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1. Revizuire. Art. 509 alin. 1 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Art. 21 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Revizuire 

Temei de drept: Art. 509 alin. 1 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Art. 21 alin.1 din Legea 

nr. 554/2004. 

 

Imposibilitatea părţii, iar nu a avocatului, de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa în 

acest sens este motiv de revizuire reglementat de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă. 

Or, revizuenta invocă, de fapt, o nelegală citare a sa la sediul avocatului ales, arătând că 

citaţia nu a ajuns în posesia reprezentantului său convenţional din culpa factorului poştal. 

Nelegala citare poate constitui cel mult motiv de contestaţie în anulare, iar nu de revizuire. 

Cât priveşte interpretarea dată de instanţa de recurs aplicării în timp a Ordinului 

MADR nr. 619/2015, ca motiv de revizuire invocat, Curtea constată că cererea este 

inadmisibilă şi din acest punct de vedere. Art. 21 din Legea nr. 554/2004 consacră un caz de 

revizuire conceput ca ultim remediu menit a asigura preeminenţa prevederilor tratatelor 

constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter 

obligatoriu, în lumina principiilor şi interpretărilor cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor 

Uniunii Europene. Ordinul invocat este un act intern, elaborat în considerarea unor 

regulamente europene, însă nu se poate susţine că o anume interpretare a instanţei vizând 

data intrării în vigoare a unui atare ordin s-ar încadra în motivul de revizuire prevăzut de 

art. 21 din Legea nr. 554/2004, nefiind îndeplinite condiţiile mai sus-arătate, respectiv 

încălcarea principiilor şi interpretărilor cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor Uniunii 

Europene privind anume reglementări europene.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 2330/10.12.2018 

 

Prin decizia nr. 2330/10.12.2018 a Curţii de Apel Iaşi a fost respinsă ca inadmisibilă 

cererea de revizuire formulată de „V.” SRL împotriva deciziei nr. 1541/ca/2018 pronunţată de 

Curtea de Apel Iaşi, care a fost menţinută. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut că, prin decizia nr. 1541/18.06.2018 

pronunțată de Curtea de Apel Iași, în dosarul nr. 1744/99/2017, a fost respins recursul declarat 



de recurenta „V.” SRL împotriva sentinţei nr. 2243/CA/2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

sentinţă care a fost menţinută. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut că, prin Decizia de plată nr. 

AAA/29.06.2016, APIA a stabilit ca sumă de plată pentru reclamantă, pentru campania 2015, 

suma de 137.852, 27 lei. Împotriva acestei decizii reclamanta a depus contestație. Prin Decizia 

de plată nr. BBB/02.08.2016, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a stabilit ca 

sumă de plată pentru reclamantă, pentru campania 2015, suma de 213.638,14 lei. Această 

decizie nu a fost contestată de către reclamantă. Prin Decizia de plată nr. CCC/01.09.2016 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a stabilit ca sumă de plată pentru 

reclamantă, pentru campania 2015, suma de 166.525, 32 lei. Prin Decizia de plată nr. 

DDD/02.11.2016 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a stabilit ca sumă de plată 

pentru reclamantă pentru campania 2015, suma de 137.852, 27 lei. 

Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare s-a 

stabilit în sarcina reclamantei un debit în valoare de 75.785,87 lei după cum urmează: 

contribuții din fonduri UE -71.147, 08 lei, din care SAPS - suma de 19.270,98 lei, PPABCM 

suma de 4.763,28 lei, SC LUCERNĂ - 47.112,82 lei și contribuție publică națională de la 

bugetul de stat suma de 4.638,79 lei, ANT1 suma de 4.638,79 lei. 

Prin procesul-verbal din 11.05 2016 s-a predat către reclamantă Raportul de control 

clasic aferent campaniei de control 2015, conform Notei DCAPS nr 2393/09.09.2015 

înregistrată la APIA Central cu nr 37934/09.09.2015.  

Prin Decizia nr 19/PI/15.02.2017 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a 

respins contestația formulată de reclamantă împotriva Procesului-verbal de constatare a 

neregulilor și stabilire a creanței bugetare nr. 22964/21.12.2016. 

Prin această decizie s-a constatat că reclamanta are un debit în cuantum de 75.785,87 

lei stabilit prin Procesului-verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanței bugetare nr. 

22964/21.12.2016. 

Primul motiv de recurs invocat, întemeiat pe disp. art. 488 pct. 6 C.proc.civ. nu poate 

fi primit. Hotărârea primei instanțe este motivată, în cuprinsul acesteia regăsindu-se 

raționamentul logico-juridic avut în vedere de judecătorul fondului în momentul pronunțării 

soluției. 

Nici motivul de recurs întemeiat pe disp. art. 488 pct. 8 C.proc.civ. nu poate fi primit. 

Trimiterile făcute de recurent la dispozițiile art. 11 din Ordinul MADR nr. 619/2015 

nu pot fi avute în vedere în condițiile în care acestea sunt în vigoare începând cu luna 



februarie 2016, fiind introduse prin Ordinul 234/2016. Or, aceste reglementari nu puteau fi 

avute în vedere pentru situația cererii de subvenție pentru anul 2015. 

De altfel, demersurile pe care APIA – Centrul Județean Iași trebuia să le facă, nu pot 

exclude culpa reprezentanților societății care au depus cererea de plată conținând informații 

eronate. 

Nici prin acțiune și nici prin cererea de recurs, societatea nu contestă cele constatate 

scriptic și la fața locului de către reprezentanții autorității publice, respectiv că anumite 

parcele nu conțineau culturile care au fost indicate prin cererea de plată.  

Nu are relevanță că în total suprafața cultivată cu lucernă era mai mare decât suprafața 

declarată. Verificările pe care legislația internă și cea europeană le impun au în vedere fiecare 

parcelă și corp de proprietate în parte, în vederea stabilirii corectitudinii celor declarate. Or, în 

condițiile în care parcelele au fost cultivate cu alte culturi, măsurile dispuse de organul de 

control sunt pe deplin justificate. 

Contrar susținerilor recurentei, Curtea reține că reprezentanții persoanei juridice sunt 

exclusiv vinovați de diminuarea cuantumului subvenției acordate. Aceștia, prin cererea de 

subvenție formulată, și-au asumat o serie de obligații privind culturile agricole pe care le vor 

realiza, obligații ce nu au fost aduse la îndeplinire. Încă odată trebuie precizat că obligația nu 

viza un cumul de suprafață cultivată cu fiecare tip de cultură agricolă în parte, ci respectarea 

tipului de cultură pe fiecare parcelă în parte, astfel cum a fost asumată prin cererea de 

subvenție. 

Temei juridic pentru emiterea actelor contestate în acest dosar există, acesta 

regăsindu-se în conținutul lor. 

În ceea ce privește existența controalelor, intimata APIA – Centrul Județean Iași a 

depus la dosar acte din care rezultă existența fiecărui tip de control în parte. 

Pe această cale, a revizuirii, reclamanta din dosarul nr. 1744/99/2017 – „V.” SRL – 

invocă, în esenţă, împrejurarea că nu a fost legal citată pentru termenul acordat în recurs, 

citaţia comunicată la sediul reprezentantului său convenţional neajungând în fapt la aceasta, 

deşi procesul-verbal de comunicare act procedural atestă că s-ar fi procedat la afişare. 

Totodată, se invocă încălcarea principiului preeminenţei dreptului european, prin neaplicarea 

dispoziţiilor Ordinului MADR nr. 619/2015 de către instanţa de recurs. 

Temeiul de drept invocat este art. 509 pct. 9 Cod procedură civilă şi art. 21 din Legea 

nr. 554/2004. 



