin excepţie de la prevederile alin.(l) şi (2), personalul din aparatul de lucru al 

Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice , salarizat la acelaşi nivel, precum 

şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul 

prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază si al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiaşi instituţii sau 

autorităţi publice pentru fiecare funcție/grad/treapta si gradaţie, va fi salarizat la nivelul 

maxim dacă își desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii.”  

Începând cu anul 2015 salarizarea sa trebuia să fie stabilită în raport de art. 5(1) din 

OG nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificat prin Legea nr.  71/2015, ce 

prevede că „ În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul 

numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare 

în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat 

sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 

(1
1
) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similar se înţelege acelaşi cuantum 

al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie , în care au fost incluse, după 
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data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare precum şi sumele aferente 

sporurilor de care au beneficiat înainte de această data, dacă salariatul angajat, numit sau 

promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, 

doctorale -, de vechime şi își desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specific locului de 

muncă la data angajării sau promovării”.Contrar susținerilor apelanților, textul nu distinge cu 

privire la sporuri, dacă acestea au fost sau nu acordate prin hotărâri judecătoreşti. 

Totodată, de esența litigiului este împrejurarea că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

prin Decizia nr. 23/2016, a stabilit că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 5 

ind. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fondurile publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  71/2015 cu modificările şi 

completările ulterioare, sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din 

cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al 

Curţii de Conturi precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de 

art. 2. alin.(l) lit. a) din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va 

fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea 

prevederilor art. l alin (l) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, 

în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice”. 

Mai constată instanța de control judiciar, așa cum corect a apreciat și judecătorul 

fondului, faptul că, în raport de toate cele anterior reținute, nu prezintă relevanță faptul că 

reclamantul-intimat nu s-a adresat instanței pentru acordarea sporului de dispozitiv , din 

moment ce textul legal incident prevede expres, iar interpretarea dată de ÎCCJ este fără 

echivoc, că salariatul trebuie ,,salarizat la nivelul maxim pentru funcția ocupată dacă își 

desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii. „Pe de altă parte, acțiunea a fost formulată în 

termenul legal de 3 ani prev. de art. 268 al. 1 lit. c din C. muncii, iar potrivit art. 38 din C. 

muncii ,,salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege”. 

În consecință, în baza art. 480 al. 1 C.proc.civ, Curtea de Apel respinge apelul și 

păstrează sentința apelată. 

 

19. Plata sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa 

VII din Legea 284/2010 

Materia – fond: conflict de competență 

Indemnizația sau compensația la pensionare solicitată de către reclamant, 

în temeiul unei legi cadru de salarizare a personalului din sistemul bugetar, nu 

poate fi calificat ca fiind un astfel de drept de asigurări sociale. 

Temei de drept: art. 20 alin.(l) Secțiunea a 3-a Anexa nr.7 din Legea nr.284/2010 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă şi asigurări sociale, Sentința civilă nr. 6/19 

decembrie 2017 

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată sub nr. XX28/89/2017 la data de 

29.06.2017, reclamantul X a formulat cererea de chemare în judecată împotriva pârâtei 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi, având ca obiect ajutor la ieşirea la pensie. 

Obiectul principal al prezentei acțiuni constă în obligarea pârâtului ITPF Iaşi la plata 

sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa VII din Legea 

284/2010. Acest temei în drept stabileşte că la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept 
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deplin, polițiştii, personalul militar (și alte categorii de funcționari cu statut special) 

beneficiază de un ajutor stabilit în funcție de salariul de bază/salariul funcției de bază/solda 

funcției. 

Ajutorul solicitat reprezintă un drept de asigurări sociale, nu un drept salarial. 

Conform art.153 lit. g din Legea 263/2010, tribunalul soluționează litigii privind stabilirea şi 

plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale. 

Ajutorul acordat reprezintă un drept de asigurări sociale, iar jurisdicția instanțelor este 

stabilită în favoarea tribunalului( conform art.152 din Legea 263/2010). 

In cauză competentă de a soluționa litigiile de asigurări sociale revine completelor de 

litigii de muncă şi asigurări sociale din cadrul Secției civile, astfel că în temeiul art.200 alin. l 

ind. 1 CPC se va admite excepția necompetenței funcționale şi se va declina competența în 

favoarea acestor complete. 

Prin încheierea de şedință din data de 28.07.2017 dată în Camera de Consiliu de 

Tribunalul Vaslui în dosarul nr. XX28/89/2017, s-a dispus declinarea competenței de 

soluționare a cererii formulate de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi, având ca obiect obligarea acestuia din urmă la plata 

ajutorului stabilit conform art.20 alin.(l) şi (2) din anexa VII din Legea nr.284/2010, în 

favoarea unui complet specializat în soluționarea conflictelor de muncă şi de asigurări sociale. 

Prin încheierea de şedință din data de 26.10.2017 dată în Camera de Consiliu de 

Tribunalul Vaslui în dosarul nr. XX28/89/2017 a fost admisă excepția necompetenței 

funcționale, invocată din oficiu. 

A fost declinată în favoarea unui complet specializat în jurisdicție de contencios 

administrativ din cadrul Tribunalului Vaslui, cererea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi. 

A constatat ivit conflictul negativ de competență între completul de conflicte de 

muncă şi asigurări sociale şi cel de contencios administrativ din cadrul secției civile a 

Tribunalului Vaslui, sens în care suspendă din oficiu judecata cauzei şi înaintează cauza Curții 

de Apel Iaşi - Secția conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru pronunțarea regulatorului 

de competență. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut următoarele: 

În fapt, prin Dispoziția şefului ITPF Iaşi, nr.3199153/31.05.2016, s-a dispus, începând 

cu data de 01.06.2016, încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului X, prin pensionare 

pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard, în temeiul art.69 alin.(l) lit. a) din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului. Aşa cum rezultă din Decizia nr.183820/22.08.2016, 

acesta a avut la data pensionării calitatea de agent – şef principal de poliție în cadrul ITPF 

Iaşi. 

În drept, conform art. 20 alin.(l) Secțiunea a 3-a Anexa nr.7 din Legea nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, „La trecerea în rezervă sau 

direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul 

militar, polițiştii şi funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, 

funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi personal civil în 

instituțiile publice de apărare, ordine publică şi siguranță națională, beneficiază de un ajutor 

stabilit în raport cu solda funcției de bază, respectiv salariul funcției de bază avută/avut în 

luna schimbării poziției de activitate(...) ". 
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Din interpretarea acestui text legal, instanța reține că ajutorul solicitat de reclamant, 

este stabilit în raport cu solda funcției de bază şi rezultă din raportul de serviciu avut de 

acesta, în calitate de polițist, cu ITPF Iaşi, iar nu din calitatea acestuia de asigurat. În 

consecință, obiectul prezentului dosar îl constituie, în esență, acordarea ajutoarelor salariale 

compensatorii cu ocazia pensionării pentru limită de vârstă a reclamantului. 

În speță nu se pune problema unui refuz nejustificat de rezolvare a unei cereri privind 

drepturile de asigurări sociale, ci este vorba despre modalitatea de acordare de către fostul 

angajator a drepturilor băneşti rezultate din raportul de serviciu la încetarea acestuia prin 

trecerea în rezervă sau direct în retragere a polițistului. 

Aşadar, compensațiile la încetarea raporturilor de serviciu nu pot fi calificate ca 

ajutoare sociale, ci drepturi de natură salarială născute în temeiul legii sau a contractelor 

colective de muncă, din raporturile de serviciu, respectiv din raporturile de muncă şi se impun 

a fi judecate în raport de calitatea avută de solicitant - de funcționar public sau de salariat - ca 

litigii de contencios administrativ, respectiv ca şi conflicte de muncă. 

Relevant în acest sens este şi faptul că legiuitorul a inclus aceste drepturi în Legea 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ele urmând a 

fi achitate din fondurile primite de Ia bugetul de stat iar nu din bugetul asigurărilor sociale. 

Totodată, conform art.68 lit. c ind. l) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, orice sume de natură 

salarială primite în baza unor legi speciale intră în categoria veniturilor din salarii, fiind 

incluse în această categorie şi compensațiile băneşti la concediere sau la trecerea în rezervă. 

Or, potrivit art. 153 lit. f), g) şi j) din Legea nr.263/2010, în competența instanțelor de 

asigurări sociale intră doar litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri 

privind drepturile de asigurări sociale, cele privind modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi 

a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi cele privind alte drepturi şi obligații de 

asigurări sociale născute în temeiul acestei legi. 

In acelaşi sens este şi jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

conform căreia, toate drepturile care nu se bazează pe principiul contributivității, şi care sunt 

condiționate doar de exercitarea funcției un anumit interval de timp, intră în noțiunea de 

remunerație, care ține de raportul de serviciu sau, după caz, de muncă aspect în funcție de care 

ar trebui stabilită competența funcțională. 

În acelaşi sens s-a pronunțat şi înalta Curte de Casație şi Justiție, prin Decizia de speță 

nr.1718/2015 (regulator de competență), prin care a arătat următoarele: „Chiar dacă dreptul la 

ajutorul material este acordat prin legea de salarizare pentru mai multe categorii de bugetari, 

solicitarea lui pe cale jurisdicțională presupune ca fiecare categorie de salariați să se adreseze 

instanței competente, în raport de raportul juridic, de muncă sau de serviciu, în care se află cu 

angajatorul său. 

Din acest punct de vedere nu se va reține că ceea ce s-a dedus judecății este un raport 

juridic de asigurări sociale, întrucât ajutorul la pensionare nu reprezintă o formă de sprijin 

suportat de stat din bugetul asigurărilor sociale, ci o compensație acordată de plătitorul de 

salariu la încetarea raportului de muncă al persoanei salariate." 

In speța precitată, s-a reținut că reclamantul avea calitatea de cadru militar în 

structurile Ministerului Apărării Naționale, situație în care erau aplicabile prevederile Legii 

nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, şi care constituia o excepție de la art.109 din 

Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Potrivit acestui text de lege, 

„cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența 
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secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care 

este stabilită expres prin lege competența altor instanțe". 

Şi, cum din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare rezultă că militarii nu 

sunt funcționari publici, raportul dedus judecății în acea speță nu implica exercițiul autorității 

publice, iar în cauză nu se contesta refuzul de emitere a unui act administrativ pentru ca 

eventualele litigii cu angajatorul să fie soluționate de instanțele de contencios administrativ. 

Drept pentru care, în speța respectivă, în lipsa unor norme speciale de natura celor 

cuprinse în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițiştilor, care îi califică pe aceştia drept 

funcționari publici cu statut special şi cărora li se aplică jurisdicția administrativă în litigiile 

decurgând din raportul de serviciu, militarii sunt supuşi, în ceea ce priveşte drepturile băneşti 

pretinse, jurisdicției instanțelor de drept comun în materia litigiilor de muncă. 

Însă, în cauza de față, reclamantul a avut calitatea de funcționar public cu statut 

special, respectiv polițist. Calitatea de polițist în virtutea căreia reclamantul a primit ajutorul 

bănesc de natură salarială nu s-a întemeiat pe un contract de muncă, ci pe un raport de 

serviciu, astfel încât litigiul în cauză nu se circumscrie jurisdicției muncii, în accepțiunea 

art.266 Codul muncii: jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu 

privire ia încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor 

individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a 

cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod". 

Aşa cum s-a arătat, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002, polițistul are 

calitatea de funcționar public cu statul special iar conform art.109 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcționarului public. 

Dată fiind lipsa unor dispoziții speciale care să atribuie competența de soluționare unui 

complet specializat în conflicte de muncă (reclamantul nefiind, anterior pensionării, militar în 

cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru a-i fi aplicabile prevederile Legii nr.80/1995 şi 

ale Codului muncii, prin incidența art.278 alin.(2) din acest act normativ) şi având în vedere 

natura juridică a drepturilor solicitate (natură salarială iar nu de asigurări sociale), în temeiul 

art.132 şi art.136 alin.(4) Cod procedura civilă, prezenta instanță va admite excepția de 

nelegală compunere a completului de judecată, în sensul de necompetență funcțională. 

Față de prevederile art. 133 pct.2, ale art.135 şi ale art.136 Cod procedură civilă, 

constatând ivit conflictul negativ de competență, Tribunalul Vaslui va suspenda din oficiu 

judecata cauzei şi va înainta dosarul instanței imediat superioare, respectiv Secției de conflicte 

de muncă şi asigurări sociale din cadrul Curții de Apel Iaşi, corespunzătoare completului în 

fața căruia s-a ivit conflictul de competență, pentru pronunțarea regulatorului de competență. 

Soluționând conflictul negativ de competență de față în baza disp. art.136, raportat la 

art.135 Cod procedură civilă, se constată că instanța competentă în soluționarea prezentei 

acțiuni este completului specializat în jurisdicție de contencios administrativ din cadrul 

Tribunalului Vaslui. 

Astfel cum au reținut ambele instanțe, reclamantul a solicitat, în prezentul litigiu, 

obligarea pârâților la plata „unui ajutor stabilit in raport cu solda funcției de baza, respectiv 

salariul funcției de baza avuta/avut in luna schimbării poziției de activitate”, care, potrivit 

dispozițiilor art. 20 alin. 1 din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, se acordă „La trecerea in rezerva 

sau direct in retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,” 

personalului militar, polițiștilor si funcționarilor publici cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare, pentru activitatea depusa, in funcție de vechimea efectiva ca 
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militar, polițist, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare si 

personal civil in instituțiile publice de apărare, ordine publica si siguranța națională. 

Prima instanță investită a calificat acest ajutor ca fiind unul social, în timp ce 

completul specializat în litigii de asigurări sociale a stabilit că se solicită în cauză ajutoare 

salariale compensatorii cu ocazia pensionării reclamantului. 

Se reține că, în jurisprudența ultimilor ani, niciodată compensațiile la încetarea 

raporturilor de muncă/de serviciu sau la concediere nu au fost calificate ca fiind ajutoare 

sociale, ci drepturi născute în temeiul legii sau a contractelor colective de muncă, din 

raporturile de muncă sau din raporturile de serviciu, fiind astfel judecate, în raport cu calitatea 

avută de către solicitant-de salariat sau de funcționar public-ca litigii de muncă sau ca litigii 

de contencios administrativ. 

În acest sens este întreaga practică judiciară, care nu a soluționat niciodată asemenea 

litigii ca fiind unele de asigurări sociale, chiar instanța supremă stabilind în acest sens că 

aceste compensații la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu sunt de natură salarială 

şi se cuvin atât salariaților, cât şi funcționarilor publici, tot ca forme de remunerație, nu ca 

ajutoare sociale. 

Relevant în acest sens este şi faptul că legiuitorul a inclus aceste drepturi în Legea nr. 

284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice. 

Mai mult, pârâta şi-a exprimat deja în cauză poziția că aceste ajutoare acordate 

polițiştilor la data pensionării se plătesc de către „angajatorul” sui generis al reclamantului, 

respectiv, de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, din fondurile primite de 

la bugetul de stat şi nu din bugetul asigurărilor sociale. 

De altfel, şi în Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Codul fiscal aprobate 

prin H.G. nr. 44/2004 - pct. 68 -  se stabileşte că: „Veniturile din salarii sau asimilate salariilor 

cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relații contractuale de munca, precum şi 

orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale.” fiind incluse în această 

categorie şi compensații băneşti la concediere sau la trecerea în rezervă. 

În ceea ce priveşte disp. art. 153 lit. f,g şi j din Legea nr.263/2010, reținut de 

completului specializat în jurisdicție de contencios administrativ din cadrul Tribunalului 

Vaslui, în considerentele sentinței pronunțate, se constată că în competența instanțelor de 

asigurări sociale intră doar litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri 

privind drepturile de asigurări, cele privind modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor 

drepturi de asigurări sociale, precum şi cele privind alte drepturi şi obligații de asigurări 

sociale născute în temeiul prezentei legi. 

Se reține că ajutorul, respectiv, indemnizația sau compensația la pensionare solicitată 

de către reclamant, în temeiul unei legi cadru de salarizare a personalului din sistemul 

bugetar, nu poate fi calificat ca fiind un astfel de drept de asigurări sociale. 

