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1. 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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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-

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. 



6 

 

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 

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. 
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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. 

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 



8 

 

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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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.). 
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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 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

2. 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 
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împuternicirile prevăzute de art.28 din Legea nr.62/2011. Pe de altă parte, atât timp cât cele 

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 
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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). 

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 
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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 

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, 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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.” 

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 

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=28
http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=28
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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.  

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. 

3. 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 
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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. 

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%. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 



31 

 

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. 

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.  
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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: 
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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 

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. 
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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. 

4. 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 
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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:  

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. 
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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.  

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 
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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.  

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 



41 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

5. 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 

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. 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

6. 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.) 

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-
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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 

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, 
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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. 

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 
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- 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. 

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 
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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 

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 
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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*". 

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: 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

 