Curtea notează că revizuirea reprezintă o cale extraordinară de atac, de retractare (cu 

excepția motivului de revizuire, reglementat de art. 509 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.) și 

nesuspensivă de executare (potrivit art. 512 C.proc.civ.). 

Revizuirea nu implică realizarea unui control judiciar, ci determinarea unei noi 

judecăți, întemeiată pe unele elemente, ce nu au putut forma obiectul judecății ce a condus la 

pronunțarea hotărârii care face obiectul căii de atac.  

Totodată, revizuirea poartă asupra hotărârilor pronunțate asupra fondului sau care 

evocă fondul (art. 509 alin. 1 Cod procedură civilă). Așadar, hotărârile susceptibile a fi atacate 

cu revizuire pot fi pronunțate în primă instanță, în apel sau chiar și în recurs, în fond, după 

casare (împrejurare în care este evocat fondul). 

Așadar, actuala redactare a textului ce reglementează revizuirea nu lasă loc de 

interpretare asupra faptului că, în afară de cazurile prevăzute de alin. 2 al art. 509, antamarea 

fondului cauzei prin hotărârea a cărei revizuire se cere este o condiţie de admisibilitate. 

Decizia atacată cu revizuire se încadrează în categoria celor enumerate la alin. 2, chiar dacă 

nu evocă fondul, întrucât motivele de revizuire invocate sunt cele prevăzute de pct. 9 al alin. 1 

art. 509 Cod procedură civilă, respectiv art. 21 din Legea nr. 554/2004. 

Curtea constată însă că cererea de revizuire este inadmisibilă, întrucât, deşi revizuenta 

face referire la motivele de revizuire mai-sus indicate, în fapt invocă aspecte care nu pot fi 

încadrate în cele 2 texte de lege. 

Astfel, imposibilitatea părţii, iar nu a avocatului, de a se prezenta şi de a înştiinţa 

instanţa în acest sens este motiv de revizuire reglementat de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod 

procedură civilă. Or, revizuenta invocă, de fapt, o nelegală citare a sa la sediul avocatului ales, 

arătând că citaţia nu a ajuns în posesia reprezentantului său convenţional din culpa factorului 

poştal. Nelegala citare poate constitui cel mult motiv de contestaţie în anulare, iar nu de 

revizuire. 

Cât priveşte interpretarea dată de instanţa de recurs aplicării în timp a Ordinului 

MADR nr. 619/2015, ca motiv de revizuire invocat, Curtea constată că cererea este 

inadmisibilă şi din acest punct de vedere. Art. 21 din Legea nr. 554/2004 consacră un caz de 

revizuire conceput ca ultim remediu menit a asigura preeminenţa prevederilor tratatelor 

constitutive ale Uniunii Europene şi a celorlalte reglementări comunitare cu caracter 

obligatoriu, în lumina principiilor şi interpretărilor cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor 

Uniunii Europene. Ordinul invocat este un act intern, elaborat în considerarea unor 

regulamente europene, însă nu se poate susţine că o anume interpretare a instanţei vizând data 

intrării în vigoare a unui atare ordin s-ar încadra în motivul de revizuire prevăzut de art. 21 



din Legea nr. 554/2004, nefiind îndeplinite condiţiile mai sus-arătate, respectiv încălcarea 

principiilor şi interpretărilor cristalizate în jurisprudenţa jurisdicţiilor Uniunii Europene 

privind anume reglementări europene. 

 

2. Litigiu privind funcţionarii publici. Sporul de dificultate pentru activitatea 

comisiilor de fond funciar 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Litigiu privind funcţionarii publici. Spor dificultate 

Temei de drept: Legea nr. 263/2006 privind aprobarea OUG nr. 209/2005, Legea nr. 

284/2010 

 

Sporul de dificultate a fost unul temporar, acordat pe perioadă determinată, de un an, 

calculată de la data intrării în vigoare a actului normativ, aşa cum a prevăzut expres 

legiuitorul, formularea fiind clară şi nelăsând loc de interpretări. 

Faptul că în art. II alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 263/2006 se prevede că stabilirea 

beneficiarilor şi a cuantumului sporului se face „anual” se justifică prin necesitatea 

respectării disciplinei bugetare, în contextul în care perioada de acordare a sporului, de un 

an de la intrarea în vigoare a legii, respectiv de la 06.07.2006 până la 06.07.2007, se întinde 

pe parcursul a doi ani bugetari succesivi, iar sporul se acordă în limita fondurilor alocate 

pentru plata salariilor, această alocare fiind anuală. 

La data de 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010, care prevede în mod 

expres sporurile care se pot acorda personalului plătit din fonduri publice, sporuri printre 

care nu se regăseşte sporul de dificultate, cu menţiunea că drepturile salariale „sunt şi 

rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege” – art. 1 alin. (2). 

Împrejurarea că activitatea comisiilor de fond funciar nu s-a încheiat în termen de un 

an, că reclamanta a fost reconfirmată ca membru nu pot fi primite ca argument pentru 

acordarea în continuare a sporului, după expirarea termenului de un an de la data intrării în 

vigoare a actului normativ prin care a fost instituit, întrucât prin salariul sau indemnizaţia 

încasate conform legii membrii comisiilor sunt retribuiţi inclusiv pentru activitatea prestată 

în cadrul comisiilor, iar eventualele suplimente salariale nu pot fi acordate decât în condiţiile 

legii. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1818/01.10.2018 

 

Prin decizia nr. 1818/01.10.2018 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul declarat de 

recurentul Primarul comunei D. împotriva sentinţei civile nr. 2249/15.12.2017 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, care a fost casată în parte, în rejudecare fiind respinsă, ca nefondată, acţiunea 

formulată de reclamanta PVA în contradictoriu cu Primarul comunei D. 

Curtea a reţinut în considerentele deciziei că sentința instanței de fond este nelegală, 

motivele de casare prevăzute de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă invocate, vizând 

aplicarea greșită a normelor de drept material fiind fondate.  



Potrivit art. II alin. 1 din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea OUG nr. 209/2005, 

„Salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea legilor fondului funciar, 

membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 

50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de un an calculată de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumul sporului ce 

se acordă se face anual de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor 

legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietăţii funciare, în limita 

fondurilor alocate pentru plata salariilor”. 

Prin OUG nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 s-a instituit un spor 

similar pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din 

administraţia publică locală şi centrală implicate în mod direct în organizarea executării şi 

executarea în concret a actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor. La art. II s-au 

prevăzut următoarele: „Sporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele 

administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele 

respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

Din analiza acestor texte de lege, rezultă că sporul de dificultate instituit a fost unul 

temporar, acordat pe perioadă determinată, de un an, calculată de la data intrării în vigoare a 

actului normativ, aşa cum a prevăzut expres legiuitorul, formularea fiind clară şi nelăsând loc 

de interpretări. 

Faptul că în art. II alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 263/2006 se prevede că stabilirea 

beneficiarilor şi a cuantumului sporului se face „anual” se justifică prin necesitatea respectării 

disciplinei bugetare, în contextul în care perioada de acordare a sporului, de un an de la 

intrarea în vigoare a legii, respectiv de la 06.07.2006 până la 06.07.2007, se întinde pe 

parcursul a doi ani bugetari succesivi, iar sporul se acordă în limita fondurilor alocate pentru 

plata salariilor, această alocare fiind anuală. 

La data de 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010, care prevede în mod 

expres sporurile care se pot acorda personalului plătit din fonduri publice, sporuri printre care 

nu se regăseşte sporul de dificultate, cu menţiunea că drepturile salariale „sunt şi rămân în 

mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege” – art. 1 alin. (2). 