Pentru munca prestată în calitate de polițist, reclamantului i s-au recunoscut, prin 

legile unice de salarizare, o serie de drepturi cu caracter de remunerație, printre care plata 

salariului şi a altor drepturi, în timpul activității propriu-zise, dar şi plata ajutorului 

compensatoriu, după încetarea raporturilor de muncă. Toate aceste drepturi sunt considerate 

chiar şi în cadrul jurisprudenței comunitare ca fiind elemente de remunerație, acestea fiind, pe 

lângă salariul propriu-zis, atât cauză, cât şi obiect al raportului de muncă/de serviciu. 

Având în vedere dispozițiile art. 109 din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora: „Cauzele 

care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența secției de 

contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită 
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expres prin lege competența altor instanțe” şi în baza disp. art. 135, 136 Cod procedură civilă, 

urmează a se stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea completului specializat în 

jurisdicție de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Vaslui. 

De altfel, rezultă că aceasta este practica și la nivel de țară, la dosarul cauzei fiind 

depuse hotărâri judecătorești pronunțate în cauze cu obiect similar de către complete 

specializate în jurisdicție de contencios administrativ din dosar nr. 2128/89/2016.  

 

20. Drepturi salariale. Aplicarea unor sporuri în raport de funcția/postul deținut 

precum și de specificul activității, daune-interese pentru repararea 

prejudiciului produs. 

Materia – Apel - conflict de muncă: drepturi bănești, daune interese 

Drepturi salariale stabilite prin negociere, actele adiționale fiind semnate 

atât de către angajat cat şi de către angajator; discriminare - tratament 

diferențiat, aplicat de către unitatea angajatoare  

Temei de drept: art. 65 din Codul Muncii, art.120 alin.1 Codul Muncii, art. 237 ind. 1 alin. 

(2) şi (3) din Legea societăților nr. 31/1990 

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 282/8 mai 

2017 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iași sub nr. XX41/99/2016, contestatorul 

X solicitat in contradictoriu cu intimata Casa Județeana de Pensii Iași obligarea intimatei la 

emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei sale prin luarea în considerare a unui stagiu 

complet de cotizare de 20 de ani, în loc de cel utilizat de 30 de ani, conform Deciziei nr. 

11/2015 pronunțată de ÎCCJ și acordarea drepturilor de pensie recalculate prin obligarea 

intimatei la plata diferențelor între pensia cuvenită și pensia încasată, începând cu data 

introducerii acțiunii.  

Prin sentința civilă nr. 1712 din data de 02.11.2016, Tribunalul Iaşi a respins acțiunea 

formulată de Sindicatul Drumarilor Elie Radu în numele şi pentru reclamantul Y în 

contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – 

C.N.A.I.R. – S.A. (denumirea anterioară fiind Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naționale din România sa - C.N.A.D.N.R. – S.A.). 

Pentru a dispune astfel prima instanță a reținut următoarea situație de fapt: 

”Reclamantul Y este angajatul pârâtei Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. (fostă Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din 

România S.A.), începând cu data de 14.10.1991, inițial ocupând funcția de şef secție/analist 

II, în baza contractului individual de muncă fără număr încheiat la 14.10.1991. 

Ulterior, au fost perfectate încă două contracte individuale de muncă, respectiv 

contractul individual de muncă nr. 40/06.03.1996, pentru funcția de şef secție) şi contractul 

individual de muncă fără număr şi fără dată, pentru funcția de director adjunct tehnic cu 

delegație începând din data de 15.08.1996. 

Se mai reține de către instanță că, în timp, au fost încheiate acte adiționale succesive la 

contractul individual de muncă al reclamantului, prin care au fost modificate anumite clauze 

contractuale. 
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Conform actului adițional nr. 701/08.06.2011, reclamantul a fost angajat în funcția de 

analist în cadrul Direcției Tehnice Calitate şi Protecția Mediului - Biroul Coordonare 

Laboratoare Rutiere, fiind remunerat cu un salariu de bază de 2950 lei, fără a beneficia de 

indemnizație de conducere.  

Prin actele adiționale nr. 229/12.03.2012 şi nr.1140/01.04.2013 a fost modificat 

succesiv locul de muncă al reclamantului, acesta desfăşurându-şi activitatea de analist în 

cadrul Serviciului Protecția Mediului - Direcția Achiziții Terenuri, Acorduri, Avize, Relocări 

Utilități şi Protecția Mediului, iar ulterior în cadrul Direcției Întreținere şi Siguranța 

Circulației Autostrăzi/Serviciul Peisagistică. 

Conform actului adițional nr. 3/40/1996, începând din data de 01.06.2013, reclamantul 

a beneficiat de un salariu de bază de 3200, fără indemnizație de conducere şi a activat ca 

analist în cadrul Serviciului Peisagistică.  

Începând cu 22.10.2013, în baza actului adițional nr. 4/40/1996 din 04.11.2013, 

reclamantul a ocupat funcția de şef birou în cadrul Direcției Întreținere şi Siguranța Circulației 

DN şi Autostrăzi/Biroul Hărți Strategice de Zgomot şi Amenajări în zona drumului. De 

asemenea, s-au stabilit şi drepturile salariale cuvenite noii funcții, respectiv un salariu de bază 

de 3424 lei şi o indemnizație de conducere de 30%. 

Începând cu 02.04.2014, în baza actului adițional nr. 5/40/1996 din 15.04.2014, 

reclamantul şi-a desfăşurat activitatea de şef birou în cadrul Biroului Hărți Strategice de 

Zgomot şi Amenajări în zona drumului/Direcția pentru Siguranța şi Monitorizarea Traficului 

Rutier, pentru ca prin actul adițional nr. 6 din 08.07.2014 (cu aplicabilitate de la 01.07.2014) 

să i se modifice drepturile salariale, în sensul stabilirii salariului de bază în cuantum de 3574 

lei lunar, spor pentru vechimea în muncă de 30%, spor pentru activitate neîntreruptă de 10% 

şi indemnizație de conducere de 30%. 

În final, prin actul adițional nr. 7 din 26.08.2015 (cu aplicabilitate de la 01.08.2015), 

reclamantului – Şef Birou Hărți Strategice de Zgomot şi Amenajări în zona drumului/Direcția 

pentru Siguranța şi Monitorizarea Traficului Rutier/Direcția Generală de Monitorizare şi 

Întreținere a Infrastructurii Rutiere/C.N.A.D.N.R. S.A. Central – i-a fost majorat salariul de 

bază lunar brut la 3774 lei, fiindu-i menținute sporul pentru vechimea în muncă de 30%, 

sporul pentru activitate neîntreruptă de 10% şi indemnizația de conducere de 30%. 

Prin decizii ale directorului general al unității pârâte (decizia nr. 1049/22.07.2011, 

decizia nr. 307/21.03.2012, decizia nr. 413/19.04.2012, decizia nr.1122/12.09.2012) 

reclamantul a fost desemnat coordonator proiect/expert cooptat în cadrul unor echipe de 

proiect pentru gestionarea proiectului propus pentru finanțare prin instrumente structurale 

,,Hărți topografice şi baza de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul Sound Plan 

v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naționale”. 

Prin prezenta acțiune, reclamantul solicită obligarea unității angajatoare la plata 

diferenței dintre salariul pe care trebuia să-l aibă ca şef proiect şi salariul primit, respectiv 

40% din salariul de bază din 18.09.2012 până în 22.10.2013 şi de 10% din salariul de bază din 

22.10.2013 şi până la zi, la plata unui spor de 75% din salariul de bază, ca urmare a derulării 

unor proiecte conform art. 95 din contractul colectiv de muncă din 18.09.2012 şi până la zi şi 

la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs, ca urmare a neplății la termen 

a acestor sume de bani, reprezentând daune interese în cuantum de 0,04%/zi de întârziere. 

Potrivit disp. art. 10 din Codul muncii contractul individual de muncă este contractul 

în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi 

sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații 
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denumite salariu. De asemenea, potrivit disp. art. 159 alin. 1 şi art. 160 din Codul muncii, 

salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de 

muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

Procedura stabilirii salariilor este reglementată prin disp. art. 162 alin. 1 şi 2 din Codul 

muncii, potrivit cărora: (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective 

de muncă aplicabile; (2) Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între 

angajator şi salariat. 

Instanța are în vedere faptul că, în cauză, părțile semnatare ale contractelor colective 

de muncă la nivel de unitate au stabilit prin art. 96 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 

78/28.04.2011, Contractul Colectiv de Muncă nr. 201/15.05.2013, Contractul Colectiv de 

Muncă nr. 196/02.06.2014 şi Contractul Colectiv de Muncă nr. 277/18.07.2015 că 

„indemnizațiile de conducere, diferențiate în raport cu răspunderea funcției, sunt cele stabilite 

în grila de salarizare”. 

Conform Grilei de Salarizare (Anexa 2) din aceste contracte colective de muncă, 

indemnizația de conducere corespunzătoare funcției de şef birou – funcție pe care o deține 

reclamantul începând cu data de 22.10.2013 – este de 30% (pct. 18), iar pentru funcția de 

analist – funcție pe care reclamantul a deținut-o în perioada 18.09.2012 (data de la care se 

solicită indemnizația de conducere) - 21.10.2013 – nu se prevede acordarea unei indemnizații 

de conducere (pct. 12).  

Indemnizația de conducere în procent de 40% este stabilită, printre altele, pentru 

funcția de şef proiecte (pct. 21). 

Faptul că funcțiile de şef birou şi, respectiv, şef proiecte sunt două funcții distincte, 

fără posibilitatea deținerii concomitente sau preferențiale a acestora de către un salariat, 

rezultă şi din faptul că, prin aceeaşi grilă de salarizare, s-au stabilit în mod distinct şi diferit şi 

limitele de salarizare (minim – maxim). 

Mai mult, din statul de funcții nr. 5/2520/09.08.2012 al C.N.A.D.N.R. S.A pe anul 

2012, rezultă că funcția de analist în cadrul Serviciului Protecția Mediului pe care o deținea 

reclamantul în anul 2012 (poz. 309) este distinctă față funcția de şef proiect (poz. 361, 369, 

395, 413, 423, 442, 454, 462) şi nu are prevăzută o indemnizație de conducere, spre deosebire 

de funcția de şef proiect, care are prevăzută o indemnizație de conducere de 40%. 

La fel, din statele de funcții nr. 5/3724/17.10.2013 şi nr. 5/117/16.01.2014 ale 

C.N.A.D.N.R. S.A rezultă că funcția de analist în cadrul Direcției Întreținere şi Siguranța 

Circulației DN şi Autostrăzi (fără indemnizație de conducere) şi funcția de Şef Birou Hărți 

Strategice de Zgomot şi Amenajări în zona drumului (indemnizație de conducere de 30%) 

sunt distincte față funcția de şef proiect, care are prevăzută o indemnizație de conducere de 

40%. 

Reclamantul nu a deținut funcția de şef proiecte ci funcția de analist şi ulterior cea de 

şef birou. Numirea sa, prin decizii ale directorului general (în iulie 2011, martie 2012, aprilie 

2012 şi septembrie 2012), în calitate de coordonator de proiect sau expert cooptat nu a 

însemnat o modificare a contractului individual de muncă, în sensul modificării felului 

muncii, ci a reprezentat atribuirea unei calități temporare în exercitarea sarcinilor de serviciu.  

Față de aceste considerente, instanța constată că este neîntemeiată cererea 

reclamantului privind obligarea pârâtei la plata diferenței dintre salariul pe care trebuia să-l 

aibă ca şef proiect şi salariul primit, respectiv 40% din salariul de bază din 18.09.2012 până în 

22.10.2013 şi de 10% din salariul de bază din 22.10.2013 şi până la zi şi urmează să o 

respingă. 
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În ceea ce priveşte cererea referitoare la obligarea pârâtei la plata unui spor de 75% 

din salariul de bază, ca urmare a derulării unor proiecte conform art. 95 din contractul 

colectiv de muncă din 18.09.2012 şi până la zi, instanța reține următoarele: 

Potrivit disp. art. 95 alin 5 şi următoarele din Contractul Colectiv de Muncă nr. 

78/28.04.2011, Contractul Colectiv de Muncă nr. 201/15.05.2013, Contractul Colectiv de 

Muncă nr. 196/02.06.2014 şi Contractul Colectiv de Muncă nr. 277/18.07.2015 (5) Cu 

aprobarea Directorului General, în cadrul CNADNR se vor constitui unități de implementare 

(personal tehnic, economic, juridic, diriginți de șantier etc.) a proiectelor finanțate din fonduri 

comunitare nerambursabile, din împrumuturi externe rambursabile şi proiecte de investiții 

finanțate de la bugetul de stat şi venituri proprii. 

(6) Persoanele nominalizate prin decizia directorului general să facă parte din fiecare 

unitate de implementare a proiectelor prevăzută la alin. (5), pot beneficia de la data intrării în 

vigoare a prezentului CCM de o majorare a salariului de bază cu până la 75% cu încadrarea în 

fondul de salarii gestionat de CNADNR pentru acordarea acestei majorări salariale, 

proporțional cu timpul efectiv alocat realizării activităților pentru fiecare proiect, indiferent de 

numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăși durata maximă a timpului de lucru 

prevăzută de normele legale în vigoare. 

(7) Poate beneficia de drepturile salariale prevăzute la alin. (6) şi personalul de 

specialitate cu atribuții în derularea unor proiecte de investiții majore (autostrăzi, drumuri 

expres, centuri ocolitoare, reabilitări drumuri naționale) finanțate din alte surse decât cele 

menționate la alin. (5). 

(8) Unitățile de implementare a proiectelor din CNADNR sunt responsabile de 

realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, 

precum şi a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare 

conform contractului/acordului ordinului de finanțare semnat şi în conformitate cu sistemul de 

management şi control intern aplicabil. Activitățile prestate în cadrul proiectelor finanțate din 

fondurile prevăzute la alin. (5) de către personalul CNADNR nominalizat în echipele de 

proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

(9) Majorarea prevăzută la alin. (6) se acordă numai pe perioada de implementare a 

proiectului așa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat”. 

(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile 

salariale suportate de către angajat şi angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanțatoare, 

în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile şi cu 

procentul de cofinanțare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu 

autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, 

rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv 

realizat, conform fisei de pontaj. 

(11) Conducătorul CNADNR are obligația de a se asigura de respectarea condițiilor şi 

limitelor stabilite prin prevederile prezentului CCM la nivelul tuturor unităților de 

implementare a proiectelor organizate in cadrul CNADNR”. 

Aşadar, raportat la aceste clauze din contractele colective de muncă la nivel de unitate, 

instanța constată că acestea nu cuprind dispoziții imperative ci permisive, care nu impun o 

conduită, ci o propune ca putând fi posibilă, ba chiar indică şi o anumită condiție de care 

depinde realizarea propunerii. 
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Prin urmare, disp. art. 95 alin 5 şi următoarele nu conferă dreptul membrilor unității de 

implementare a proiectului de a beneficia de un spor de 75% din salariul de bază (astfel cum a 

solicitat reclamantul), ci doar vocația de majorare a salariului de bază cu până la 75%, fiind şi 

condiționată de încadrarea în fondul de salarii gestionat de CNADNR pentru acordarea acestei 

majorări salariale. 

Mai mult, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata unui spor de 75% din 

salariul de bază din 18.09.2012 şi până la zi, în condițiile în care, în această perioadă, potrivit 

susținerilor din cererea de chemare în judecată şi actelor depuse la dosar, acesta a făcut parte 

dintr-o singură unitate de implementare (constituită prin decizia nr. 1122/12.09.2012), iar 

potrivit alin. 9 al art. 95, majorarea cu până la 75% a salariului de bază se poate acorda numai 

pe perioada de implementare a proiectului. 

Or, potrivit contractului de finanțare fără număr, semnat de părțile contractante 

(Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi C.N.A.D.N.R. S.A.) la data de 16.07.2012 s-a 

stabilit finanțarea nerambursabilă din fonduri publice de către Autoritatea de Management în 

cadrul Programului Operațional Sectorial – Transport Axa Prioritară 3 pentru implementarea 

Proiectului ,,Hărți topografice şi baza de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul 

Sound Plan v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naționale”.Conform Art. 

2 – Durata Contractului – contractul a intrat în vigoare la data semnării lui de către ambele 

părți (16.07.2012), iar data finalizării contractului a fost 31.03.2013. 

Prin urmare, raportat la disp. alin. 9 al art. 95 din CCM, analiza unei eventuale 

discriminări în modul de salarizare va avea în vedere perioada 18.09.2012 (data de la care se 

solicită sporul de 75% din salariul de bază) – 31.03.2013 (data de final a contractului de 

finanțare). 

Reglementarea generală în materia discriminării este dată de dispozițiile O.G. nr. 