Împrejurarea că activitatea comisiilor de fond funciar nu s-a încheiat în termen de un 

an, că reclamanta a fost reconfirmată ca membru nu pot fi primite ca argument pentru 

acordarea în continuare a sporului, după expirarea termenului de un an de la data intrării în 



vigoare a actului normativ prin care a fost instituit, întrucât prin salariul sau indemnizaţia 

încasate conform legii membrii comisiilor sunt retribuiţi inclusiv pentru activitatea prestată în 

cadrul comisiilor, iar eventualele suplimente salariale nu pot fi acordate decât în condiţiile 

legii. 

 

3. Conflict de interese. Nulitatea actelor încheiate de cei aflaţi în stare de conflict de 

interese. Aplicarea legii în timp 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal.  

Indice alfabetic: Conflict de interese. Aplicarea legii în timp 

Temei de drept: Legea nr. 161/2003. Legea nr. 176/2010 

 

Starea de conflict de interese reţinută atât de ANI, cât şi de instanţa penală a avut în 

vedere dispoziţiile Legii nr. 161/2003. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 sancţiunea 

nulităţii absolute a actelor administrative ori juridice încheiate de persoane aflate în conflict 

de interese intervine doar pentru cei care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar 

de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect, pentru aleşii 

locali. Dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici stipulează doar, la art. 79 alin. 4 din 

lege, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii a celor aflaţi în 

conflict de interese. 

Contractele semnate de SE au fost încheiate la 05.11.2009 şi 09.07.2010, adică 

anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, care prevede sancţiunea nulităţii absolute a 

actelor încheiate pentru toţi cei aflaţi în stare de conflict de interese, indiferent de calitatea 

lor: funcţii publice de autoritate centrale ori locale, aleşi locali, funcţionari publici. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1987/22.10.2018 

 

Prin decizia nr. 1987/22.10.2018 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins recursul declarat 

de ANI împotriva sentinţei nr. 136/c.a/10.04.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui, a fost 

admis recursul declarat de recurenţii SE şi „C.” SRL împotriva aceleiaşi sentinţe, a fost 

menţinută soluţia cuprinsă în dispozitivul sentinţei atacate, au fost înlăturate considerentele 

sentinţei recurate privind aplicarea în cauză a Legii nr. 176/2010 şi le înlocuieşte potrivit 

prezentei decizii. 

Curtea a reţinut că soluţia instanței de fond de respingere a acţiunii este corectă, însă 

considerentele acesteia, vizând fondul pricinii, prejudiciază în mod vădit pe pârâtele-recurente 

SE şi „C.” SRL, cât timp instanţa de fond avea obligaţia ca, premergător analizei fondului, să 

verifice, ţinând cont şi de temeiurile de drept invocate de reclamanta ANI – art. 20-24 din 

Legea nr. 176/2010 – aplicabilitatea în timp a prevederilor acestei din urmă legi. 



Astfel, este fără putinţă de tăgadă că Legea nr. 176/2010 a intrat în vigoare la data de 

05.09.2010, fiind publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 621/02.09.2010. 

Temeiul de drept invocat de reclamanta ANI în susţinerea cererii sale, reiterat şi prin cererea 

de recurs este art. 23 alin. 1, potrivit căruia „în cazul unui conflict de interese, dacă au 

legătură cu situaţia de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate 

direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de 

interese sunt lovite de nulitate absolută”. Corelativ, art. 1 din lege enumeră categoriile de 

persoane cărora le sunt aplicabile prevederile legii. 

Reclamanta-recurentă ANI a invocat aceste dispoziţii legale pentru a solicita 

constatarea nulităţii absolute a contractelor de lucrări nr. AAA/05.11.2009 şi nr. 

BBB/09.07.2010, evidenţiind împrejurarea că prin Raportul de evaluare nr. 

29539/G/II/15.04.2014 s-a reţinut că pârâta SE s-a aflat în stare de conflict de interese 

conform dispoziţiilor art. 79 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 161/2003, ca urmare a 

faptului că a semnat contractele nr. AAA/05.11.2009 încheiat între Judeţul V. şi SC „C.” SA 

şi nr. BBB/09.07.2010 încheiat între Județul V. şi SC „H.” SA, liderul asociaţiei dintre SC 

„H.” SA şi SC „C.” SA, deşi fiul ei avea calitate de acţionar şi administrator la SC „C.” SRL. 

Totodată, s-a arătat că, prin sentinţa penală nr. 1307 din 27.10.2016 pronunţată de Judecătoria 

Vaslui în dosar nr. 1285/333/2016, pârâta a fost condamnată pentru infracţiunea de conflict de 

interese în legătură cu cele două contracte de lucrări. Sentinţa penală de condamnare a rămas 

definitivă prin decizia penală nr. 203 din 16.03.2017 a Curţii de Apel Iaşi. 

Or, starea de conflict de interese reţinută atât de ANI, cât şi de instanţa penală a avut 

în vedere dispoziţiile Legii nr. 161/2003. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 sancţiunea 

nulităţii absolute a actelor administrative ori juridice încheiate de persoane aflate în conflict 

de interese intervine doar pentru cei care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar 

de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect, pentru aleşii 

locali. Dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici stipulează doar – la art. 79 alin. 4 din lege 

– răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii a celor aflaţi în 

conflict de interese. 

Contractele semnate de SE au fost încheiate la 05.11.2009 şi 09.07.2010, adică 

anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, care prevede sancţiunea nulităţii absolute a 

actelor încheiate pentru toţi cei aflaţi în stare de conflict de interese, indiferent de calitatea lor: 

funcţii publice de autoritate centrale ori locale, aleşi locali, funcţionari publici. 

Din perspectiva aplicabilităţii legii în timp, art. 1 alin. 5 din Constituţie consacră 

poziţia dominantă a acesteia în sistemul de drept, aceasta beneficiind de garanţiile specifice 



supremaţiei sale, respectiv controlul general al aplicării Constituţiei, controlul 

constituţionalităţii legilor, îndatorirea fundamentală de a fi respectată. Art. 15 alin. (2) din 

Constituție consacră expres principiul neretroactivității legii. Legea dispune numai pentru 

viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. 

Aşadar, o lege adoptată produce şi trebuie să producă efecte numai pentru viitor, 

neputând retroactiva, iar acestei reguli i se circumscrie şi Legea nr. 176/2010, cu referire 

expresă la art. 23, după distincţiile mai sus-prezentate. Excepţiile de la principiul 

neretroactivităţii legii civile sunt cuprinse în art. 6 alin. 6 din Codul civil şi nu sunt aplicabile 

cauzei de faţă.  

Ca atare, soluţia instanţei de fond de respingere a acţiunii promovată de ANI trebuia să 

aibă în vedere strict inaplicabilitatea Legii nr. 176/2010 cu privire la cele două contracte a 

căror constatare a nulităţii absolute se cere, iar nu o verificarea a fondului pricinii, din aceste 

motive recursurile declarate de SE şi „C.” SRL fiind întemeiate. Corelativ, recursul ANI este 

vădit nefondat. 

4. Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare potrivit art. 20 din 

Secţiunea 3 - Capitolul II- Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010. Prematuritate  

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare poliţist 

Temei de drept: Art. 20 din Secţiunea 3 - Capitolul II - Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010; 

decizia în dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 16/2015 a ÎCCJ, decizia în interesul 

legii nr. 5/2018 a ÎCCJ 

 

Ajutorul la pensionare nu mai este reglementat Legea nr. 153/2017, în vigoare de la 

01.07.2017, însă dreptul reclamantului nu s-a născut după intrarea în vigoare a acestei legi, 

ci anterior. 