137/2000 privind sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 137/2000, prin discriminare se înțelege 

orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum şi orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinței sau 

exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice 

alte domenii ale vieții publice. 

Reglementarea specială, în materia dreptului muncii, este dată de disp. art. 5 din Codul 

muncii, care instituie în alin. 1 principiul nediscriminării („În cadrul relațiilor de muncă 

funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații şi angajatorii”), iar în alin. 

2 interdicția oricărei discriminări („Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, 

bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență 

națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă”). 

Cât priveşte drepturile salariale, art. 159, alin. 3 din Codul muncii prevede că, la 

stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, 

opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență 

ori activitate sindicală. 
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Aşadar, în cazul discriminării în raporturile de muncă, anumiți salariați sunt 

dezavantajați de către angajator față de alți salariați, pe baza unor criterii, ceea ce determină 

existența un tratament diferențiat. 

Prin urmare, pentru constatarea unei ipostaze discriminatorii ca tratament diferențiat, 

injust este necesar să se facă raportarea la persoane aflate în situații identice, analoage sau 

comparabile şi care beneficiază de un tratament diferențiat. 

În aceste condiții, o analiză asupra drepturilor salariale ale persoanelor care nu au 

lucrat împreună cu reclamantul la proiectul coordonat de acesta, prin prisma unei eventuale 

discriminări, ar fi irelevantă.  

Prin adresa nr. 26/669/01.03.2016 pârâta a indicat o lungă listă cu proiecte, care din 

2012 şi până în prezent s-au încadrat în dispozițiile art. 95 din CCM, însă, din analiza acestei 

liste, rezultă că toate proiectele în discuție sunt de execuție lucrări (construcție, modernizare, 

reabilitare ş.a.), în timp ce proiectul coordonat de către reclamant (,,Hărți topografice şi baza 

de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul Sound Plan v6.5 a zgomotului generat de 

traficul rutier pe drumurile naționale”) are un alt caracter, respectiv de analiză.  

Lipsa de echivalență în ceea ce priveşte caracterul proiectelor, raportată şi la lipsa unei 

obligații de acordare a unor creşteri salariale (existând doar posibilitatea) face ca cele două 

situații să nu poată fi privite ca egale şi nu intră în sfera discriminării vizate de O.G. nr. 

137/2000 şi art. 5 şi art. 158 alin. 3 din Codul muncii. 

În cauză, problema litigioasă este dacă salariații care au lucrat la proiectul coordonat 

de reclamant au avut parte de un tratament diferențiat, aplicat de către unitatea angajatoare, 

C.N.A.D.N.R. S.A. (actualmente C.N.A.I.R. S.A.) în detrimentul reclamantului, care nu a 

primit acelaşi tratament. 

Prin urmare, se va avea în vedere în raport cu salarizarea reclamantului doar 

salarizarea persoanelor care au făcut parte din echipa principală, respectiv, întrucât acestea au 

avut, conform deciziei nr. 1122/12.09.2012, o implicare directă în executarea proiectului, la 

fel ca reclamantul, fiind în situația unei situații analoage.  

Astfel, verificând dovezile de stabilire a drepturilor salariale („fluturaşii de salarii”) a 

salariaților, instanța constată în lunile septembrie, octombrie şi decembrie 2012 salariata a 

beneficiat de anumite creşteri salariale, însă aceste creşteri nu sunt datorate aplicării art. 95 

alin. 5 şi urm. din CCM (care prevăd o majorare a salariului de bază de până la 75 %), fiind 

denumite O.S. 200%. 

De aceleaşi creşteri salariale a beneficiat salariata în luna februarie 2013. Restul 

salariaților, respectiv nu au beneficiat de creşteri salariale potrivit art. 95 alin. 5 şi urm. din 

CCM în perioada 12.09.2012 – 31.03.2013. 

Verificând statele de plată ale reclamantului, instanța constată că în perioada 

septembrie 2012 – martie 2013 a beneficiat de acordarea unor „Premii” în cuantum de 1425 

lei lunar, însă, nefiind făcută nicio trimitere la temeiul în baza căruia a fost premiat, nu poate 

reține aplicarea art. 95 alin. 5 şi urm. din CCM în perioada 12.09.2012 – 31.03.2013. 

Reținându-se că salariații care au lucrat împreună cu reclamantul nu au beneficiat de 

creşteri salariale potrivit art. 95 alin. 5 şi urm. din CCM în perioada 12.09.2012 – 31.03.2013, 

situația de fapt nu intră în sfera discriminării vizate de O.G. nr. 137/2000 şi art. 5 şi art. 158 

alin. 3 din Codul muncii. 

Față de aceste considerente, instanța constată că este neîntemeiată cererea 

reclamantului de obligare a pârâtei la plata unui spor de 75% din salariul de bază, ca urmare a 
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derulării unor proiecte, conform art. 95 din contractul colectiv de muncă din 18.09.2012 şi 

până la zi. 

Ca urmare a faptului că cererile reclamantului de obligare a pârâtei la plata unor 

drepturi salariale neachitate sunt neîntemeiate, implicit, instanța constată că este neîntemeiată 

şi cererea privind obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului 

produs, de 0,04 %/zi întârziere. 

Față de toate aceste considerente, raportat la dispozițiile legale invocate, instanța va 

respinge acțiunea formulată de Sindicatul Drumarilor Elie Radu, în numele şi pentru 

reclamantul Y, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. – C.N.A.I.R. – S.A. (denumirea anterioară fiind Compania 

Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România sa - C.N.A.D.N.R. – S.A.).” 

Împotriva acestei sentințe a formulat apel, în termen și motivat, Sindicatul Drumarilor, 

criticând-o ca fiind netemeinică, pentru următoarele argumente: 

În primul rând apelantul a solicitat o indemnizație de conducere pentru o perioadă de 

40% şi pentru o altă perioadă de 10%. A solicitat această indemnizație de conducere întrucât 

prin contractul colectiv de muncă la nivel de companie se menționează faptul că un şef de 

proiect beneficiază de o astfel de indemnizație de conducere. 

Prin sentința apelată, instanța de fond reține faptul că apelantului i s-a atribuit o 

calitate temporară în exercitarea unor sarcini de serviciu şi nu i se cuvine vreo plată salarială 

în acest sens. Suma de bani pe care apelantul o solicită de la intimată este doar până la 

finalizarea proiectului, respectiv 31.12.2015. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă 

că ultimul act adițional încheiat este actul adițional nr.4 care are finalitate 31.12.2015 şi 

raportul de progres final care are aceeaşi perioadă reglementată.  

Apelanta a precizat că prin cererea de apel a solicitat 40% din salariul de bază din 

18.09.2012 până în 22.10.2013 şi 10% din salariul de bază din 22.10.2013 şi până la zi. Prin 

răspunsul la întâmpinare a precizat faptul că solicită aceste majorări doar până la finalizarea 

proiectului, respectiv 31.12.2015. 

Aşa cum rezultă din actele şi lucrările dosarului, apelantul a fost numit printr-o decizie 

a companiei coordonator de proiect. Prin aceiaşi decizie apelantului i se atribuia denumirea de 

şef unitate implementare proiect, şef de proiect, în 2013 i se spune coordonator de proiect, în 

rapoartele de progres apare când coordonator când şef de proiect. Pentru intimată această 

noțiune de şef proiect, coordonator de proiect , responsabil proiect este acelaşi lucru pentru că 

există o singură persoană cu funcție de conducere în cadrul proiectului şi acest lucru poate fi 

relevat din cuprinsul acelor decizii de numire atât a şefului de proiect cât şi a echipei de 

coordonare din care rezultă că nu există vreo altă persoană care să se ocupe de această 

gestionare a proiectului. 

În fapt, apelantul a făcut tot ce ținea de competențele sale pentru derularea proiectului. 

În drept, a avut decizii de numire inclusiv pe şef proiect şi în acelaşi timp i-a fost recunoscută 

calitatea sub semnătura directorului general în momentul în care au fost emise acele rapoarte 

de proiect. Apelantul a şi făcut munca şi i-a fost recunoscută şi calitatea de şef proiect. 

Instanța de fond a reținut că dacă nu are un act adițional la contractul individual de muncă 

contractul nu se poate modifica.  

Susține apelantul că nu se află în această situație întrucât disp.art.17 prevăd că în cazul 

în care se modifică contractul individual de muncă angajatorul are obligația să informeze 

salariatul cu privire la modificările pe care le propune , după care să inițieze acel act adițional. 
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În cauza de față un astfel de lucru nu s-a întâmplat din partea intimatei. Este obligația care 

incumbă pe care nu şi-a exercitat-o, propria culpă nu poate fi invocată de către intimată în 

această situație. Apelantul nu a făcut decât să execute o decizie a directorului general. Acelaşi 

efect asupra raporturilor de muncă la avut fie că vorbim despre încheierea vreunui act 

adițional fie că vorbim despre numire. Este o manieră atipică de procedare a companiei care 

ignoră dispozițiile Codului muncii fapt ce nu trebuie imputat apelantului. Apelantul a executat 

acea funcție, proiectul fiind un succes real pentru care acesta trebuia să fie salarizat. Apelantul 

nu a cerut decât să se aplice prevederile minimale din contractul colectiv de muncă. 

Dispozițiile art. 39 alin.1 din Codul muncii prevăd că salariatul trebuie să fie salarizat pentru 

munca prestată, nu pentru funcția ocupată. Dacă apelantul a prestat muncă pentru şef proiect 

tot aşa trebuia să fie salarizat. Art. 159 din Codul muncii mai stabileşte principiile conform 

cărora negocierea poate fi individuală, fie şi colectivă. În cazul de față avem o negociere 

colectivă care este concretizată într-un contract colectiv de muncă care spune că pentru 

funcția de şef proiect trebuie să existe o indemnizație de conducere de 40%, apelantul acest 

lucru a cerut. 

Având în vedere faptul că s-a primit o indemnizație din 2013, apelantul a cerut decât 

pentru perioada în care nu a primit deloc indemnizație de conducere să beneficieze de o astfel 

de indemnizație, apoi a solicitat doar diferența de 10%. 

Prin comportamentul intimatei s-a ajuns la încălcarea unor principii fundamentale din 

dreptul muncii, respectiv contractele colective de muncă au putere de lege între părțile 

contractante iar salarizarea trebuie să se facă pentru munca desfăşurată. Nu există niciun 

conflict de noțiuni aşa cum susține instanța de fond că nu este acelaşi lucru şef de proiect cu 

şef birou. Apelantul nu a susținut niciodată că şeful de proiect este similar cu funcția de şef de 

birou. Apelantul a fost un executant la început apoi a fost numit şef de proiect şi nu a mai 

putut să desfăşoare o altă activitate. Doar această simplă chestiune formală, respectiv lipsa 

unui act adițional care să stipuleze funcția dar care se regăseşte în deciziile de numire pe 

această funcție nu crede că pot duce la împiedicarea salariatului de a beneficia de drepturile 

salariale pentru munca efectiv prestată . Susține apărarea că în toate deciziile de numire în 

funcție se regăseşte funcția de şef proiect . În decizia din 2012, se face referire la funcția de 

şef proiect şi în acelaşi timp în toate rapoartele de progres se arată în mod expres funcția de 

şef de proiect , este adevărat similară cu cea de responsabil sau coordonator şi care este 

utilizată în mod aleatoriu de către intimată după cum îi convenea dar esența este aceiaşi. 

A doua chestiune pe care a invocat-o este dacă tot a desfăşurat activitate într-un 

proiect internațional , reglementările din contractul colectiv de muncă , respectiv art.95 prevăd 

faptul că se beneficiază de un spor de până la 75%. Instanța de fond a respins această cerere 

pe principiul că aceste norme sunt permisive , că este condiționată de încadrarea în fondul de 

salarii, că finanțarea s-a încheiat la data de 31.03.2013, că alți au beneficiat dar apelantul nu 

se află într-o poziție similară. 

Susține apelantul că îndeplineşte toate condițiile prevăzute de art.95 din contractul 

colectiv de muncă având în vedere că acesta a fost numit într-o unitate de implementare prin 

decizie, în vederea gestionării proiectului POST Hărți topografice şi baza de date de tip GIS 

aferentă gestionării prin software-ul Sound PLAN V 6.5 a zgomotului generat de traficul 

rutier pe drumurile naționale. Deşi apelantul a fost numit începând cu anul 2011 în funcția de 

şef proiect nu a beneficiat până în prezent de prevederile art.95 din contractul colectiv de 

muncă nici în ce priveşte grila corespunzătoare de salarizare şi nici nu a primit lunar vreun 

stimulent procentual din maximul de 75% prevăzut de lege. 



585 

 

Se susține, de asemenea, că prin Raportul nr.5/6436 din 09.01.2014 emis de 

Departamentul Resurse Umane s-a stabilit că apelantul îndeplineşte condițiile menționate în 

art.95 din contractul colectiv de muncă pentru a beneficia de sporul de 75%. Toată echipa de 

implementare a proiectului condusă de către apelant a beneficiat de astfel de sume de bani 

(contrar celor reținute de instanța de fond), ceea ce înseamnă că proiectul era eligibil, existau 

sume de bani, munca desfăşurată se încadra în condițiile art.95 din contractul colectiv de 

muncă. Deşi apelantul a susținut în fața instanței de fond că persoane care coordonau proiecte 

similare cu ale sale au beneficiat de astfel de sume de bani, instanța a apreciat că acestea vizau 

activități de construcție. O astfel de diferențiere nu are nicio relevanță, deoarece obiectul 

contractului de finanțare nu atrage aplicarea art.95 din contractul colectiv de muncă. Niciuna 

din condițiile menționate la art.95 din contractul colectiv de muncă nu impunea ca proiectele 

să fie desfăşurate doar în domeniul construcțiilor. O astfel de reținere a instanței este una în 

afara cadrului contractual care reglementa acordarea sporului solicitat de apelant. 

Mai mult, atât membrii echipei principale de proiect condusă de apelant, cât şi şefii de 

proiecte din proiecte similare au beneficiat de sume de bani conform art.95 din contractul 

colectiv de muncă şi nu există niciun motiv pentru care apelantul să nu primească astfel de 

sume de bani. 

Apreciază apelantul că atitudinea angajatorului este una abuzivă, care trebuie 

sancționată de către instanța de judecată prin acordarea măcar a unei sume de bani primite de 

membrii echipei, dacă nu acordarea procentului maximal de 75% astfel cum au primit unii 

membrii ai echipei. 

Cu privire la daunele interese, apărarea susține că dacă va fi admis apelul se va 

impune ca pe lângă plata acestor sume de bani să se dispună şi plata de daune interese având 

în vedere că tot prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate s-a specificat că neplata 

drepturilor salariale sau plata lor cu întârziere duce la aplicarea acestor daune interese şi fiind 

la fel o clauză negociată într-un contract colectiv de muncă îşi produce efecte. 

În consecință, apreciază ca instanța a greşit când a respins primul capăt de cerere si 

solicită admiterea apelului, in sensul modificării sentinței atacate prin obligarea intimatei la 

plata drepturilor salariate solicitate, respectiv Indemnizația de conducere pentru sef proiect: in 

cuantum de 40% din salariu, pentru perioada 25.08.2012 si pana la 01.06.2013; in cuantum de 

10% din salariu pentru perioada 01.06.2013- 31.12.2015; acordarea de daune interese 

conform celor menționate în cererea de chemare in judecata; obligarea intimatei la plata 

cheltuielilor de judecata la fond şi apel. 

In drept, art. 460 şi urm. Cpc, Codul Muncii, OG 137/2000. 

Intimata Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Bucureşti a 

formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat, reluând apărările și 

argumentele expuse prin întâmpinarea formulată în dosarul instanței de fond. 

Apelantul Sindicatul Drumarilor a formulat răspuns la întâmpinarea formulata de 

C.N.A.I.R., reiterând apărările expuse atât în cererea de chemare în judecată, cât și în 

motivele de apel. 

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri. 

Cu privire la excepția tardivității invocată de către intimata pârâtă prin întâmpinare, 

Curtea s-a pronunțat, în sensul respingerii, prin încheierea de ședință din 13.03.2017, 

constatând că apelul a fost introdus în termenul legal. 
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Analizând actele și lucrările dosarului și sentința criticată în raport de criticile 

formulate, Curtea constată că apelul declarat de apelantul Sindicatul Drumarilor în numele si 

pentru membrul de sindicat reclamant Y este nefondat, pentru considerentele ce se vor 

expune: 

Preliminar, Curtea reține că instanța de fond, în expunerea argumentelor faptice şi 

juridice ce au condus la pronunțarea soluției criticate, a făcut o descriere amănunțită atât a 

situației de fapt cât şi a temeiurilor de drept pe baza cărora şi-a formulat convingerea cu 

privire la cauza dedusă judecății, așa încât Curtea apreciază ca fiind de prisos reluarea tuturor 

acestora, urmând să-şi însuşească pe deplin analiza efectuată în considerente de instanța 

fondului. Toate motivele invocate în apelul formulat au fost invocate şi în fața instanței de 

fond, fiind înlăturate în mod convingător şi temeinic argumentat de către aceasta.  

Reclamantul, prin acțiunea formulată, solicită obligarea pârâtei la plata diferenței 

dintre salariul pe care trebuia să-l aibă ca şef proiect şi salariul primit, respectiv 40% din 

salariul de bază din 18.09.2012 până în 22.10.2013 şi de 10% din salariul de bază din 

22.10.2013 şi până la zi, 

Curtea reține însă că, astfel cum rezultă din actele adiționale nr. 229/12.03.2012 şi 

nr.1140/01.04.2013, reclamantul a prestat munca în cadrul pârâtei, în perioada 18.09.2012-

22.10.2013, în calitate de analist în cadrul Serviciului Protecția Mediului - Direcția Achiziții 

Terenuri, Acorduri, Avize, Relocări Utilități şi Protecția Mediului, iar ulterior în cadrul 

Direcției Întreținere şi Siguranța Circulației Autostrăzi/Serviciul Peisagistică. 

Începând cu 22.10.2013, în baza actului adițional nr. 4/40/1996 din 04.11.2013, 

reclamantul a ocupat funcția de şef birou în cadrul Direcției Întreținere şi Siguranța Circulației 

DN şi Autostrăzi/Biroul Hărți Strategice de Zgomot şi Amenajări în zona drumului, acesta 

având un salariu de bază de 3424 lei şi o indemnizație de conducere de 30%. 

Începând cu 02.04.2014, în baza actului adițional nr. 5/40/1996 din 15.04.2014, 

reclamantul şi-a desfăşurat activitatea de şef birou în cadrul Biroului Hărți Strategice de 

Zgomot şi Amenajări în zona drumului/Direcția pentru Siguranța şi Monitorizarea Traficului 

Rutier, pentru ca prin actul adițional nr. 6 din 08.07.2014 (cu aplicabilitate de la 01.07.2014) 

să i se modifice drepturile salariale, în sensul stabilirii salariului de bază în cuantum de 3574 

lei lunar, spor pentru vechimea în muncă de 30%, spor pentru activitate neîntreruptă de 10% 

şi indemnizație de conducere de 30%. 

Prin actul adițional nr. 7 din 26.08.2015 (cu aplicabilitate de la 01.08.2015), 

reclamantului – Şef Birou Hărți Strategice de Zgomot şi Amenajări în zona drumului/Direcția 

pentru Siguranța şi Monitorizarea Traficului Rutier/Direcția Generală de Monitorizare şi 

Întreținere a Infrastructurii Rutiere/C.N.A.D.N.R. S.A. Central – i-a fost majorat salariul de 

bază lunar brut la 3774 lei, fiindu-i menținute sporul pentru vechimea în muncă de 30%, 

sporul pentru activitate neîntreruptă de 10% şi indemnizația de conducere de 30%. 

Chiar dacă prin deciziile nr. 1049/22.07.2011, nr. 307/21.03.2012, nr. 413/19.04.2012 

şi nr.1122/12.09.2012 reclamantul a fost desemnat coordonator proiect/expert cooptat în 

cadrul unor echipe de proiect pentru gestionarea proiectului propus pentru finanțare prin 

instrumente structurale ,,Hărți topografice şi baza de date tip GIS aferentă gestionării prin 

software-ul Sound Plan v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naționale”, 

acesta nu a fost angajat, prin contractul individual de muncă şi actele adiționale la acesta în 

funcția de şef proiecte pentru care, conform „Grilei de Salarizare” (Anexa 2) la Contractele 
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Colective de Muncă nr. 78/28.04.2011, nr. 201/15.05.2013, nr. 196/02.06.2014 şi nr. 

277/18.07.2015, indemnizația de conducere era de 40% (pct.21). 

De asemenea, în cauză nu s-a probat că reclamantul-apelant ar fi exercitat în mod 

permanent în perioada 18.09.2012 şi până la zi, calitatea de şef de proiecte. 

De asemenea, reclamantul apelant a mai solicitat obligarea intimatei la plata unui spor 

de 75% din salariul de bază ca urmare a derulării unor proiecte conform art. 95 din Contractul 

colectiv de muncă din 18.09.2012 şi până la zi. 

În mod corect prima instanță a reținut că disp. art. 95 alin.6 şi următoarele din 

Contractele colective de muncă anterior menționate, prevăd că persoanele nominalizate prin 

decizia directorului general să facă parte din fiecare unitate de implementare a proiectelor 

prevăzută la alin.5, pot beneficia de la data intrării în vigoare a prezentului CCM de o 

majorare a salariului de bază cu până la 75% cu încadrarea în fondul de salarii gestionat de 

CNADNR pentru acordarea acestei majorări salariale, proporțional cu timpul efectiv alocat 

realizării activităților pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este 

implicat, fără a depăși durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în 

vigoare. 

Prin urmare, conform disp.art.1267 din Codul civil, interpretând sistematic această 

clauză prevăzută în Contractul colectiv de muncă, atribuindu-i înțelesul ce rezultă din 

conținutul întregului articol, rezultă că aceasta nu este suficient de clară şi necondiționată 

încât să fie considerată o clauză care să oblige angajatorul la acordarea majorării salariale 

în acest procent pentru toate persoanele nominalizate prin decizia directorului general să 

facă parte din fiecare unitate de implementare a proiectelor. 

În ceea ce priveşte situația de discriminare invocată în cauză de către reclamant 

Potrivit art.1 alin.2 din O.U.G. nr.137/2000, şi art.1 din Protocolul nr.12 la Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului prevede că: „Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege 

trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, 

limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenența la 

o minoritate națională, avere, naştere sau oricare altă situație.” 

Curtea reține că apelantul a invocat în cauză şi a dovedit existența unor fapte care 

permit a se presupune existența unei discriminări în cadrul raporturilor de muncă, potrivit 

disp.art.27 alin.4 din O.G. nr.137/2000, însă cu probele administrate în cauză nu s-a dovedit 

că reclamantului i s-a aplicat un tratament diferențiat în raport cu alți salariați aflați în situații 

comparabile. 

În ceea ce priveşte existența unei discriminări, potrivit jurisprudenței Curții Europene 

a Drepturilor Omului, „discriminarea înseamnă a trata diferit, fără o justificare obiectivă şi 

rezonabilă, persoanele aflate în situații similare sau comparabile (Willis c. Regatului Unit, nr. 

36042/97, par. 48). Cu toate acestea, nu orice diferență de tratament semnifică o încălcare a 

art. 14. Trebuie să se stabilească faptul că alte persoane sunt într-o situație similară sau în mod 

comparabil s-ar bucura de un tratament preferențial şi că această distincție este discriminatorie 

(Unal Tekeli c. Turciei, 16 noiembrie 2004, nr. 29865/96, par. 49). 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 480 alin. 1 Cod. proc. civilă, respinge 

ca nefondat, apelul declarat de apelantul Sindicatul Drumarilor în numele și pentru membrul 

de sindicat reclamant Y. 
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21. Decizie de debit emisă de Casa de Pensii pentru recuperarea unor sume încasate 

cu titlu de pensie de invaliditate și indemnizație însoțitor. Sarcina probei 

privind incidența ipotezei prev. de art. 6 pct. IV lit. b din Legea 263/2010 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 115/27 

februarie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. XY4/89/2016 din 27 

ianuarie 2016, F. a contestat Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 emisă de către intimata Casa 

Judeţeană de Pensii Vaslui, solicitând anularea acesteia şi constatarea faptului că suma de 

12444 lei nu a fost încasată necuvenit. 

În motivare, contestatorul a arătat în esenţă că, în anul 2014 a realizat un venit brut de 

810 lei, mai mic de 8088 lei – de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel încât nu se regăseşte în niciuna din 

situaţiile prevăzute la articolul 114 alineatul 1 pct. e) raportat la art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea 

263/2010. Prin urmare, suma de 12444 lei a fost încasată cu titlu de pensie de invaliditate. 

Prin sentinţa civilă nr. 498 din data de 28.04.2016 pronunţată de Tribunalul Vaslui s-

au dispus următoarele. 

„Admite contestaţia formulată de F. împotriva Deciziei nr. 11953 din 21.12.2015 

emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui. Anulează decizia contestată.” 

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situație de fapt și de drept: 

Clarificând ab initio cadrul procesual obiectiv, instanţa constată că solicitările de la 

liniuţele 2 şi 3 din contestaţie reprezintă argumente juridice ale cererii de anulare a deciziei 

contestate, acesta reprezentând în concret obiectul cererii introductive. 

În fapt, contestatorului i-a fost acordată, la cerere, pensie de invaliditate în anul 1977, 

fiind încadrat în gradul I de invaliditate şi beneficiind şi de indemnizaţie de însoţitor, după 

cum rezultă din buletinul de calcul anexă la decizia contestată. 

În anul fiscal 2014 (1 ianuarie – 31 decembrie 2014), Întreprinderea Individuală F. a 

încasat un venit brut din activităţi independente de 63559,9 lei, după cum rezultă din „Situaţia 

veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în cursul anului 2014˝ depusă de către contestator. 

Prin Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 a Casei Judeţene de Pensii Vaslui, s-a dispus în 

sensul recuperării de la contestator a sumei de 12444 lei, sumă plătită în anul perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2014 cu titlu de pensie de pensie de invaliditate şi indemnizaţie de 

însoţitor după cum rezultă din buletinul de calcul anexă. 

În drept, sunt relevante prevederile articolului 114 alienatul 1 litera e) din Legea 

263/2010 care dispune că plata pensiei se suspendă din luna următoare celei în care:  

„e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau 

judeţeni”. 

Articolul 6 din Legea 263/2010 enumeră la punctul IV punctul b „persoanele care 

realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori 

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

care se află în una dintre situaţiile următoare(…) 

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;”. 

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat în anul 2014 a fost, conform articolului 16 din Legea 340/2013 de 2298 lei, cuantumul 

veniturilor anuale de la care asigurarea este obligatorie fiind astfel de 9192 lei. Contestatorul a 

realizat venituri brute totale din activitatea profesională superioare acestui cuantum în anul 

2014. 

Este important de făcut distincţia între venituri brute şi venitul net (după scăderea 

cheltuielilor), venit asupra căruia se calculează şi se datorează impozit. 
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Se poate vorbi despre „sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale” în sensul 

prevederilor articolului 179 alineatul 1 din Legea 263/2010 în cazul în care o persoană a 

încasat sume în temeiul unei decizii de pensie suspendată în sensul articolului 114 din Legea 

263/2010. 

În situaţia în care pensia a fost încasată în temeiul unei decizii de acordare a pensiei, 

care decizie nu a fost suspendată sau anulată nu se poate vorbi despre sume încasate 

necuvenit, ci despre drepturi de asigurări sociale.  

Încasarea unor drepturi conferite de lege, în temeiul unei decizii de pensie care nu a 

fost suspendată sau anulată, nu poate fi considerată ca necuvenită. 

Întrucât intimata nu a emis o decizie prin care să se suspende plata pensiei, sesizând 

abia ulterior, la finalul anului 2015, faptul că beneficiarul pensiei a realizat venituri din 

activităţi independente, este important de determinat momentul în care poate opera 

suspendarea plăţii pensiei în temeiul articolului 114 din Legea 263/2010. 

Acest moment este cel al realizării pragului legal de „cel puţin de 4 ori câştigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Acest 

prag este, pentru anul 2014, de 9192 lei.  

Întrucât datele furnizate de DGFP reflectă sumele încasate într-un întreg an fiscal, nu 

şi data la care s-a depăşit pragul legal, trebuie stabilit acest moment pe baza actelor contabile. 

După cum a comunicat şi Casa Naţională de Pensii Publice către Casele teritoriale, 

prin adresa I/425/17.02.2014, pentru stabilirea acestui moment trebuie solicitate persoanelor 

care realizează venituri din activităţi independente acte contabile, în speţă Registrul - jurnal de 

încasări şi plăţi, document contabil prin care se ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor pentru 

contribuabilii care ţin evidenţa în partidă simplă, cum sunt şi Întreprinderile individuale, 

conform articolului 5 alineatul 2 din Legea 82/1991 - Legea contabilităţii şi Punctul B nr. 20 

din Normele metodologice anexă la Ordinul 1040/2004 al Ministerului finanţelor publice 

(publicat în Monitorul Oficial 642/16 iulie 2004) şi articolul 48 alineatul 8 din Codul fiscal. 

Intimata nu făcut acest lucru, ci a preferat să impute suma încasată cu titlu de drepturi 

de asigurări sociale pentru tot anul fiscal 2014. Abia după emiterea deciziei contestate, 

intimata l-a convocat pe contestator cu Jurnalul de încasări şi plăţi, prin adresa 

236/07.01.2016.  

Articolul 116 din Legea 263/2010 dispune „Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii 

pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele 

teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării 

regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.˝ 

Astfel fiind, decizia contestată va fi anulată, intimata având posibilitatea să emită o 

nouă decizie prin care să se dispună recuperarea sumelor plătite cu titlu de pensie de 

invaliditate şi indemnizaţie de însoţitor, doar pentru perioada în care plata pensiei a fost 

suspendată şi subsecvent dispunerii suspendării pensiei ca urmare a atingerii pragului de 

venituri brute din activităţi independente.” 

Împotriva acestei soluții, a formulat apel Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, criticând-o 

pentru netemeinicie și nelegalitate.  

În motivarea căii de atac s-a arătat în esență că potrivit art. 6 alin, (1) pct. IV lit. e), în 

sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care 

realizează dintr-o activitate independenţă/profesională, în mod exclusiv un venit mediu brut 

pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

De asemenea, potrivit art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, în sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii 

asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: pensionarii 

pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copii, 

pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; copiii, pensionari de urmaş, 

prevăzuţi la art. 84 lit. a) si b). 
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După cum se poate observa, pensionarii de invaliditate gradul I şi II nu se regăsesc 

printre categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu veniturile pentru care asigurarea 

este obligator e, cum este cazul veniturilor din profesii libere. 

Potrivit art. 114 alin. (1) lit. e) din acelaşi act normativ, plata pensiei se suspendă luna 

următoare celei în care pensionarul, beneficiar al unei pensii de invaliditate gradul I şi II, se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. excepţia consilierilor locali 

sau judeţeni. 

În condiţiile în care reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 22.400 lei, 

instituţia noastră a procedat la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015 şl a buletinului 

de calcul, în termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 179 alin. 1 din Legea nr. 

263/2010, şi care a început să curgă de la data la noastră a luat cunoştinţă de existenţa 

prejudiciului, decizie prin care a fost constituit pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 un 

debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de pensii încasate necuvenit ca urmare a 

faptului ca beneficiarul invaliditate gradul I a cumulat pensia cu alte venituri, debit ce se va 

recupera de la beneficiar. 

Astfel, pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit 

persoana aflată in situaţie de cumul al pensiei de invaliditate gradul I cu alte venituri de natura 

celor menţionate mai sus, trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de sectoriale care 

achită drepturile, suspendarea plătii pensiei de invaliditate. 

Precizează apelanta că, la momentul înregistrării documentarului de pensionare, 

petentul semnează cererea prin care, se obliga ca în termen de 15 zile să anunţe orice 

modificare intervine în calitatea de asigurat al sistemului public de pensii iar, în cazul 

nerespectării acesteia se obligă sa restituie integral sumele încasate nelegal. 

Solicită instanţei de judecată admiterea cererii de apel formulată (chiar dacă, din 

eroare, în cererea de apel se menționează că se solicită respingerea acestuia!). 

Reclamantul intimat F. a formulat concluzii scrise, prin care solicită instanţei de 

judecata, ca in baza probatoriului reprezentat de înscrisurile administrate in fata instanţei de 

fond, sa dispună respingerea apelului ca nefondat si menţinerea in întregime a sentinţei civile 

nr. 498 din 28 aprilie 2016 pronunţata de către Tribunalul Vaslui, ca fiind legala si temeinică 

sub toate aspectele sale, reluând argumentele și apărările formulate în fața instanței de fond. 