Tocmai de aceea prin OUG nr. 90/2017, ordonanţă adoptată după data de 

01.07.2017, s-a stipulat expres cu privire la acordarea unor atare ajutoare în anul 2018, 

legiuitorul referindu-se, fireşte, la suspendarea în continuare, pentru anul 2018, a exerciţiului 

dreptului recunoscut celor ce s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, 

care beneficiază, în acord cu dispoziţiile legale în vigoare la acel moment, de dreptul la 

ajutor la pensionare. 

Prevederile referitoare la neacordarea, în sensul de suspendare, a 

ajutoarelor/indemnizaţiilor de pensie nu afectează însă dreptul subiectiv însuşi, ci doar 

exigibilitatea acestuia (aşa cum a statuat, de altfel, şi ÎCCJ prin decizia în dezlegarea unor 

chestiuni de drept nr. 16/08.06.2015, precum şi prin Decizia în interesul legii nr. 

5/05.03.2018). 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 2304/10.12.2018 

 



Prin decizia nr. 2304/10.12.2018 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul formulat 

de ZLC împotriva sentinţei civile nr. 264/ca/19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui, 

sentinţă care a fost casată, a fost admisă excepţia prematurităţii şi a fost respinsă ca prematură 

acţiunea formulată de reclamantul ZLC în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al 

Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că, prin sentinţa nr. 264/c.a./19.06.2018 

pronunţată de Tribunalul Vaslui, a fost respinsă excepţia prematurităţii cererii, invocată de 

pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiată, a fost respinsă cererea formulată de reclamantul ZLC 

în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca 

neîntemeiată. Acţiunea avea ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază 

cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau 

direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din 

Legea nr. 284/2010. 

Or, sentința instanței de fond este nelegală, motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 

8 Cod procedură civilă vizând aplicarea greșită a normelor de drept material fiind fondat.  

Astfel, dreptul pretins în acţiune este, într-adevăr, indisolubil legat de data pensionării 

și acesta este supus actului normativ în vigoare de la data naşterii sale, în speţă 15.04.2017. 

Doar la momentul pensionării, reclamantul putea invoca (şi a invocat prin cererea 

formulată la 20.07.2017) incidenţa dispoziţiilor art. 20 alin. 1 din Secţiunea 3 - Capitolul II - 

Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010, însă, potrivit art. 10 din OUG nr. 99/2016 şi art. 1 alin. 3 

din OUG nr. 9/2017 în anul 2017, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după 

caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la 

trecerea în rezervă nu se aplică.  

În consecinţă, efectele juridice ale prevederilor art. 94 din Legea 284/2010 rămân 

lipsite de relevanţă în privinţa reclamantului, întrucât, ca lege specială ulterioară, actele 

normative amintite se aplică prioritar și derogator de la legea generală. De asemenea, potrivit 

art. 11 alin. 1 din OUG nr. 90/07.12.2017, în anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, 

indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în 

rezervă.  

În dezacord cu cele statuate de prima instanţă, Curtea apreciază că această dispoziţie 

nu poate fi privită decât tot ca o suspendare a dispozițiilor art. 20 alin. 1 Anexa VII din Legea 

nr. 284/2010. Ajutorul la pensionare nu mai este reglementat prin Legea nr. 153/2017, în 

vigoare de la 01.07.2017, însă dreptul reclamantului nu s-a născut după intrarea în vigoare a 

acestei legi, ci anterior. 



Tocmai de aceea, prin OUG nr. 90/2017, ordonanţă adoptată după data de 01.07.2017, 

s-a stipulat expres cu privire la acordarea unor atare ajutoare în anul 2018, legiuitorul 

referindu-se, fireşte, la suspendarea în continuare, pentru anul 2018, a exerciţiului dreptului 

recunoscut celor ce s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, care 

beneficiază, în acord cu dispoziţiile legale în vigoare la acel moment, de dreptul la ajutor la 

pensionare. 

Prevederile referitoare la neacordarea, în sensul de suspendare, a 

ajutoarelor/indemnizaţiilor de pensie nu afectează, însă, dreptul subiectiv însuşi, ci doar 

exigibilitatea acestuia (aşa cum a statuat, de altfel, şi ÎCCJ prin decizia în dezlegarea unor 

chestiuni de drept nr. 16/08.06.2015, precum şi prin Decizia în interesul legii nr. 

5/05.03.2018). 

Curtea reţine că jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului justifică 

concluzia potrivit căreia reclamantul nu beneficia, la data cererii sale, de nici un interes 

patrimonial actual circumscris prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1, în condițiile în care 

lipsea însăși baza normativă a plăţii ajutorului. Curtea Europeană a arătat că „art. 1 din 

Protocolul nr. 1 se aplică numai pentru bunurile existente ale unei persoane. În acest fel, 

veniturile viitoare nu pot constitui „bunuri”, decât dacă acestea au fost deja câştigate sau plata 

va fi efectuată cu certitudine [a se vedea, de exemplu, Koivusaari şi alţii împotriva Finlandei 

(dec.), nr. 20690/06, 23 februarie 2010]. Cu toate acestea, în anumite circumstanţe, „speranţa 

legitimă” de a obţine un „bun” poate beneficia, de asemenea, de protecţia prevăzută la art. 1 

din Protocolul nr. 1. Astfel, în cazul în care un drept de proprietate face obiectul unei cereri, 

se poate considera că persoana îndreptăţită are o „speranţă legitimă” dacă există temei 

suficient pentru acest drept în legislaţia naţională(…) [a se vedea Kopecky împotriva Slovaciei 

(MC), nr. 44912/98, pct. 52, CEDO 2004-IX - Cererea nr. 54577/07 Dumitru DAVID 

împotriva României şi şapte alte cereri, paragraf 20).  

Reclamantul nu este în situaţia de a invoca afectarea în substanţă a pretinsului lui 

interes patrimonial prin suspendarea succesivă a aplicării dispoziţiilor legale invocate, cât 

timp cererea sa de acordare a ajutoarelor la pensionare datează, aşa cum rezultă din actele 

dosarului, din anul 2017. 

A respinge excepţia prematurităţii, dar şi a respinge şi pe fond cererea, apreciind că, 

deşi dispoziţiile ce acordau acest ajutor au fost suspendate consecutiv din anul 2014 şi până în 

prezent, iar reclamantul s-a pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, 

împrejurarea că Legea nr. 153/2017 a abrogat Legea nr. 184/2010 face ca dreptul subiectiv 

însuşi să fie afectat, echivalează cu o încălcare a art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la 



CEDO. Or, chiar ÎCCJ în decizia nr. 5/2018 recunoaşte existenţa lui în substanţă pentru cei ce, 

evident, s-a pensionat, precum reclamantul, anterior datei de 01.07.2017. 

 

5. Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 290/2003. Putere lucru judecat 

considerente. Dovada bunurilor abandonate la data refugiului în România 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal. Procedură civilă 

Indice alfabetic: Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 290/2003. Putere lucru judecat 

considerente 

Temei de drept: Legea nr. 290/2003, HG nr. 1120/2006, Legea nr. 164/2014  

 

Nu este vorba de autoritate de lucru judecat, în înţelesul art. 431 Cod procedură 

civilă, ci de puterea de lucru judecat, reţinându-se în considerentele deciziei din recurs, 

referitor la GA, bunicul matern al reclamantei, că reclamanta recurentă  „nu a formulat și nu 

a depus, până la data de 01.05.2007, o cerere de acordare de despăgubiri pentru bunurile pe 

care le-ar fi avut acesta în proprietate în Basarabia. În cererea formulată și depusă la data 

de 08.09.2004, înăuntrul termenului menționat, reclamanta recurentă a solicitat despăgubiri 

doar pentru bunurile pe care le-ar fi avut în proprietate defuncții BS și BC, nu și pentru 

bunurile defunctului GA. Lipsa unei cereri de acordare de despăgubiri formulate înăuntrul 

termenului prevăzut de lege face inutilă analizarea celorlalte cerințe impuse de lege 

referitoare la dovada refugiului și a proprietății”. 

Or, cu evidență, așa cum corect a statuat instanța de fond, această chestiune 

litigioasă, odată rezolvată definitiv prin Decizia nr. 849/29.06.2015 a Curții de Apel Iași, nu 

poate fi contrazisă ulterior, indiferent dacă această rezolvare s-a dat prin dispozitiv sau prin 

considerente. Drept urmare, instanța de contencios administrativ de față nu poate face 

evaluări proprii asupra acestei chestiuni, ea constituind premisa obligatorie, în virtutea 

puterii lucrului judecat, de la care trebuie să se pornească și pe care nu o poate ignora. 

Cât priveşte autorii BS şi BC, Curtea a notat că, în mod legal, instanţa de fond a 

reţinut că nu s-au prezentat dovezi clare potrivit cărora, defuncții BS și BC, la refugierea pe 

teritoriul României, și-ar fi abandonat în momentul refugiului bunurile asupra cărora au avut 

drept de proprietate. Este dincolo de orice îndoială, faţă de înscrisurile aflate la dosar, că 

soţia lui BS, TM a rămas în Basarabia, nu a venit în România, existând şi prezumţia 

stăpânirii în continuare a bunurilor de către aceasta. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1865/08.10.2018 

 

Prin decizia nr. 1865/08.10.2018 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins recursul declarat 

de DR împotriva sentinţei civile nr. 108/ca/13.03.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui, 

sentinţă care a fost menţinută. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că prin sentinţa nr. 

108/c.a./13.03.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui a fost respinsă cererea formulată de 

reclamanții DR și BV în contradictoriu cu pârâții Autoritatea Națională pentru Restituirea 



Proprietăților – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 și Instituția Prefectului V– 

Comisia Județeană de Aplicare a Legii nr. 290/2003, ca neîntemeiată. Acţiunea reclamanţilor 

era îndreptată împotriva deciziei nr. 3576/03.03.2017 emisă de ANRP, prin care a fost 

validată Hotărârea nr. 120/20.08.2015 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 

din cadrul Instituției Prefectului – Județul V. și nu s-au acordat compensații bănești 

reclamanților din prezenta cauză. 

Sentința instanței de fond este legală, fiind pronunțată de instanța de contencios 

administrativ cu aplicarea corectă a normelor de drept material vizând puterea lucrului 

judecat, precum şi a normelor aplicabile litigiului de faţă și fiind motivată din perspectiva 

exigențelor art. 6 CEDO, motivele de recurs invocate, ce se circumscriu dispozițiilor art. 488 

pct. 8 C.proc.civ., fiind nefondate. 

Astfel, contrar celor invocate de recurent, Curtea arată, în primul rând, că cele statuate 

de instanța de fond vizând puterea de lucru judecat a sentinţei nr. 1041/16.12.2014 a 

Tribunalului Vaslui rămasă definitivă prin decizia nr. 849/29.06.2015 a Curţii de Apel Iaşi 

sunt corecte. Nu este vorba de autoritate de lucru judecat, în înţelesul art. 431 Cod procedură 

civilă, ci de puterea de lucru judecat, reţinându-se în considerentele deciziei din recurs, 

referitor la GA, bunicul matern al reclamantei, că reclamanta recurentă „nu a formulat și nu a 

depus, până la data de 01.05.2007, o cerere de acordare de despăgubiri pentru bunurile pe care 

le-ar fi avut acesta în proprietate în Basarabia. În cererea formulată și depusă la data de 

08.09.2004, înăuntrul termenului menționat, reclamanta recurentă a solicitat despăgubiri doar 

pentru bunurile pe care le-ar fi avut în proprietate defuncții BS și BC, nu și pentru bunurile 

defunctului GA. Lipsa unei cereri de acordare de despăgubiri formulate înăuntrul termenului 

prevăzut de lege face inutilă analizarea celorlalte cerințe impuse de lege referitoare la dovada 

refugiului și a proprietății”. 

Or, cu evidență, așa cum corect a statuat instanța de fond, această chestiune litigioasă, 

odată rezolvată definitiv prin decizia nr. 849/29.06.2015 a Curții de Apel Iași, nu poate fi 

contrazisă ulterior, indiferent dacă această rezolvarea s-a dat prin dispozitiv sau prin 

considerente. Drept urmare, instanța de contencios administrativ de față nu poate face evaluări 

proprii asupra acestei chestiuni, ea constituind premisa obligatorie, în virtutea puterii lucrului 

judecat, de la care trebuie să se pornească și pe care nu o poate ignora. 

Cât priveşte autorii BS şi BC, Curtea a notat că în mod legal, instanţa de fond a reţinut 

că nu s-au prezentat dovezi clare potrivit cărora, defuncții BS și BC, la refugierea pe teritoriul 

României, și-ar fi abandonat în momentul refugiului bunurile asupra cărora au avut drept de 

proprietate. Este dincolo de orice îndoială, faţă de înscrisurile aflate la dosar, că soţia lui BS, 



TM a rămas în Basarabia, nu a venit în România, existând şi prezumţia stăpânirii în 

continuare a bunurilor de către aceasta. 

Declaraţiile martorilor CAA şi GES nu îl vizează pe BC, bunicul patern, ci pe GH, 

bunicul matern, cu privire s-a statuat în cele ce preced în privinţa lipsei formulării cererii.  

Martorii DV şi SP prezintă în mod identic, cu aceleaşi cuvinte şi detalii, care era 

compunerea averii lui BS la momentul refugiului, aceste declaraţii necoroborându-se însă cu 

nici un alt mijloc de probă, înscris ori început de dovadă scrisă, potrivit art. 2 alin. 1 din HG 

nr. 1120/2006 şi art. 4 din Legea nr. 164/2014.  

 

6. Contencios administrativ. Acțiune în anulare act administrativ normativ. Condiții 

de exercitare a acțiunii în contencios administrativ. Persoană interesată. Inadmisibilitate 

cerere având ca obiect dispoziții legale. Verificarea legalității actului administrativ prin 

raportare la dispozițiile legale în baza cărora a fost emis 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Acțiune în anulare. Acte emise autoritățile 

publice. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ:  

- acțiune în anulare act administrativ normativ 

- persoană interesată 

- inadmisibilitate 

- autorizare 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 1, art. 2 alin. 1 lit. c și c indice 1: Legea nr. 10/1995 

art. 38 alin. 2;  OG nr. 2/2000 

 

În condițiile în care reclamantul are calitatea de expert tehnic judiciar, Curtea de 

Apel a considerat că este evident interesul reclamantului în formularea cererii de chemare în 

judecată ce constituie obiectul prezentei cauze, demersul său judiciar având ca finalitate 

obținerea dreptului de a efectua lucrări specifice experților tehnici de calitate prin 

recunoașterea faptului că noțiunea de expert tehnic de calitate a fost înlocuită cu noțiunea de 

expert tehnic extrajudiciar. 