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri. Astfel, la solicitarea repetată a instanței 

de apel, apelanta a depus aceleași înscrisuri administrate în prima fază procesuală, respectiv 

decizia nr. 11953 din 21.12.2015, privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

prestații de asigurări sociale și buletin de calcul al sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

prestații de asigurări sociale – dosar nr. 11953. Însă, apelanta nu a comunicat și nu a răspuns 

solicitării instanței de apel de a înainta referatul Serviciului Plăți Prestații nr. 

21600/07.12.2015 ce a stat la baza emiterii decizii nr. 11953 din 21.12.2015. 

Analizând actele și lucrările dosarului, raportat la motivele de apel și apărările părților, 

Curtea apreciază apelul ca nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Contestatorului intimat i-a fost acordată, la cerere, pensie de invaliditate în anul 1977, 

fiind încadrat în gradul I de invaliditate şi beneficiind şi de indemnizaţie de însoţitor, conform 

deciziei nr. 11953/1977 emisă de Consiliul Popula Vaslui. 

S-a reținut de către apelantă că reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 

22.400 lei, condiții în care s-a procedat la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015 şi a 

buletinului de calcul, în termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 179 alin. 1 

din Legea nr. 263/2010, decizie prin care a fost constituit pentru perioada 01.01.2014-

31.12.2014 un debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de pensii încasate necuvenit 

ca urmare a faptului ca beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I a cumulat pensia cu alte 

venituri, debit ce se va recupera de la beneficiar. 

Astfel, prin Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 a Casei Judeţene de Pensii Vaslui, s-a 

dispus în sensul recuperării de la contestator a sumei de 12444 lei, sumă plătită în anul 
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perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 cu titlu de pensie de pensie de invaliditate şi 

indemnizaţie de însoţitor după cum rezultă din buletinul de calcul anexă. 

Conform art. 114 alin. (l) lit. b) din Legea 263/2010, in sistemul public de pensii, plata 

pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei in care a intervenit si in situaţia când 

pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se 

regăseşte in una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 

consilierilor locali sau judeţeni, cum de altfel susține și apelanta atât în emiterea deciziei con 

testate în prezenta cauză, cât și în motivele de apel. 

Însuși temeiul de drept invocat de apelantă prevede că plata pensiei se suspendă din 

luna următoare celei în care: „e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 

consilierilor locali sau judeţeni”. 

Conform art. 116 din Legea 263/2010 cu modificările ulterioare încetarea, suspendarea 

sau reluarea plății pensiei, precum și orice modificarea drepturilor de pensie se fac prin 

decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în 

condițiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie. 

În condițiile în care apelanta nu a emis vreo decizie de suspendare a drepturilor de 

pensie a contestatorului, în mod temeinic și legal prima instanța a apreciat că decizia nr. 

11953 din 21.12.2015 este lipsita de orice baza legala și în consecință a dispus anularea 

acesteia. 

Pe de altă parte, este real că potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 

263/2010, persoanele care realizează, din activităţi profesionale, un venit brut pe an 

calendaristic mai mic decât cuantumul a patru câştiguri salariale medii brute utilizate la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acel an calendaristic nu sunt asigurate 

obligatoriu în sistemul public de pensii. 

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de 

pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este 

obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: a) pensionarii pentru limită 

de vârstă; b) nevăzătorii; c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari 

de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la 

art. 84 lit. a) şi b). Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula 

pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit 

legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. 

(5). Așadar, potrivit legii, sunt reale susținerile apelantei în sensul că reclamantul contestator 

nu putea cumula pensiei de invaliditate cu venituri brute din activități profesionale, realizate 

în anul 2014 mai mari de 9192 lei, sumă echivalentă cu de 4 ori câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Apelanta a reținut că 

reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 22.400 lei, condiții în care s-a procedat 

la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015, decizie prin care a fost constituit pentru 

perioada 01.01.2014-31.12.2014 un debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de 

pensii încasate necuvenit ca urmare a faptului ca beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I a 

cumulat pensia cu alte venituri, debit ce se va recupera de la beneficiar, potrivit buletinului de 

calcul întocmit de Casa Locală de Pensii Bârlad. 

Însă, deși s-a solicitat expres de către instanța de apel apelanta nu a făcut dovada, în 

raport de apărările reclamantului și de înscrisurile aflate la filele 29 – 31 dosar fond și care 

privesc declarația de venituri a numitului F., respectiv situația veniturilor și a cheltuielilor 

înregistrate în cursul anului 2014, a modului în care a stabilit depășirea plafonului prevăzut de 

art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010, respectiv realizarea de către intimat, din 

activităţi profesionale, a unui venit brut pe an calendaristic mai mare decât cuantumul a patru 

câştiguri salariale medii. Cu atât mai mult cu cât Casa Naţională de Pensii Publice a 

comunicat Caselor teritoriale, prin adresa I/425/17.02.2014, că pentru stabilirea acestui 

moment trebuie solicitate persoanelor care realizează venituri din activităţi independente acte 
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contabile, în speţă Registrul - jurnal de încasări şi plăţi, document contabil prin care se ţine 

evidenţa încasărilor şi plăţilor pentru contribuabilii care ţin evidenţa în partidă simplă, cum 

sunt şi Întreprinderile individuale, conform articolului 5 alineatul 2 din Legea 82/1991 - 

Legea contabilităţii şi Punctul B nr. 20 din Normele metodologice anexă la Ordinul 

1040/2004 al Ministerului finanţelor publice (publicat în Monitorul Oficial 642/16 iulie 2004) 

şi articolul 48 alineatul 8 din Codul fiscal. Prin urmare, abia după atingerea pragului in 

discuţie, de venituri brute din activităţi independente, Casa Judeţeană de Pensii Vaslui ar fi 

putut sa dispună recuperarea eventualelor sume plătite in acest sens, ca un act subsecvent 

suspendării pensiei. Apelanta nu a procedat în acest sens, ci a imputat suma încasată cu titlu 

de drepturi de asigurări sociale pentru tot anul fiscal 2014. Abia după emiterea deciziei 

contestate, apelanta l-a convocat pe contestator cu Jurnalul de încasări şi plăţi, prin adresa 

236/07.01.2016. In plus trebuie subliniat ca art. 114 din Legea nr. 263/2010 face menţiune 

doar despre suspendarea pensiei si nu a indemnizaţiei de însoţitor, indemnizaţie reglementata 

de art. 77 din Legea 263/2010 si care are un regim juridic distinct, in sensul in care este 

suportata in întregime de la bugetul de stat si nu din bugetul asigurărilor sociale, iar pe de altă 

parte, cazurile în care plata indemnizaţiei de însoţitor este suspendată sunt reglementate 

distinct de articolul 114 alineatele 4, iar ipoteza cumulului veniturilor din activităţi 

independente cu pensia nu se regăseşte printre cazurile de suspendare a plăţii indemnizaţiei de 

însoţitor. 

În raport de cele de mai sus, este corectă interpretarea data de prima instanța 

dispozițiilor art. 114 alin. 1 pct. e din Legea 263/2010, în sensul că suspendarea plății 

drepturilor de pensie pentru beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I sau II se regăsește în 

situațiile prevăzute la art. 6 alin. 1 pct. IV din Lege nu poate interveni decât de la momentul 

atingerii pragului maximal al veniturilor dobândite din alte activități și în nici un caz pe 

întreaga perioada în care a cumulat pensia cu veniturile rezultând din desfășurarea activității 

independente. 

Toate considerentele expuse reprezintă cauze suficiente pentru menținerea soluției de 

anulare a deciziei nr. 72639/10.03.2015, argumentele apelantei nesubzistând în raport de 

dispozițiile legale imperative, anterior arătate. 

În consecință, pentru motivele expuse, curtea respinge apelul declarat de pârâta Casa 

Judeţeana de Pensii Vaslui împotriva sentinţei civile nr. nr. 498 din 28.04.2016 pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, sentinţă care va fi păstrată. 

Văzând și dispozițiile art. 453 raporta la art. 452 C.proc.civ., obligă apelanta să 

plătească intimatului F. suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 

22. Recalculare a pensiei sale prin luarea în considerare a unui stagiu complet de 

cotizare de 20 de ani, în loc de cel utilizat de 30 de ani, conform Deciziei nr. 

11/2015 pronunțată de ÎCCJ 

Materia – Asigurări sociale, obligația de a face 

Comentariu: excepția autorității de lucru judecat. 

Temei de drept: art. 431 Cod de procedură civilă 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 306/22 

mai 2017 

Prin sentința civilă nr. 1609 din data de 10.10.2016 pronunțată de Tribunalul Iaşi, s-au 

dispus următoarele: 

„Admite excepția autorității de lucru judecat şi, pe cale de consecință:  
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Respinge acțiunea formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata Casa 

Teritorială de Pensii Iaşi pe calea excepției autorității de lucru judecat.” 

cauze este diferit față de cel al cauzei în raport de care s-a invocat excepția.  

Pentru a dispune astfel, având în vedere dispozițiilor art. 248 din Noul Cod de 

procedura civila prima instanță a reținut următoarele: 

”Verificând motivarea excepției invocare, instanța reține că excepția autorității de 

lucru judecat este invocată în raport de cele statuate cu caracter irevocabil în dosarul 

XX66/99/2010, soluția finală fiind dată de către Curtea de Apel Iași, decizia nefiind depusă la 

dosar, ci doar în extras de pe portalul instanțelor de judecată, anexat întâmpinării. Părțile nu 

au invocat lipsa acestui document in extenso, document la care aveau acces, fiind părți și în 

acea cauză. Instanța va examina această excepția în raport de soluția finală dată în cauză, și nu 

doar în raport de soluția dată de prima instanță, soluția care a și fost favorabilă contestatorului.  

Instanța observă că prin sentința civilă nr.1724 din 08.09.2010 pronunțată de 

Tribunalul Iaşi a reținut că Dispozițiile art. 14 Legea nr. 3/1977 derogă de la cele prevăzute de 

art. 8 din aceeaşi lege, prevăzând un stagiu de cotizare de 20 de ani pentru persoanele ce au 

lucrat efectiv cel puțin 20 de ani în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă iar 

reclamantul a muncit peste 20 de ani în astfel de locuri. Deci, interpretarea dată de Înalta 

Curte de Casație şi Justiție prin decizia pronunțată în recurs în interesul legii, nr. 

40/22.09.2008 este în concordanță cu motivele invocate de reclamant. 

Pentru toate aceste motive, instanța a admis acțiunea formulată de către reclamantul X, 

în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Iaşi şi a obligat pârâta să emită 

reclamantului o nouă decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă şi vechime 

integrală prin care, la stabilirea punctajului mediu anual, să fie utilizat un stagiu complet de 

cotizare de 20 de ani. Ca o consecință firească a admiterii primului capăt de cerere, s-a dispus 

şi obligarea pârâtei la plata către reclamant a diferențelor dintre pensia cuvenită şi pensia 

încasată efectiv începând cu data de 18.03.2007. 

Examinând recursul formulat împotriva sentinței 1724/08.09.2010 dată de Tribunalul 

Iași, anterior citată, Curtea de Apel Iași a reținut prin Decizia nr.1105/10.12.2010 că 

”Drepturile de pensie ale intimatului X, s-au deschis la data de 07.10.1998, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 3/1977. În cadrul procesului de recalculare prevăzut de OUG nr. 

4/2005, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei intimatului, provenită 

din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, s-a făcut cu respectarea prevederilor HG nr. 

1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din 

sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. 

Noțiunea de „stagiu complet de cotizare”, legată de plata contribuțiilor de asigurări 

sociale şi utilizată la determinarea punctajului mediu anual, este specifică Legii nr. 19/2000, 

aşa încât, pentru a face posibilă evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul 

sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, prin 

HG nr. 1550/2004 s-a prevăzut, în art. 2 din anexă, ce se înțelege prin „stagiu complet de 

cotizare” şi care este durata acestui stagiu. 

Astfel, potrivit art. 2 alin. 1, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea 

punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislația în 

vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se 

cuvine la data începerii operațiunilor de evaluare.  
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În ceea ce priveşte durata stagiului complet de cotizare, în cazul intimatului X sunt 

aplicabile prevederile art. 2 alin. 3, conform cărora, pentru persoanele ale căror drepturi de 

pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare 

utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977. 

Evident că Legea nr. 3/1977 nu reglementează, ca atare, “stagiul complet de cotizare”, 

ci vechimea integrală în muncă, care reprezintă acest stagiu conform art. 2 alin. 1 din anexa la 

HG nr. 1550/2004. 

Or, vechimea integrală în muncă, minimă, necesară pentru acordarea pensiei pentru 

munca depusă şi limită de vârstă, de care a beneficiat intimatul X începând cu data de 

05.08.1998, este de 30 ani, potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 3/1977. 

În ceea ce priveşte dispozițiile art. 14 din Legea nr. 3/1977, reținute de prima instanță 

şi de ICCJ, prin decizia nr. 40/2008, obligatorie potrivit art. 329 alin. 3 Cod proc. civilă, 

Curtea constată că intimatul X face parte din categoria persoanelor care au lucrat efectiv, cel 

puțin 20 ani, în locuri care se încadrau în grupa I de muncă, aşa încât stagiul complet de 

cotizare este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977. Cu privire la durata acestui 

stagiu, se reține, însă, că perioada de 20 ani, de lucru efectiv în locuri care se încadrau în 

grupa I de muncă, nu reprezintă stagiu complet de cotizare, înțeles ca vechime integrală în 

muncă necesară pentru acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, aşa cum 

eronat a reținut prima instanță.  

Vechimea integrală în muncă necesară pentru acordarea pensiei pentru munca depusă 

şi limită de vârstă, de care a beneficiat recurentul, este tot de 30 ani, chiar dacă persoana a 

lucrat efectiv doar 20 ani în locuri care se încadrau în grupa I de muncă. Aceasta întrucât, 

potrivit art. 14 alin. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000, la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru 

fiecare an lucrat în grupa I de muncă, un an şi 6 luni, deci cel puțin 20 ani lucrați efectiv în 

grupa I de muncă echivalează cu 30 ani, perioadă care reprezintă vechimea integrală în 

muncă, minimă, necesară pentru acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă de 

care a beneficiat intimatul X, vechime în muncă ce constituie stagiu complet de cotizare în 

accepțiunea Legii nr. 19/2000. 

Prin urmare, cererea de recalculare a pensiei prin utilizarea unui stagiu complet de 

cotizare de 20 ani este nejustificată, soluția primei instanțe fiind rezultatul unei interpretări şi 

aprecieri greşite a dispozițiilor legale analizate în precedent. 

În mod implicit, şi capătul de cerere accesoriu referitor la plata drepturilor băneşti 

rezultate din pretinsa recalculare se vădeşte a fi lipsit de temei în contextul în care instanța de 

recurs urmează să modifice sentința primei instanțe în sensul respingerii contestației ca 

neîntemeiate.  

  Pentru aceste considerente, văzând incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 

304 pct. 9 C.pr.civ., Curtea, în temeiul disp.art. 312 C. pr. civ., urmează să admită recursul 

declarat de recurenta Casa Județeană de Pensii Iaşi, cu consecința modificării tot a sentinței 

recurate în sensul respingerii cererii reclamantului privind obligarea pârâtei să recalculeze 

drepturile de pensie ale acestuia prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani şi să-

i plătească diferența dintre drepturile de pensie cuvenite şi cele efectiv încasate.” 

Instanța reține că petitul prezentei cauze este identic cu cel soluționat irevocabil în 

dosarul nr. XX66/99/2010, temeiul de drept al acțiunii acolo analizate fiind în OUG nr. 

4/2005 și HG nr. 1550/2004, același cu cel invocat în prezenta cauză, părțile fiind, de 

asemenea, identice.  
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Potrivit disp. art. 431 Noul Cod de procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în 

judecată de două ori, in aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. În 

consecință, pentru a exista autoritate de lucru judecat este necesar ca, cele două cereri să fie 

între aceleaşi părți şi în aceeaşi calitate, să aibă acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.  

După cum s-a arătat mai sus, instanța reține că între prezenta cauză și cea din dosarul 

XX66/99/2010 exisă identitate de părți, de obiect şi cauză. 