Curtea de Apel a constatat din examinarea prevederilor art. 1, art. 2 alin. 1 lit. c și c 

indice 1, art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 că dispoziții din Legea 

nr. 10/1995 nu pot constitui obiectul acțiunii în contencios administrativ, fiind evident că a 

accepta teza potrivit căreia dispozițiile legii menționate pot constitui obiectul controlului 

judiciar al instanței de contencios administrativ înseamnă a depăși atribuțiile puterii 

judecătorești prin săvârșirea de acte care intră în atribuțiile unor altor organe aparținând 

unei alte autorități constituite în stat, ceea ce nu este permis.  

În condițiile în care ordinul a fost emis în temeiul și în vederea punerii în executare a 

dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, criticile 

reclamantului referitoare la neconcordanța ordinului cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 2/2000 nu pot fi primite având în vedere faptul că dispozițiile legale în temeiul cărora a 

fost emis ordinul contestat se află și în prezent în vigoare. În lipsa unor dispoziții legale 

exprese, nu există nici un temei care să justifice teza potrivit căreia odată cu adoptarea 
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Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 ar fi fost abrogate dispozițiile din Legea nr. 10/1995 

referitoare la expertul tehnic de calitate. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 117/3.10.2018 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, la data de 

15.01.2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

obligarea acestora la emiterea unui ordin prin care să stabilească cadrul legal de autorizare a 

experţilor tehnici extrajudiciari aferent domeniilor de competenţă ale MDRAPFE, aşa cum 

prevede Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, şi în deplin 

acord cu domeniile de expertiză tehnică judiciară stabilite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 

199/2010, constatarea ilegalităţii modului de emitere a Ordinului nr. 777/2003 şi plata de 

daune cominatorii, respectiv daune-interese în cuantum de 1000 lei/zi de întârziere de la data 

rămânerii definitive a sentinţei ce urmează a se pronunţa în cauză, până la data 

soluţionării/îndeplinirii obligaţiei de a face aferente acţiunii promovate, precum şi obligarea 

pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că ordinul atacat a 

fost emis fără respectarea legii deoarece pe lângă categoria experților judiciari și cea a 

experților extrajudiciari a introdus categoria experților tehnici atestați, contrar prevederilor din 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2000. 

În procedura verificării cererii de chemare în judecată, instanța i-a pus în vedere 

reclamantului să indice dacă a solicitat constatarea ilegalității sau anularea Ordinului nr. 

777/2003. 

La data de 1 martie 2018, reclamantul a arătat că solicită ca pârâtul să procedeze la 

revizuirea legislației în domeniu, revizuire prin care înțelege înlocuirea denumirii de expert 

tehnic de calitate din Legea nr. 10/1995 cu cea de expert tehnic extrajudiciar, precum și 

emiterea unui ordin de ministru în conformitate cu prevederile articolului 28 alin. (2) din 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 care să înlocuiască Ordinul nr. 777/2003, în care să se 

introducă noțiunea de expert tehnic extrajudiciar în locul celei caduce de expert tehnic cu 

calitatea. 

Prin întâmpinare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a solicitat 

să respingă, în principal ca lipsită de interes, iar în subsidiar ca neîntemeiată acțiunea așa cum 

a fost formulată și completată de către reclamantul A.  



A susținut pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice că 

reclamantul nu a invocat explicit vătămarea unui drept sau interes legitim privat sau a unui 

interes public, în condițiile art. 2 lit. p) și r) din Legea nr. 554/2004, și că nu a indicat un 

eventual prejudiciu rezultat din încălcarea unui drept al său ori un interes legitim pe către 

minister. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a susținut că Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 prevede în 

sarcina ministerelor sau a altor instituții obligația de a atesta experții tehnici extrajudiciari, în 

domeniile specifice activității acestor instituții, fără însă a impune și obligația ca, indiferent de 

specialitate, acești experți să poarte strict denumirea de experți tehnici extrajudiciari. A mai 

susținut pârâtul că, prin intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000, nu a 

intervenit o abrogare a dispozițiilor din Legea nr. 10/1995 care fac referire la noțiunea de 

expert tehnic de calitate. 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legale incidente în cauză, 

Curtea de Apel a constatat următoarele: 

În ceea ce privește excepția lipsei de interes, Curtea de Apel a reținut că procesul civil 

poate fi pornit de orice persoană care are dreptul să facă o cerere înaintea instanței competente 

dacă, în conformitate cu dispozițiile art. 32 din Codul de procedură civilă, justifică un interes. 

Potrivit dispozițiilor art. 33 din același act normativ, interesul trebuie să fie determinat, 

legitim, personal, născut şi actual, cererea putând fi formulată chiar dacă interesul nu este 

născut şi actual, pentru a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a 

preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara. 

În prezenta cauză, așa cum rezultă din înscrisurile de la dosar, Inspectoratul Județean 

în Construcții Iași nu a emis acordul necesar pentru documentația tehnică pentru Centrul 

Medical Unirea SRL, întocmită de reclamant, cu motivarea că nu este îndreptățit să ia în 

considerare, pentru activitățile specifice, decât expertize tehnice de calitate elaborate de către 

experți tehnici atestați de MLPAT, recomandând completarea documentației prin anexarea 

unei expertize tehnice elaborate de un expert tehnic atestat de MLPAT. 

În condițiile în care reclamantul are calitatea de expert tehnic judiciar, Curtea de Apel 

consideră că este evident interesul reclamantului în formularea cererii de chemare în judecată 

ce constituie obiectul prezentei cauze, demersul său judiciar având ca finalitate obținerea 

dreptului de a efectua lucrări specifice experților tehnici de calitate prin recunoașterea faptului 

că noțiunea de expert tehnic de calitate a fost înlocuită cu noțiunea de expert tehnic 

extrajudiciar. 



Prin urmare, chiar dacă în cererea de chemare în judecată nu este arătată în mod 

explicit împrejurarea că reclamantul este titular al unui drept încălcat de o autoritate publică, 

se poate constata totuși, trecând peste imperfecțiunea modului de formulare a cererii, că 

reclamantul a evidențiat faptul vătămării lui într-un drept al său prin emiterea Ordinului nr. 

777/2003, ceea ce impune adoptarea soluției de respingere a excepției lipsei de interes. 

În ceea ce privește excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect 

înlocuirea denumirii de „expert tehnic de calitate” din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii cu cea de „expert tehnic extrajudiciar”, Curtea de Apel a constatat din examinarea 

prevederilor art. 1, art. 2 alin. 1 lit. c și c indice 1, art. 9 din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 că dispoziții din Legea nr. 10/1995 nu pot constitui obiectul 

acțiunii în contencios administrativ, fiind evident că a accepta teza potrivit căreia dispozițiile 

legii menționate pot constitui obiectul controlului judiciar al instanței de contencios 

administrativ înseamnă a depăși atribuțiile puterii judecătorești prin săvârşirea de acte care 

intră în atribuţiile unor altor organe aparţinând unei alte autorităţi constituite în stat, ceea ce 

nu este permis.  

Având în vedere că reclamantul tinde să obțină prin intermediul instanței o modificare 

legislativă în condițiile în care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării, Curtea de 

Apel a respins ca inadmisibil, capătul de cerere având ca obiect înlocuirea denumirii de 

„expert tehnic de calitate” din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu cea de 

„expert tehnic extrajudiciar”. 

În ceea ce privește celelalte capete de cerere, este de remarcat împrejurarea că 

reclamantul a susținut, în esență, că Ordinul nr. 777/2003 este nelegal deoarece a fost emis 

fără respectarea legii, având drept fundamentare doar Legea nr. 10/1995, care stabilește 

noțiunea de expert tehnic de calitate, noțiune devenită caducă prin introducerea noțiunii de 

expert tehnic extrajudiciar în cadrul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2000.  

Prin Ordinul nr. 777/2003 s-a aprobat Reglementarea tehnică „Îndrumător pentru 

atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii” prin care se 

stabileşte modul în care se efectuează atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii, pentru 

profesiile reglementate „verificator de proiect atestat”, „expert tehnic atestat”, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările 

ulterioare, şi ale Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995. 

Ordinul a fost emis în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, care prevăd că Guvernul aprobă prin 



hotărâre regulamentele şi procedurile pentru clasificarea construcţiilor în categorii de 

importanţă şi pentru componentele sistemului calităţii în construcţii prevăzute la art. 9, 

elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, printre componentele 

respective aflându-se și verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi expertizarea 

proiectelor şi a construcţiilor. 

În condițiile în care ordinul a fost emis în temeiul și în vederea punerii în executare a 

dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, criticile 

reclamantului referitoare la neconcordanța ordinului cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

2/2000 nu pot fi primite având în vedere faptul că dispozițiile legale în temeiul cărora a fost 

emis ordinul contestat se află și în prezent în vigoare. În lipsa unor dispoziții legale exprese, 

nu există nici un temei care să justifice teza potrivit căreia odată cu adoptarea Ordonanței 

Guvernului nr. 2/2000 ar fi fost abrogate dispozițiile din Legea nr. 10/1995 referitoare la 

expertul tehnic de calitate. 

Curtea de Apel mai reține că în art. 13 alin. 4 din Legea nr. 10/1995 este prevăzut clar 

faptul că expertizele tehnice ale proiectelor şi construcţiilor se efectuează numai de către 

experţi tehnici atestaţi, astfel că actul normativ dat în executarea dispozițiilor legale 

menționate, referindu-se la categoria profesională a experților tehnici atestați, a fost emis în 

limitele și potrivit normelor care îl ordonă. 

Este adevărat că activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi 

modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile 

prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară și că, așa cum este prevăzut în art. 30 alin. (1) și (2) din 

același act normativ, expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, 

însă normele menționate nu pot fi interpretate în sensul că dispozițiile Legii nr. 10/1995 ar fi 

abrogate ori caduce. 

Raportat la obiectul de reglementare și la specificul soluțiilor legislative instituite în 

privința sistemului calității în construcții, dispozițiile din Legea nr. 10/1995 referitoare la 

expertizarea proiectelor şi a construcţiilor prin experți tehnici atestați au caracter special în 

raport cu cele cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, astfel că actele normative date în 

executarea Legii nr. 10/1995 în mod logic nu pot conține soluții adoptate prin ordonanța 

guvernului. Aceasta înseamnă că activitatea de expertiză judiciară se desfășoară de experți 

judiciari în condițiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, iar expertizarea 

proiectelor şi a construcţiilor se realizează prin experți tehnici atestați în condițiile stabilite 

prin Legea nr. 10/1995 și actele normative emise în baza și în executarea ei. 



Împrejurarea că în primul alineat al art. 30 din ordonanță este stabilit că expertul 

judiciar poate efectua și expertize extrajudiciare nu duce la altă concluzie, deoarece 

dispozițiile redate trebuie corelate cu cele din legislația care reglementează calitatea în 

construcțiilor, așa cum este arătat mai sus, în acest domeniu legiuitorul a ales soluții prin care 

a configurat explicit conceptul de calitate în construcții și componentele sale, Legea nr. 

10/1995 fiind suficient de clară pentru a nu duce la interpretări greşite. 

În consecință, în condițiile în care Ordinul nr. 777/2003 a fost emis în limitele stabilite 

prin Legea nr. 10/1995, instanța urmează să respingă capetele de cerere ce au ca obiect 

anularea ordinului și obligarea pârâților la emiterea altui ordin. 

Capătul de cerere privind obligarea la daune interese urmează a fi respins având în 

vedere soluția de respingere a celorlalte capete de cerere. 

 

7. Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor 

religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului 

de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către statul 

român 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Reconstituiri de drepturi. Culte.  

Indice alfabetic: Reconstituiri de drepturi: 

- retrocedare bunuri 

- dovada dreptului de proprietate 

- preluare abuzivă 

Temei de drept: OUG nr. 94/2000 art. 1., art. 4 alin. 4 și 5 

 

Ordonanța de urgență menționată creează posibilitatea retrocedării bunurilor imobile 

care au aparținut cultelor religioase din România și au fost preluate în mod abuziv, cu sau 

fără titlu, de statul român, de organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcașele de cult, aflate în 

proprietatea statului sau a unei persoane juridice de drept public. Pentru a beneficia de 

prevederile acestui act normativ, este necesar ca persoana interesată să dovedească faptul că 

a avut calitatea de proprietar și că imobilul a fost preluat abuziv de statul român, de 

organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989. În prezenta cauză nu operează prezumțiile relative instituite în vederea 

facilitării probei dreptului de proprietate prin art. 4 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 94/2000 Pentru a da eficiență celor două prezumții, este necesar ca 

reclamanta să prezinte actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării 

abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive or, un astfel de act nu a fost depus 

nici la Comisie, nici la instanța de judecată. 

 



Curtea de Apel Iași – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 113/3.10.2018 

 

Prin cererea de chemare înregistrată pe rolul Curţii de Apel Iaşi, reclamanta A. a 

solicitat, în contradictoriu cu pârâta Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România (Comisia) anularea deciziei nr. 

7609/21.12.2017, emise de pârâtă și acordarea de despăgubiri pentru terenul menţionat. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că, prin cererea 

înregistrată la Comisie sub nr. 1823/04.02.2003, a solicitat restituirea imobilului din Bârlad, 

fostă proprietate comunitară evreiască, preluată abuziv de către Statul Român în perioada 

comunistă, că imobilul a aparţinut Comunităţii Evreilor din Bârlad, că potrivit situaţiei 

înaintate de Primăria Municipiului Bârlad sub nr. 11990/03.06.2004, „imobilul de la adresa 

din Bârlad „Comunitatea Evreilor” a fost format dintr-un teren construit şi neconstruit în 

suprafaţă de 327 mp şi un imobil cu o valoare de impozitare de 19.283 lei, înscris la matricola 

125”, că această situaţie de fapt este confirmată şi de extrasul din Matricola de clădiri şi 

terenuri, unde, la poziţia 160, se regăseşte imobilul care face obiectul prezentei cauze, 

respectiv teren în suprafaţă de 327 mp şi construcţie, aparţinând Comunităţii Evreilor din 

Bârlad. 

În cerere s-a mai arătat că ulterior, construcţia a fost demolată, iar terenul a fost 

expropriat de către Statul Român, fără plata unor despăgubiri juste şi echitabile, aflându-se, la 

acest moment, în proprietatea publică a Municipiului Bârlad, că prin decizia nr. 

7609/21.12.2017, Comisia a respins cererea de retrocedare a terenului situat în municipiul 

Bârlad, reţinând că A. „nu a depus înscrisuri din care să reiasă dovada preluării abuzive a 

acestuia, în perioada de referinţă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, respectiv 

6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”, precum și cererea de acordare de despăgubiri pentru 

clădirea demolată, în raport de dispoziţiile art. 1, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2000 coroborate cu pct. 3 din Normele metodologice corespunzătoare 

acestui articol. 

Reclamanta A. a solicitat instanţei să constate că pârâta a ignorat cu desăvârşire o 

parte a înscrisurilor depuse în susţinerea cererii de acordare de măsuri reparatorii, înscrisuri de 

natură a demonstra faptul că imobilul teren a trecut în proprietatea statului prin expropriere. 