Deciziile pronunțate în recurs în interesul legii nu constituie în sine temeiuri juridice 

creatoare de drepturi, ci interpretări obligatorii, direcții de aplicare pentru normele examinate 

în respectivele decizii. Prin urmare, faptul că ulterior pronunțării soluției în dosarul 

XX66/99/2010 a apărut o decizie dată de ÎCCJ ce reflectă o altă interpretare a normelor 

examinate decât cea dată în acest dosar, nu are semnificația apariției unui nou act normativ 

care să constituie o altă cauză juridică.  

Față de cele mai sus expuse, instanța va admite excepția autorității de lucru judecat şi, 

pe cale de consecință, se va respinge acțiunea formulată de contestatorul X, în contradictoriu 

cu intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, pe calea excepției autorității de lucru judecat.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X, criticând-o ca nelegală și 

netemeinică. 

Arată apelantul că în mod greșit și fără a aprofunda obiectul acțiunii, prima instanță a 

reținut incidența în cauză a disp.art.431 și urm. C. proc. civ. referitoare la excepția autorității 

de lucru judecat. 

Mai arată apelantul că nu sunt îndeplinite cerințele textului de lege pentru a opera 

această excepție, în cauză fiind vorba despre o acțiune în realizare și nu în constatare. 

Din punctul său de vedere apreciază că nu sunt întrunite condițiile triplei identității şi 

anume, nu există o identitate de cauză între prezentul litigiu şi dosarul nr.XX66/99/2010. 

Apelantul înțelege să invoce în cauză decizia Înaltei Curți de Casație şi Justiție 

nr.11/2015, decizie care a fost pronunțată ulterior judecării primei cauzei.  

Ca atare, consideră prin prisma aspectelor învederate în cuprinsul acelei decizii că în 

speța de față ,dosarul are o altă cauză juridică, fiind vorba de modul de interpretare a 

dispozițiilor legale, interpretare care a fost dată prin decizia nr.11/2015 a Înaltei Curți de 

Casație şi Justiție. 

Solicită instanței de control judiciar a fi interpretate dispozițiile art.2 alin.1 şi art.4 

alin.1 din O.U.G. nr. 4/2005 prin prisma deciziei Înaltei Curți de Casație şi Justiție , urmând a 

se constata faptul că, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu 

anual pentru persoanele ale căror dreptul la pensie s-a deschis în intervalul 01 iulie 1977 şi 31 

martie 2001, este de 20 de ani pentru persoanele care au lucrat efectiv în grupa I-a de muncă. 

Pentru motivele prezentate oral şi detaliate pe larg prin cererea de apel, admiterea 

apelului, casarea sentinței apelate în sensul obligării intimatei să îi emită apelantului o nouă 

decizie de recalculare a drepturilor de pensie luând în calcul la determinarea punctajului 

mediu anual un stadiu complet de cotizare de 20 de ani. 

Menținând soluția instanței de fond ar fi o discriminare între acest apelant şi ceilalți 

care au beneficiat de interpretarea acestor dispoziții legale în condițiile în care cu toții au 

lucrat în aceleaşi condiții grele de muncă. Şi acest apelant trebuie să beneficieze de aceleaşi 

drepturi ca şi cei cărora dreptul la pensie le-a fost stabilit după momentul la care s-a pronunțat 

Înalta Curte de Casație şi Justiție. 

Solicită apelantul admiterea apelului, schimbarea sentinței, respingerea excepției 

autorității de lucru judecat și admiterea acțiunii. 
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Intimata Casa Județeană de Pensii Iași a depus întâmpinare, solicitând respingerea 

apelului ca nefondat apreciind că in mod corect si legal instanța de fond a admis excepția 

autorității de lucru judecat motivat de prevederile art. 430 Cod Procedura Civila. 

În dosarul nr. XX41/99/2016 al Tribunalului lași, susnumitul a formulat o acțiune 

împotriva instituției noastre, având acelaşi obiect, in speța determinarea cuantumului pensiei 

sale raportat la un stagiu de cotizare de 20 ani. Deși in prima instanța, prin Sentința nr. 

1724/08.09.2010 instanța de fond a admis acțiunea, in urma recursului formulat de către noi, 

Curtea de Apel lași in calitate de instanța de control judiciar , prin Decizia din data de 

10.12.2010 a admis calea de atac iar in rejudecare a respins acțiunea ca fiind nefondata. 

Potrivit art. 430 alin. 1 Cod Procedura Civila, hotărârea judecătoreasca care 

soluționează in total sau parțial fondul litigiului are de la pronunțare autoritate de lucru 

judecat cu privire la chestiunea tranşata. 

Lăsa cum dispune art. 430 alin. 2 din acelaşi act normativ, autoritatea de lucru judecat 

priveşte dispozitivul precum si considerentele pe care acestea se sprijină, inclusive pe cele 

care au rezolvat o situație litigioasa. 

Legiuitorul instituie prin art. 431 alin. 1 Cod Procedura Civila, interdicția ca cineva sa 

fie chemat in judecata in aceeaşi calitate in temeiul aceleiaşi cauze si pentru acelaşi obiect. 

Ori, așa cum am arătat, am fost chemați in judecata de către reclamant pentru determinarea 

cuantumului pensiei sale raportat la un stagiu de cotizare de 20 ani. 

În accepțiunea art. 431 alin. 2 raportat la art. 433 din acelaşi act normativ noi 

înțelegem sa opunem lucru anterior judecat in acest litigiu care este perfect identic cu cel 

invocat anterior hotărârea judecătoreasca definitiva pronunțată în primul dosar aceasta având 

putere executorie si fiind obligatorie între părți aşa cum dispune art. 435 alin. 1 Cod 

Procedura Civila. 

În apel nu s-au solicitat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de criticile formulate și dispozițiile 

legale incidente, Curtea de Apel constată că apelul declarat de reclamantul X este nefondat. 

Așa cum corect a reținut și prima instanță, nimeni nu poate fi chemat în judecată de 

două ori în aceeași calitate, în temeiul aceleiași cauze și pentru același obiect. 

Oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are 

legătură cu soluționarea acestuia din urmă. 

Curtea reține că apelantul este pensionar pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei 

standard de pensionare pentru activitatea desfăşurata in grupa 1 de munca in sistemul public 

de pensii începând cu data de 30.11.1998 prin emiterea Deciziei nr.182667/25.11.1998 in 

baza Legii 3/1977. 

Acesta a beneficiat de reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute legiuitor 

prin intermediul art. 14 alin. 2 lit. a) din Legea 3/1977, vârsta acestuia la data pensionarii fiind 

de 50 ani, in timp ce vârsta standard de pensionare era de 62 ani. 

Ulterior, având in vedere faptul că pensiile s-au transformat in puncte, apelantul primit 

un punctaj de 1,83741 puncte. 

In dosarul nr. XX66/99/2010 al Tribunalului Iași, apelantul a formulat o acțiune având 

acelaşi obiect, respectiv determinarea cuantumului pensiei sale raportat la un stagiu de 

cotizare de 20 ani. Prin Sentința nr. 1724/08.09.2010 instanța de fond a admis acțiunea, însă 

Curtea de Apel Iași prin Decizia nr.1105/10.12.2010 a admis calea de atac iar in rejudecare a 

respins acțiunea ca fiind nefondata. 
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Curtea de Apel Iași a reținut în decizia menționată, printre altele, că ”Drepturile de 

pensie ale intimatului X, s-au deschis la data de 07.10.1998, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 3/1977. În cadrul procesului de recalculare prevăzut de OUG nr. 4/2005, 

determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei intimatului, provenită din 

fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, s-a făcut cu respectarea prevederilor HG nr. 

1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din 

sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației 

anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.” 

Or, prin prezenta cerere adresată instanței de judecată, contestatorul X a solicitat in 

contradictoriu cu intimata Casa Județeana de Pensii Iași exact același lucru, respectiv 

obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei sale prin luarea în 

considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în loc de cel utilizat de 30 de ani, 

conform Deciziei nr. 11/2015 pronunțată de ÎCCJ și acordarea drepturilor de pensie 

recalculate prin obligarea intimatei la plata diferențelor între pensia cuvenită și pensia 

încasată, începând cu data introducerii acțiunii.  

In motivare arata contestatorul ca a fost pensionat prin Decizia nr. 182667/25.11.1998 

și drepturile sale de pensie au fost determinate prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 30 de 

ani, în loc de 20 de ani, așa cum ar fi fost corect dacă se avea în vedere grupa specială de 

muncă.  

Arata ca a solicitat recalcularea pensiei și intimata i-a răspuns prin Adresa nr. 

42157/25.05.2016 că decizia ÎCCJ invocată nu presupune obligația caselor de pensii de a 

recalcula drepturile de pensii.  

Potrivit disp. art. 431 Noul Cod de procedură civilă, nimeni nu poate fi chemat în 

judecată de două ori, in aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect. În 

consecință, pentru a exista autoritate de lucru judecat este necesar ca, cele două cereri să fie 

între aceleaşi părți şi în aceeaşi calitate,să aibă acelaşi obiect şi aceeaşi cauză. Or, cum corect 

a reținut ți prima instanță între prezenta cauză și cea din dosarul XX66/99/2010 exisă 

identitate de părți, de obiect şi cauză. 

Deciziile pronunțate în recurs în interesul legii nu constituie în sine temeiuri juridice 

creatoare de drepturi, ci interpretări obligatorii, direcții de aplicare pentru normele examinate 

în respectivele decizii. Prin urmare, faptul că ulterior pronunțării soluției în dosarul 

XX66/99/2010 a apărut o decizie dată de ÎCCJ ce reflectă o altă interpretare a normelor 

examinate decât cea dată în acest dosar, nu are semnificația apariției unui nou act normativ 

care să constituie o altă cauză juridică.  

Nu pot fi primite, astfel, susținerile apelantului că în cauză nu operează autoritatea de 

lucru judecat, soluția fondului de admitere a excepției fiind una legală și temeinică. 

Hotărârea judecătorească depusă la dosar are autoritate de lucru judecat în soluționarea 

cererii: hotărârea este prezumată a exprima adevărul şi nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre 

(res iudicata pro veritate habetur). Principiul puterii lucrului judecat împiedică contrazicerea 

între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea făcută într-o hotărâre judecătorească 

definitivă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară, dată într-un alt proces (Tribunalul 

Suprem, secția civilă, decizia nr. 496/1975).  

În cauză sunt aplicabile, în acest sens, dispozițiile art. 6 al.1 CEDO (cauza Forna c. 

României (cererea nr. 34999/03, hotărârea din 05.05.2009 - Curtea a constatat încălcarea art. 

6 alin. 1 din Convenție; a arătat că autoritățile naționale au obligația de a lua toate măsurile 
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pentru a evita existența unor hotărâri contradictorii sau cel puțin sa ia măsuri pentru a rezolva 

situațiile astfel create (a se vedea Popescu şi Daşoveanu c. României, nr. 24681/03, § 36). 

În jurisprudența instanței supreme s-a decis că dacă - statuând asupra obiectului unei 

cereri - judecătorul ar putea contrazice cele statornicite într-o hotărâre anterioară, afirmând un 

drept negat sau negând un drept afirmat, există identitate de obiect. Esențial este să nu se 

ajungă la două hotărâri contradictorii, în sensul că drepturile recunoscute prin prima hotărâre 

să nu fie contrazise prin hotărârea ulterioară; ceea ce trebuie să se verifice este dacă prin noua 

acțiune nu se urmăreşte acelaşi scop, ca în primul proces. 

O asemenea soluție se impune, în opinia instanței şi prin prisma respectării 

principiului securității actelor juridice, în condițiile înțelegerilor voluntare ale acestora, 

înțelegeri ce respectă dispozițiile legale . 

În acest sens, instanța are în vedere opinia Curții Europene a Drepturilor Omului, 

exprimată şi în cauza Stere şi alții contra României, 23 februarie 2006, unde a statuat că : 

„preeminența dreptului, unul din principiile fundamentale ale unei societăți democratice, este 

inerentă ansamblului articolelor Convenției.(...) Ea presupune respectarea principiului 

securității raporturilor juridice, şi mai ales a deciziilor judecătoreşti devenite res judicata. Nici 

o parte nu este îndreptățită la revizuirea unei decizii finale şi executorii numai în scopul de a 

obține o reexaminare a cauzei şi o nouă decizie.”. 

În acelaşi sens, este jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, exprimată şi 

în cauza RAICU contra României, 19 octombrie 2006, unde se mai reține că nu se poate face 

derogare de la acest principiu – al securității raporturilor juridice - decât atunci când motivele 

materiale şi imperioase o solicită (aşa cum de altfel s-a mai pronunțat Curtea şi în cauza 

Riabykh c. Rusia, no 52854/99, § 52, CEDH 2003 IX). 

În consecință, existența sentinței civile nr. 1724/08.09.2010 pronunțată de Tribunalul 

Iaşi în dosarul nr. XX66/99/2010, devenită irevocabilă prin Decizia nr.1105/10.12.2010 a 

Curții de Apel Iași, face operantă excepția autorității de lucru judecat prevăzută de 431 Cod 

de procedură civilă şi imposibilitatea formulării unei noi cereri de chemare în judecată. 

Ca atare, găsind neîntemeiate criticile formulate prin cererea de apel, Curtea, fără a 

mai păși la analiza fondului în condițiile în care soluția pe excepție primează, în baza disp. 

art.480 al.1 Cod proc. civ., respinge apelul și păstrează sentința apelată. 

 

23. Cerere de revizuire formulată împotriva considerentelor deciziei fondată pe 

dispozițiile art.509 pct.1 noul C.proc.civ. 

Considerentele unei decizii pot constitui obiect al revizuirii în contextul 

pct.1 al art. 509, cu condiția impusă de art. 461 alin.2 teza finală ca statuările de 

fapt ale judecătorului să prejudicieze partea. În fundamentarea acestui punct de 

vedere sunt aduse și dispozițiile art. 430 (2) NOUL C.PROC.CIV. care recunosc 

autoritate de lucru judecat atât dispozitivului, cât și considerentelor pe care 

acesta se sprijină. 

Temei de drept: art. 509 noul C.proc.civ., art. 461 alin.2 teza finală noul C.proc.civ. 

și art. 430 (2) noul C.proc.civ.) 
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Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 395/22 

iunie 2017 

Prin cererea de revizuire înregistrată pe rolul Curții de Apel Iași sub nr.423/45/2017 

revizuentul X a solicitat în contradictoriu cu universitatea revizuirea deciziei civile nr.236 din 

12.04.2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, invocând ca temei al cererii dispozițiile art.509 

pct.1, 5 și 8 noul C.proc.civ.. 

În ceea ce privește motivul de revizuire prevăzut de art.509 pct.1 noul C.proc.civ. 

revizuentul arată că, prin considerentele deciziei contestată prin calea extraordinară de față, 

considerente care îl prejudiciază, curtea de apel constată că în anul universitar 2015-2016 ar fi 

fost înscris la poziţia 1 în statul de funcţii, ceea ce ar dovedi recuperarea poziţiei profesionale 

deţinute anterior concederii, fiind dovada punerii în executare a sentinţei de reintegrare” 

paragraf 6 fila 8 decizie. Astfel, soluţionând apelul, CA Iaşi a făcut consideraţii asupra unui 

aspect care nu făcea obiectul judecaţii, aspect pe care îl recunoaşte explicit instanţa în 

paragraful următor, respective 7 fila 8 decizie, unde precizează că ceea ce face obiectul 

judecăţii în prezenta cauză este decizia nr 116876/2016, de încetare de drept a contractului de 

munca (și nu stabilirea momentului când a fost reintegrat). 

Acest considerent excede obiectului judecaţii, dar și limitelor în care a statuat sentinţa 

apelată, sentinţa care apreciază ca raporturile de munca încetează de jure la data împlinirii 

vârstei standard și stagiului de cotizare, nefiind necesară derularea de facto a raporturilor de 

muncă, soluţie menţinută prin decizia a cărei revizuire o solicită, dar cu acest considerent ce 

urmează a fi înlăturat, dezlegarea dată de instanţa de apel depăşind obiectul judecăţii. 

Verificarea punerii în executare efectiva a deciziei de reintegrare era de competența instanţei 

de executare sesizată, în acest sens dosar XX87/245/2915 pe rolul Judecătoriei Iasi, căreia i s-

a substituit prin depăşirea obiectului judecăţii. Susține că justifică interesul în condiţiile în 

care acest considerent intră la rândul sau în putere de lucru judecat, angajatorul opunându-l 

deja în litigiile privind executarea silită. 

Face trimitere la dispozițiile art. 461 noul C.proc.civ.. 

În ceea ce privește motivul de revizuire prevăzut de art.509 pct.5 noul C.proc.civ., 

revizuentul arată că actul nou îl reprezintă decizia nr 252/23.02.2017 pronunţata de Tribunalul 

Iași în dosarul XX87/245/2015, prin care se menţine sentinţa civilă nr.7769/22.06 a 

Judecătoriei Iași, decizie i-a fost comunicată la 24.05.2017. 

Conform cu considerentele deciziei 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, act nou, 

justifică apărarea conform cu care încetarea contractului de munca nu poate sa se producă 

înainte de reintegrarea efectivă, încetarea raporturilor de muncă presupunând o prealabilă și 

legală reluare/derulare, aspect recunoscut chiar de hotărârea în litigiu. 

Mai susține revizuentul că act nou este și Hotărârea Senatului nr. 8 din 12.04.2017, 

înscris ce i-a fost comunicat la data de 3.05.2017, prin cabinetul avocatului ales. Acest înscris 

dovedeşte data la care angajatorul a aplicat sentinţa de reintegrare și atunci în parte si 

incomplet, angajatorul rămânând în continuare debitor al obligației de a face, obligaţie al cărui 

conţinut a fost lămurit prin decizia nr 252/23.02.2017 a Tribunalului Iasi. 

Astfel, conform cu considerentele deciziei nr 252/23 02 2017 a Tribunalului Iasi, ,se 

retine ca prin dispoziţia instanţei de anulare a deciziei de concediere, intra în funcţie principiul 

neretroactivității, cu consecinţa înlăturării consecinţelor intre momentul concedierii si cel al 

anulării ei. Retine instanţa ca din acest principiu izvorăşte si cel al repunerii in situaţia 

anterioara, ceea ce înseamnă ca persoana trebuie sa-si recupereze toate drepturile de care a 

fost deposedata prin concedierea nelegala, respectiv statutul de salariat,funcţia postul si locul 

de munca precum si despăgubirile pe perioada cat a fost împiedicat sa-si îndeplinească 

atribuţiile de serviciu. Retine Tribunalul, prin aceeaşi decizie, că, în lumina art. 283 alin 3 din 

Legea 1/2011, reintegrarea efectiva presupune „reintegrarea pe postul deţinut anterior cu toate 

elementele referitoare la funcţie, locul de munca si norma didactica", conform cu 

considerentele deciziei invocate ca act nou, fila 11 paragraf 5. Angajatorul nu justifica nici un 
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aspect care sa îl exonereze de a efectua demersurile pentru respectarea obligaţiei stabilite prin 

titlu executoriu, deoarece s-ar goli de efectele sentinţei judecătoreşti, „deoarece aşa cum 

apelanta a avut autoritatea necesara de a desfiinţa postul respectiv, tot astfel are autoritatea de 

sa dispună reintegrarea pe postul respectiv cu toate elementele referitoare la funcţia, locul de 

munca si norma de munca, pentru aplicarea hotărârii judecătoreşti". 

In raport de aceste statuari, având în vedere si hotărârea senatului nr 8/2017, 

revizuentul susține că asa-zisa reintegrare de iure este inaplicabila contextul neîndeplinirii 

obligaţiei de reîncadrare efectiva, contractul de munca neputând să înceteze înainte de a fi 

reluate legal raporturile de munca.  

În ceea ce privește motivul de revizuire prevăzut de art.509 pct.8 noul C.proc.civ., 

revizuentul arată că instanța a încălcat autoritatea de lucru judecat a sentinţei Tribunalului Iasi 

nr 2225/23. 06.2014, care potrivit cu dispozitivul acesteia dispune reintegrarea efectiva data 

pana la care s-a stabilit a fi plătite inclusiv despăgubirile datorate de angajator. A încălcat 

autoritatea de lucru judecat data si sentinţa 7769/22 06 2016, a Judecătoriei Iasi precum si de 

decizia 252/23 02 2017 a Tribunalului Iaşi, care a menţinut si lămurit conţinutul noţiunii de 

reintegrare efectiva în contextual naturii specifice a funcţiei didactice. 

Consideră ca aceste considerente ulterioare, pronunțate pe principiul „reintegrării de 

jure" sunt contrare statuarilor anterioare pronunţata pe principiul „reintegrării efective"ale 

sentinţei Tribunalului Iasi nr 2225/23 06 2014, ale sentinţa 7769/22 06 2016,a Judecătoriei 

Iaşi precum si ale deciziei 252/23 02 2017 a Tribunalului Iaşi, inclusiv . 

In aceasta situaţie, apare cu evidenta faptul ca decizia ulterioara nesocoteşte finalitatea 

si efectivitatea primei sentinţe, încalcă autoritatea de lucru judecat dobândita de aceasta, 

aspect pe care susține că îl probează inclusiv cu decizia 252/23 02 2017 a Tribunalului Iasi, 

care menţionează ca „angajatorul nu justifica nici un aspect care sa îl exonereze de a efectua 

demersurile pentru respectarea obligaţiei stabilite prin titlu executoriu" demersuri care nu au 

fost îndeplinite, astfel se retine prin sentinţa 7769/22 06 2016,a Judecătoriei Iaşi definitiva 

prin decizia 252/23 02 2017 a Tribunalului Iaşi. 

Susține revizuentul că nu a mai beneficiat de efectivitatea sentinţei de reintegrare, 

fiindu-i practic încălcat dreptul de acces la o instanţa care implica si punerea în executare 

efectiva a sentinţei pronunţate, fiind încălcat inclusiv principiul preeminentei dreptului intr-un 

stat democratic. (CEDO hotărârile Hornsby împotriva Greciei din 19 martie 1997, paragraful 

40; Burdov împotriva Rusiei, Cererea nr.59.498/00, paragraful 34, 7 mai 2002; Jasiuniene 

împotriva Lituaniei, precitata; Ruianu împotriva României, Cererea nr. 34.647/97, 17 iunie 

2003). 

Susține că, deși se pretinde prin Hotărârea Senatului UMF nr 8 din 12 04 2017 ca s-a 

pus în executare sentinţa de reintegrare, aceasta punere in executare este incompleta, nefiind 

asigurate toate elementele referitoare la funcţia , locul de munca si norma de munca , pentru 

aplicarea hotărârii judecătoreşti". Înscrierea la poziţia 1 in statul de funcţii, apare formală, fără 

a recunoaşte norma didactica, structura ei in vigoare la data concedierii, respectiv disciplina, 

facultatea, ore de curs si total ore convenţionale , norma didactica fiind o reflectare a poziţiei 

ierarhice a sa, aspecte ce nu au fost redate prin reintegrare conform cu statul de funcţii 2012-

2013 reţinut de Tribunei. 

Face trimitere la art. 6 CEDO. 

Intimata universitatea a formulat întâmpinare. 

Intimata invocă excepția tardivităţii formulării cererii de revizuire, în ceea ce priveşte 

motivul de revizuire prevăzut de art. 509 pct. 8 noul C.proc.civ. și inadmisibilitatea a cererii 

de revizuire, în ceea ce priveşte motivele de revizuire prevăzute de art. 509 pct. 1, pct. 5 şi 

pct. 8 noul C.proc.civ., solicitând respingerea pe aceste excepții a cererii de revizuire, cu 

obligarea revizuentului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză, potrivit 

dispoziţiilor art. 453 noul C.proc.civ. 

1. Excepţia tardivităţii formulării cererii de revizuire. în ceea ce priveşte motivul de 

revizuire prevăzut de art. 509 pct. 8 noul C.proc.civ. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 511 alin. 1 pct 8 noul C.proc.civ.: „Termenul de revizuire este 

de o lună şi se va socoti (...) în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de Ia data rămânerii 

definitive a ultimei hotărâri." 

Hotărârea ultimă, împotriva căreia revizuentul a decis să formuleze revizuirea în 

temeiul dispoziţiilor art. 509 alin. 1 pct. 8 noul C.proc.civ. este Decizia nr. 236/2017 

pronunţată la data de 12.04.2017 de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. YY18/99/2016. 

Potrivit dispoziţiilor art. 634 alin. 1 pct. 4 coroborat cu alin. 2 din noul C.proc.civ., 

această hotărâre prin care a fost soluţionată o cerere de apel a rămas definitivi de la 

pronunţare, respectiv de la data de 12.04.2017, termenul de formulare a unei cereri de 

revizuire întemeiate pe pct 8 fiind data de 12.05.2017. 

Faţă de data promovării prezentei cereri de revizuire (24.05.2017), solicită să se 

constate tardivitatea acestei căi extraordinare de atac în privinţa acestui motiv de revizuire, cu 

consecinţa respingerii acesteia. 

2. Inadmisibilitatea cererii de revizuire. în ceea ce priveşte motivele de revizuire 

prevăzute de art. 509 pct. 1. pct. 5 si pct. 8 noul C.proc.civ. 

A. Referitor la motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 1 noul C.proc.civ.  

Textul de lege permite promovarea acestei căi de atac dacă „s-a pronunţat asupra unor 

lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult 

decât s-a cerut". Textul de lege vizează inadvertenţele dintre obiectul pricinii supuse judecăţii 

- în baza principiului disponibilităţii - şi ceea ce instanţa a hotărât, între ceea ce s-a cerut şi 

ceea ce s-a pronunţat, în cazul de faţă - extra petita. 

Textul implică cel puţin următoarele exigenţe: a) Limitele judecăţii, sub aspectul 

obiectului acesteia, să fi fost determinate concret şi legal prin cererea de chemare în judecată, 

respectiv prin cererea de apel. Altfel spus, excesul instanţei trebuie raportat la o conţinutul 

cererilor cu care a fost investită instanţa. 

b) Revizuientul să aibă în vedere obiectul cererii şi nu mijloacele de apărare. 

Doctrina în materie, în privinţa componentei extra petita, a statuat că revizuirea 

prevăzută de art. 509 alin 1 pct 1 este admisibilă numai atunci când instanţa a respins/admis 

un capăt de cerere neformulat, or în speţă nu se invocă soluţionarea unui alt capăt de cerere cu 

care instanţa nu a fost investită, deoarece nu se critică dispozitivul hotărârii. 

Din motivarea acestui capăt de cerere se poate deduce că se promovează această cale 

extraordinară de atac împotriva considerentelor Deciziei nr. 236/12.04.2017 pronunţate de 

Curtea de Apel Iaşi. 

Criteriul de apreciere pentru admisibilitatea revizuirii rămâne deci obiectul cererii de 

apel, pretenţiile formulate în condiţiile legii de către apelant, chiar verbal în faţa instanţei.1 şi 

reflectarea acestuia în dispozitivul hotărârii. 

Din această perspectivă doctrinară, invocarea dispoziţiilor art. 461 alin. 2 noul 

C.proc.civ. în cauză apreciem că nu poate fi coroborat cu prevederile art. 509 alin. 1 pctl noul 

C.proc.civ., o astfel de cerere vizând motivele şi nu obiectul cererilor, respectiv conţinutul 

considerentelor şi nu al dispozitivului, nu este admisibilă. 

De asemenea, s-a statuat că cererea de revizuire nu este însă admisibilă atunci când 

instanţa, în temeiul legii, trebuia să rezolve acţiunea/calea de atac prin prisma motivelor cu 

care a fost investită, inclusiv capete de cerere care n-au fost formulate, dar a căror analiză este 

necesară pentru soluţionarea speţei.2 

Motivează intimata că, contestatorul-revizuent a fost cel care a investit instanţa de 

judecată cu analizarea legalităţii deciziei de încetare a CIM din perspectiva caracterului 

efectiv al reintegrării în muncă.In atare condiţii, faţă de faptul că prin considerentele deciziei 

au fost analizate aspectele invocate prin acţiune, respectiv prin motivele de apel, apare ca 

fiind inadmisibilă criticarea acestui aspect pe calea revizuirii prevăzute de art. 509 alin. 1 pct. 

1 noul C.proc.civ., întrucât nu ne aflăm în situaţia pronunţării cu privire la un lucru care nu s-a 

cerut. 
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Invocarea faptului că un astfel de aspect - reintegrarea efectivă a contestatorului - nu 

făcea obiectul judecăţii („verificarea efectivităţii reîncadrării nu era obiectul judecăţii"), 

reprezintă în fapt o încercare de răstălmăcire nefundamentată a soluţei pronunţate, echivalând 

cu o invocare a propriei turpitudini, fapt interzis de lege. 

Faptul că partea investeşte instanţa cu motive care nu sunt de natură să conducă la 

admiterea acţiunii, legalitatea deciziei urmând a se analiza prin raportare la alte elemente 

prevăzute de lege, nu poate fi ulterior valorificat cu titlu de critică de către aceeaşi parte, în 

condiţiile în care instanţa este ţinută să analizeze acţiunea din perspective tuturor motivele 

invocate, urmare a acestei analize urmând a decide dacă acestea au sau nu au legătură cu 

cererea, dacă sunt sau nu întemeiate. 

Astfel, împrejurarea că instanţa a reţinut, atât cu ocazia judecării fondului cât, şi cu 

ocazia judecării apelului, că ceea face obiectul judecăţii este analizarea deciziei de încetare de 

drept a contractului de muncă al contestatorului, iar argumentele pentru anularea acesteia 

invocate de contestator privind o eventuală lipsă a unei reintegrări efective nu prezintă 

relevanţă pentru analizarea legalităţii deciziei contestate („în condiţiile în care legea nu 

condiţionează încetarea de drept a contractului de muncă de desfăşurarea de facto a 

raporturilor de muncă, aşa cum s-a arătat anterior, nu pot fi reţinute criticile apelantului 

privind lipsa reintegrării sale efective") constituie doar o expresie a concluziei instanţei că în 

speţă nu au fost formulate motive care să aibă legătură cu obiectul cererii şi nu reprezintă o 

expresie a unei pronunţări extra petita, în condiţiile în care instanţa a fost investită cu analiza 

acestui aspect. 

Pe de altă parte, este inadmisibil a se invoca prin acest motiv de revizuire că acest 

considerent excede „ limitelor în care a statuat sentinţa apelată" câtă vreme excesul se 

apreciază raportat Ia conţinutul acţiunii iniţiale şi al motivelor de apel cu care a fost investită 

instanţa („lucruri care nu s-au cerut"), şi nu prin raportare la conţinutul sentinţei analizate, 

întrucât apelul având un efect devolutiv, poate conduce la o completare a considerentelor 

pentru care se menţine sentinţa atacată. 

B. Referitor la motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 5 noul C.proc.civ. 

Legea permite dreptul de a promova revizuirea în condiţiile în care „după darea 

hotărârii, s-au descoperit înscisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au 

putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor", aşadar dacă instanţa a 

pronunţat hotărârea în lipsa unor înscrisuri, imposibil de prezentat, care, dacă erau cunoscute 

instanţei, ar fi fost de natură să determine o altă soluţie în litigiu. 

Sintetizând elementele imanente de admisibilitate a cererii de revizuire pentru motivul 

arătat, rezultă că: Înscrisul trebuie să fi existat în momentul judecării procesului terminat prin 

hotărârea atacată, acte constituite ulterior neputând servi ca temei al unei cereri de revizuire; 

înscrisul să fi fost necunoscut pentru instanţă şi revizuent; partea să fi fost împiedicată a-1 

prezenta din împrejurările arătate; înscrisul să fie doveditor, determinant pentru soluţia în 

litigiu;înscrisul trebuie prezentat instanţei, odată cu cererea de revizuire, în cel mult o lună de 

la descoperirea lui; actul nou, dacă ar fi fost invocat în faţa instanţei, trebuie să fi fost de 

natură să conducă la o altă soluţie decât cea pronunţată, altminteri s-ar nesocoti puterea de 

lucru judecat a hotărârii pronunţate. Aşadar, simpla împrejurare că partea a descoperit unele 

înscrisuri probatorii, după pronunţarea hotărârii, nu poate legitima eo ipso calea procesuală a 

revizuirii? 

Intimata arată că instanţa de apel a avut în vedere soluţia pronunţată în dosarul 

nr.XX87/245/2015 dosar (pagina 7 ultimul paragraf din Decizia nr. 236/2017 a cărei revizuire 

se solicită), fiind vorba de o soluţie prin care a fost respins apelul şi s-a menţinut sentinţa 

7769/22.06.2016 pronunţată în dosarul XX87/245/2015, sentinţă în temeiul căreia revizuentul 

a invocat puterea de lucru judecat cu privire la modalitatea de reintegrare a sa în calitatea de 

salariat. 