Prin urmare, în condiţiile în care fostul proprietar nu a primit despăgubiri juste pentru 

imobilul teren expropriat, preluarea a fost în mod evident una abuzivă, orice susţinere contrară 

fiind vădit neîntemeiată. 



Cât priveşte dovada formală a preluării, reclamanta a susţinut că, deşi a solicitat 

informaţii şi documente în acest sens de la autorităţile competente, solicitările sale au rămas 

fără răspuns, fiind astfel în imposibilitate obiectivă de a depune dovezi suplimentare 

referitoare la această împrejurare. 

În al doilea rând, reclamanta a solicitat instanţei să constate că în mod vădit nelegal a 

concluzionat Comisia specială de retrocedare că se impune respingerea cererii faţă de lipsa 

dovezii preluării abuzive, în condiţiile în care, în speţă, operează o prezumţie de preluare 

abuzivă având în vedere că imobilul se afla în patrimoniul statului. 

În această situaţie, constatând că nu se poate face dovada formală a preluării abuzive - 

decizia administrativă nu este găsită, iar imobilul respectiv se regăseşte în patrimoniul statului 

după data invocată ca fiind data preluării bunului - Comisia specială de retrocedare ar fi 

trebuit să reţină această împrejurare ca şi prezumţie de preluare abuzivă şi să soluţioneze 

cererea de retrocedare în raport de acest element. 

Prin urmare, faţă de toate aceste aspecte, reclamanta apreciază că, în mod absolut 

nefundamentat, a reţinut Comisia specială de retrocedare că nu a făcut dovada preluării 

abuzive, în condiţiile în care a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care rezultă că imobilul a 

trecut în proprietatea statului prin expropriere, fiind necontestat faptul că imobilul se află în 

patrimoniul statului, fiind preluat după anul 1981, fără plata unor despăgubiri juste şi 

echitabile. 

În speţă operează o prezumţie de preluare abuzivă, în condiţiile în care, din motive 

obiective, nu se poate face dovada formală a preluării, însă imobilul se află la acest moment în 

patrimoniul statului. 

Comisia specială de retrocedare a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii 

de chemare în judecată, ca neîntemeiată, susținând că reclamanta nu a făcut dovada preluării 

abuzive de către statul român a imobilului solicitat. 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legale incidente în cauză, 

Curtea de Apel a constatat că, prin decizia nr. 7609/21.12.2017, Comisia a respins cererea nr. 

1823/04.02.2003, prin care reclamanta a solicitat retrocedarea terenului situat în Bârlad, 

precum și cererea de acordare de măsuri compensatorii pentru clădirea demolată ce s-a aflat 

pe terenul descris mai sus. 

În motivarea deciziei s-a arătat că înscrisurile prezentate nu fac dovada preluării 

abuzive a imobilului. 

Instanța reține că înscrisurile invocate în cererea de chemare în judecată, aflate la 

dosarul cauzei, nu sunt suficiente pentru a se trage concluzia că reclamanta beneficiază de 



prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 

imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. 

Ordonanța de urgență menționată creează posibilitatea retrocedării bunurilor imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România și au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără 

titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcaşele de cult, aflate în 

proprietatea statului sau a unei persoane juridice de drept public. 

Pentru a beneficia de prevederile acestui act normativ, este necesar ca persoana 

interesată să dovedească faptul că a avut calitatea de proprietar și că imobilul a fost preluat 

abuziv de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

Curtea de Apel constată că înscrisurile prezentate de reclamantă nu dovedesc nici 

calitatea reclamantei de proprietar al imobilului solicitat, nici preluarea abuzivă de statul 

român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice. 

 Astfel, din adresa nr. 11990/03.06.2004, emisă de Primarul Municipiului Bârlad, 

reiese doar că „imobilul de la adresa … „Comunitatea Evreilor”, format dintr-un teren 

construit şi neconstruit în suprafaţă de 327 mp şi un imobil cu o valoare de impozitare de 

19.283 lei, înscris la matricola 125”, este înscris în evidențele fiscale ale Primăriei 

Municipiului Bârlad, aspect de fapt confirmat şi de extrasul din Matricola de clădiri şi 

terenuri, unde, la poziţia 160, se regăseşte imobilul care face obiectul prezentei cauze, 

respectiv teren în suprafaţă de 327 mp şi construcţie, aparţinând Comunităţii Evreilor din 

Bârlad. 

Aceste înscrisuri nu fac dovada existenței dreptului de proprietate al reclamantei 

asupra imobilului la data pretinsei preluări abuzive, ci au doar semnificația și valoarea 

probării existenței unor raporturi juridice de natură fiscală. 

La dosarul cauzei se află un înscris întocmit de un inginer constructor, din care rezultă 

că imobilul ar fi intrat în proprietatea Cultului Mozaic, Comunitatea Bîrlad, prin donație. De 

asemenea, în adresa nr. 2918/20.04.1977 se face referire la semnarea unor donații. 

În lipsa acestor acte de donație sau a altui act de transmitere a dreptului de proprietate 

asupra imobilului a cărui retrocedare s-a solicitat, nu există temei să se rețină că reclamanta a 

îndeplinit cerința dovedirii existenței dreptului de proprietate asupra acelui imobil la data 

pretinsei preluări abuzive. 

În prezenta cauză nu operează nici prezumțiile relative instituite în vederea facilitării 

probei dreptului de proprietate prin art. 4 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 



Guvernului nr. 94/2000, republicată, potrivit cărora, „(4) În absenţa unor probe contrare, 

existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în 

actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în 

executare măsura preluării abuzive. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) şi în absenţa unor 

probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a 

dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine 

imobilul sub nume de proprietar.  

Pentru a da eficiență celor două prezumții, este necesar ca reclamanta să prezinte actul 

normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în 

executare măsura preluării abuzive or, un astfel de act nu a fost depus nici la Comisie, nici la 

instanța de judecată. 

Adresa nr. 2657/27.04.1977 emisă către Comunitatea Evreilor din Bârlad, prin care se 

exprima acordul în vederea exproprierii imobilului și adresa nr. 1914/05.03.1981, emisă tot de 

Comunitatea Evreilor din Bârlad, prin care se aduce la cunoştinţa Federaţiei Comunităţilor 

Evreieşti din România împrejurarea că o serie de imobile, între care şi cel în litigiu, „sunt 

prevăzute în planul de sistematizare şi urmează a intra, eventual chiar, în acest cincinal, în 

demolare sau expropriere, după caz” nu au relevanță juridică deoarece nu reprezintă act 

normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în 

executare măsura preluării abuzive. 

De altfel, preluarea de către statul român a construcției nu mai era posibilă întrucât, 

așa cum reiese din procesul-verbal întocmit la data de 12.05.1985 și din adresa nr. 

169/28.05.1985, emisă de Comunitatea Evreilor din Bârlad, clădirea a fost demolată din 

inițiativa Comunității Evreiești, pentru materialele rezultate din demolarea acesteia și a 

construcției de la nr. 52 fiind încasată suma de 27000 de lei. 

În condițiile în care reclamanta nu a dovedit existența dreptului de proprietate asupra 

imobilului a cărui retrocedare a solicitat-o și nici a preluării abuzive a acestuia în perioada 6 

martie 1945 – 22 decembrie 1989, Curtea de Apel a considerat că pârâta a optat judicios să 

respingă cererea nr. 1823/04.02.2003, prin care reclamanta a solicitat retrocedarea terenului, 

precum și cererea de acordare de măsuri compensatorii. 

În consecință, instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată 

formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Comisia specială de retrocedare a unor 

bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. 

 