Dacă revizuentul înţelege să invoce cu titlu de înscris nou doar considerentele acestei 

hotărâri, intimata arată că, din cuprinsul acestei decizii reiese că aceste considerente au fost 
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redactate la data de 17.05.2017, respectiv ulterior judecării şi chiar redactării Deciziei nr. 

252/2017 (redactată la data de 12.05.2017), aşadar ceea ce se invocă ca înscris doveditor nu 

exista la momentul judecăţii procesului. În legătură cu acest text, s-a decis că nu îndeplineşte 

condiţiile înscrisul emis după pronunţarea hotărârii atacate prin revizuire, chiar dacă acesta 

constată o situaţie fundamental diferită de cea reţinută de instanţă şi care este anterioară 

pronunţării hotărârii, şi nici cel ale cărui existenţă era cunoscută părţilor în timpul judecăţii. 

Mai arată intimata că legea impune ca actul nou să fie de natură să aibă legătură cu 

litigiul într-o manieră în care poate determina modificarea soluţiei atacate. 

Aşa după cum reiese din explicaţia revizuentului şi din conţinutul actului invocat, 

considerentul avut în vedere se referă la interpretarea dată de instanţă articolului 238 alin. 3 

din Legea 1/2011 cu privire la ceea ce apreciază că trebuie să constituie o „reintegrare 

efectivă, însă, chiar revizuentul afirmă că „verificarea efectivităţii reintegrării nu era obiectul 

judecăţii" (pagina 2 paragraful 3 din revizuire). De asemenea, din considerentele deciziei 

atacate se poate observa că atât instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au apreciat că acest 

motiv, invocat de contestator în judecarea unui litigiu ce vizează decizia încetării de drept a 

contractului de muncă, nu are relevanţă din perspectiva obiectului contestaţiei, întrucât pentru 

valabilitatea deciziei era necesară doar reintegrarea de jure, care a operat ca efect al repunerii 

părţilor în situaţia anterioară concedierii disciplinare din 2013, urmare a anulării deciziei de 

concediere disciplinară. 

Aşadar chiar dacă s-ar invoca un alt punct de vedere în privinţa conţinutului 

reintegrării de facto, în temeiul actului „nou", acest aspect neavând relevanţă juridică în 

privinţa soluţiei, pronunţate prin raportare la reintegrarea de iure. nu este de natură a conduce 

la modificarea soluţiei din decizia atacată. 

Mai menţionează că acest act analizează doar situaţia anului universitar 2014/2015 

(dosarul fiind promovat în 2015), or instanţa care a pronunţat hotărârea atacată cu revizuirea 

era chemată să efectueze analiza faţă de momentul emiterii deciziei de încetare de drept a 

CIM, respectiv august 2016, (pentru care s-a reţinut în dosar că s-a operat corect înscrierea pe 

statul de funcţii la poziţia 1) aşadar actul invocat analizează doar situaţii anterioare care nu 

prezintă relevanţă. 

Mai motivează intimata că Hotărârea de Senat nr. 8/12.04.2017 nu are legătură cu 

reintegrarea de jure a salariatului, vizând doar rectificarea statului de funcţii din anul 

2014/2015, în vederea conformării cu sentinţa civilă 7769/22.06.2016 rămase definitivă, prin 

care s-a reţinut că reintegrarea efectivă a salariatului în anul 2014/2015 presupunea înscrierea 

pe poziţia 1 din statul de funcţii, fără a produce efecte asupra reintegrării efective din anul 

universitar 2015/2016 şi nici asupra reintegrării de jure care a operat de drept ca urmare a 

aplicării principiului retroactivităţii. 

C. Referitor la motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 8 noul C.proc.civ. 

Motivează intimata că în primul rând, în cauzele în care au fost pronunţate hotărârile 

menţionate nu există identitate de cauză şi de obiect, adică elementele caracteristice activării 

autorităţii de lucru judecat. Pe de altă parte, trebuie reţinut că ceea ce se invocă nu este o 

contrarietate între soluţiile pronunţate prin hotărârile invocate, care ar face imposibilă 

executarea vreuneia din ele (condiţie esenţială în promovarea revizuirii), ci se invocă o 

contrarietate între considerentele hotărârii atacate şi dispozitivul unei sentinţe de reintegrare 

pronunţate anterior. 

Or, „deşi în noua reglementare, art. 430 alin. (2) noul C.proc.civ. prevede că 

autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se 

sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă, doctrina şi practica au 

statuat că această nouă prevedere legală nu va permite însă ca o hotărâre judecătorească să fie 

revizuită pentru motivul că prin considerente contravine dispozitivului unei hotărâri anterioare 

sau vicevers, dacă cele două hotărâri sunt date în procese diferite, între care nu există 

identitate de părţi, de obiect şi de cauză. O eventuală asemenea contrarietate ar putea fi 

invocată doar pe cale de excepţie în cadrul celui de-al doilea proces*". 
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Chiar şi în cazul în care s-ar putea ivi situaţii în care să existe întrunită cerinţa triplei 

identităţi, dispozitivele a două hotărâri să fie identice şi, cu toate acestea, anumite 

considerente care dezleagă una şi aceeaşi chestiune litigioasă să intre în contradicţie, precizăm 

că prin contrarietate nu trebuie să se înţeleagă orice diferenţă de argumentare, ci doar că una şi 

aceeaşi problemă litigioasă a primit în cele două litigii rezolvări opuse" , ceea ce nu este cazul 

în speţă. S-a reţinut ca nu orice diferenţa de argumentare constituie o „contrarietate, fiind 

necesara pronunţarea de soluţii contrare, in privinţa aceleiaşi situaţii litigioase, in doua dosare 

judiciare. 

Intimata solicită respingerea cererii de revizuire și pe fond, dezvoltând argumentat 

motivele pentru care formulează aceste apărări. 

La dosar s-au depus înscrisuri și jurisprudență. 

Examinând actele și lucrările dosarului din perspectiva motivelor de revizuire 

invocate, excepțiile și apărările intimatei și dispozițiile legale aplicabile, Curtea constată 

următoarele: 

Excepţia tardivităţii cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art.509 pct.8, 

invocată de intimată este întemeiată și va fi admisă ca atare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 511 alin.1 pct 8 noul C.proc.civ.: „Termenul de revizuire este 

de o lună şi se va socoti (...) în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 8, de la data rămânerii 

definitive a ultimei hotărâri." 

Decizia civilă nr.236/12.04.2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 

YY18/99/2016 este ultima hotărâre în raport de care revizuentul invocă contrarietatea și 

implicit autoritatea de lucru judecat, prin raportare la dispozițiile art. 509 pct.8 noul 

C.proc.civ.. Această decizie este definitivă de la data pronunțării conform dispozițiilor art. 

634 alin. 1 pct. 4 și alin. 2 noul C.proc.civ., respectiv de la data de 12.04.2017. 

Astfel termenul de revizuire a început să curgă de la data de 12.05.2017 și s-a împlinit 

la data de 12.05.2017. 

Prin urmare, cererea de revizuire întemeiată pe art.509 pct.8 formulată la data de 

25.05.2017 se vădește a fi tardivă. 

Excepţia inadmisibilității cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art.509 pct.1 şi 

5 noul C.proc.civ. invocată de intimată este, de asemenea, întemeiată și va fi admisă ca atare. 

 

În ceea ce privește motivul de revizuire formulat în temeiul dispoziţiilor art.509 pct.1: 

Motivul de revizuire prevăzut de pct.1 al art. 509 permite uzarea de calea 

extraordinară de atac în ipoteza în care instanța „s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au 

cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut".  

Revizuentul invocă, în corelare cu motivul de revizuire, dispozițiile art. 461 alin.2 

noul C.proc.civ. potrivit cărora ”(2) Cu toate acestea, în cazul în care calea de atac vizează 

numai considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au 

legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce 

prejudiciază partea, instanţa, admiţând calea de atac, va înlătura acele considerente şi le va 

înlocui cu propriile considerente, menţinând soluţia cuprinsă în dispozitivul hotărârii atacate.” 

Revizuentul susține faptul că prin argumentarea soluției adoptate, Curtea de Apel Iași 

s-a pronunțat ”asupra unor lucruri care nu s-au cerut” și anume că în considerente a făcut 

aprecieri asupra executării de către angajator a hotărârii de reintegrare, constatări de fapt ce îl 

prejudiciază. 

Curtea notează, în principal, faptul că din interpretarea coroborată a celor două texte 

rezultă că și considerentele pot constitui obiect al revizuirii în contextul pct.1 al art. 509, cu 

condiția impusă de art. 461 alin.2 teza finală ca statuările de fapt ale judecătorului să 

prejudicieze partea. 

Or, în cauză o astfel de cerință nu este îndeplinită. 

Obiectul cercetării judecătorești în dosarul nr.YY18/99/2016, finalizat cu decizia 

nr.236/12.04.2017, ce este analizată în dosarul pendinte, îl constituie decizia nr. 
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16876/02.08.2016 prin care intimata universitatea, în calitate de angajator, a dispus încetarea 

de drept a contractului individual de muncă al contestatorul X începând cu data de 

11.08.2016, în temeiul art. 56 alin. 1 lit. c din Codul muncii, cu luarea în considerare a 

prevederilor art. 289 alin. 1 din Legea nr. 1/2011. Contestatorul X a solicitat anularea acestei 

decizii motivat de faptul că, în lipsa reintegrării sale efective în muncă, ar fi imposibilă 

încetarea de drept a unei situații care încă nu s-a consolidat total, cu referire la calitatea sa de 

angajat al intimatei. Mai invocă faptul că are dreptul la a fi menținut în funcție, cu acordul 

Senatului Universității, sens în care a adresat o cerere acestui for.  

Se observă că, pe de o parte însuși contestatorul, prin contestația formulată, a pus în 

dezbaterea instanței aspectul reintegrării în funcție, iar pe de altă parte, acest element a 

constituit premisa silogismului judiciar care a condus instanța spre analiza legalității și 

temeiniciei deciziei de încetare a contractului individual de muncă. 

În aceste circumstanțe, statuările asupra unei situații de fapt din cuprinsul hotărârii 

sunt de esența actului judecătoresc, așa că în contextul concret în care au fost exprimate, ca un 

răspuns la apărările contestatorului, nu se identifică un prejudiciu al părții. 

În ceea ce privește motivul de revizuire formulat în temeiul dispoziţiilor art.509 pct.5: 

Revizuirea, ca o cale extraordinară de atac, poate fi folosită numai în situaţiile 

excepţionale reglementate de text, fără a se putea utiliza această cale pentru a declanşa o nouă 

cercetare a fondului, hotărârea judecătorească definitivă fiind prezumată a reflecta adevărul 

juridic cu autoritate de lucru judecat. Or, pentru a înfrânge această prezumţie este necesar a se 

proba intervenirea situaţiei de excepţie reglementată de art. 509 pct.5 C.pr.civ., fiind în 

sarcina revizuentului de a proba condiţiile cumulative referitoare la existenţa unui „înscris 

doveditor, reţinut de partea potrivnică sau care nu a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai 

presus de voinţa părţii”. 

În acest sens nu orice înscris prezentat de revizuent poate conduce la retractarea 

hotărârii judecătoreşti definitive, ci numai acelea ce îndeplinesc condiţiile restrictive 

prevăzute de art. 509 pct.5 C.pr.civ. Dacă s-ar considera că prezentarea oricărui înscris ar fi 

suficientă pentru retractarea unei hotărâri, atunci stabilitatea juridică şi puterea de lucru 

judecat de care trebuia să se bucure hotărârile, ar rămâne fără niciun fel de eficienţă juridică. 

Or, în susţinerea cererii de revizuire, revizuentul a prezentat ca înscrisuri decizia nr. 

252/23.02.2017 pronunţata de Tribunalul Iași în dosarul XX87/245/2015, prin care se menţine 

sentinţa civilă nr.7769/22.06.2016 a Judecătoriei Iași, precum și Hotărârea Senatului 

nr.8/12.04.2017. 

În raport de înscrisurile noi invocate, instanţa reţine primordial că decizia nr 

252/23.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul XX87/245/2015 exista la momentul 

judecății apelului, chiar instanța de control judiciar face referire la aceasta atunci când 

analizează criticile privind dispoziția de respingere a cererii de suspendare, iar Hotărârea 

Senatului nr.8/12.04.2017 este concomitentă cu pronunțarea deciziei a cărei revizuire se 

solicită. Ca atare nu se poate vorbi de „înscris, reţinut de partea potrivnică sau care nu a putut 

fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii”. 

Pe de altă parte, aceste înscrisuri nu erau determinante pentru soluționarea cauzei în 

discuție fiind decizia nr.16876/02.08.2016 prin care intimata universitatea, în calitate de 

angajator, a dispus încetarea de drept a contractului individual de muncă al contestatorul X 

începând cu data de 11.08.2016, în temeiul art. 56 alin. 1 lit. c din Codul muncii, împrejurare 

subliniată de altfel și de către instanța de apel: 

Pe de altă parte, instanța de control judiciar reține că, ceea ce face obiectul judecății în 

prezenta cauză, este decizia nr. 16876/02.08.2016, de încetare de drept a contractului 

individual de muncă al contestatorului-apelant, începând cu data de 11.08.2016, în baza disp. 

art. 56 alin. 1 lit. c Codul muncii.  

Or, potrivit art. 56 alin. 1 lit. c) teza I din Codul muncii, contractul individual de 

muncă încetează de drept (în virtutea legii) dacă sunt îndeplinite cele două condiţii 

cumulative: vârsta standard şi stagiul minim de cotizare pentru pensionare, fără să fie 
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necesară manifestarea de voinţă în acest sens a salariatului prin depunerea cererii de 

pensionare. 

Este adevărat că încetarea de drept a unui contract de muncă presupune existența unor 

raporturi de muncă în derulare, așa cum susține apelantul, însă nu obligatoriu a unei derulări 

,,de facto” a acestor raporturi de muncă.  

În acest sens sunt prevederile art. 49 alin. 5 Codul muncii, care prevăd că, de fiecare 

dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de 

drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. 

Curtea constată că în mod corect a apreciat tribunalul că, efect al anulării deciziei de 

concediere prin sentința civilă nr. 2225/23.06.2014, contestatorul a redobândit calitatea de 

salariat pe care o avea anterior deciziei anulate, în temeiul art. 80 alin. 2 Codul muncii. 

Aplicarea principiului repunerii în situația anterioară, ca efect al nulității concedierii, 

prezumă, în dreptul muncii, că raporturile de muncă nu au fost niciodată încetate, ele 

continuând în temeiul aceluiași contract individual de muncă. Această dispoziție impune, așa 

cum a arătat și prima instanță, o ficțiune a legii, potrivit căreia raporturile de muncă dintre 

părți sunt restabilite retroactiv, intervenind reintegrarea de jure. 

În condițiile în care legea nu condiționează încetarea de drept a contractului individual 

de muncă de desfășurarea de facto a raporturilor de muncă, așa cum s-a arătat anterior, nu pot 

fi reținute criticile apelantului privind lipsa reintegrării sale efective.” 

Nu în ultimul rând instanţa reţine că jurisprudenţa CEDO este constată în sensul că „un 

sistem juridic marcat de procedura de protest - adică posibilitatea anulării repetate a unei 

hotărâri definitive - este, ca atare, incompatibil cu principiul securităţii raporturilor juridice, 

care constituie unul dintre elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului în sensul art. 6 

alin. 1. (Hotărârea din 22 decembrie 2004, definitivă la 6 iunie 2005, în Cauza Androne 

împotriva României (Cererea nr. 54.062/00), paragraf.50). Nu se poate deroga de la acest 

principiu decât dacă o cer motive substanțiale și imperioase (Riabykh impotriva Rusiei, nr. 

52.854/99, paragraful 52, CEDO 2003-IX) - Hotarare CEDO din 12/10/2006 in Cauza 

Barcanescu impotriva Romaniei.  

În consecinţă, în acord cu jurisprudenţa CEDO, instanţa nu distinge nicio împrejurare 

substanţială si imperioasă de natură să justifice redeschiderea procedurii, în sensul reanalizării 

aceleași situații de drept și de fapt pusă în discuție în dosarul anterior. 

Pentru argumentele prezentate anterior, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 509 

coroborat cu art. 513 (3) N C.proc.civ. respinge ca inadmisibilă, cerere de revizuire formulată 

de revizuentul X împotriva deciziei civile nr.236 din 12.04.2017 pronunţată de Curtea de Apel 

Iaşi. 

 

 

 

 

 


