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1. Contencios administrativ fiscal. Condiții pentru emiterea decizie de reverificare 

fiscală. Principiul unicității inspecției fiscale. Distincția între procedura de inspecție fiscală 

și controlul inopinat 

 

Pentru a se lua această măsură a reverificării fiscale, care poate avea efecte cu 

privire la situația fiscală a contribuabilului supus anterior inspecției, trebuie îndeplinite 

cumulativ două condiții: pe de o parte, existența unor date suplimentare față de cele 

investigate de inspectorul fiscal necunoscute organelor de inspecție fiscală la data verificării, 

iar, pe de altă parte, necunoașterea nu se datorează culpei organului fiscal, care să 

influențeze rezultatul inspecției fiscale anterioare. Mai mult, cu privire la prima cerință, este 

necesar, așa cum rezultă din art. 105 ind. 1 alin. 2 C.proc.fisc., să existe un element de 

noutate, care trebuie să fie unul de certitudine și nu o interpretare subiectivă a aceluiași 

organ fiscal sau a altuia, respectiv a unei alte echipe de control asupra aceleași operațiuni 

sau ansamblu de operațiuni. Astfel, elementele noi trebuie să fie obiectivizate în informații, 
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documente și/sau înscrisuri, obținute prin modalități alternative, respectiv: controale 

încrucișate, controale inopinate, comunicate de către alte instituții sau autorității (organe de 

urmărire penală, alte autorități publice) sau care au intrat în posesia organelor de inspecție 

în orice mod.  

Principiul unicității inspecției fiscale reglementat de art. 105 alin. 3 C.proc.fisc. se 

referă la efectuarea inspecției o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte 

sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impozitării, 

ceea ce nu este cazul în speță, întrucât prin procesul-verbal de control inopinat nu a fost 

verificat un impozit anume, ci doar modul de reflectare in evidența contabilă a relațiilor 

reclamantei cu anumiți parteneri comerciali. Deși controlului inopinat i se aplică unele dintre 

prevederile care reglementează inspecția, așa cum se prevede prin art. 97 alin. 1 lit. a 

C.proc.fisc., totuși stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau 

în minus, după caz, față de creanța fiscală și/sau stabilită, după caz și stabilirea de diferențe 

de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora [art. 

94 alin. 3 lit. e și f C.proc.fisc.] și sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și 

dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației 

fiscale [art. 94 alin. 2 lit. c C.proc.fisc. ] sunt specifice doar inspecției fiscale. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 613/10.04.2019  

 

Prin Sentința nr. 52/18.01.2018 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis acțiunea 

formulată de către reclamanta SC „C.M.” SRL în contradictoriu cu pârâtele: Direcția 

Regională a Finanțelor Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași și s-a 

dispus anularea deciziei nr. xxx/09.09.2015, emisă de Direcția Regională a Finanțelor Publice 

Iași și a deciziei de reverificare nr. xxx/14.05.2015 emisă de către Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iași. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin Decizia nr. DRc nr 

xxx din 09.09.2015 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași a respins contestația 

formulată de către reclamanta C.M. SRL împotriva Deciziei de reverificare nr xxx din 

14.05.2015 emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași - Inspecția 

Fiscală. 

Prin Decizia de reverificare nr xxx din 14.05.2015 Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iași - Inspecția Fiscală a dispus reverificarea obligațiilor fiscale ale 

reclamantei pentru perioada 01.05.2011-30.09.2011 - TVA; 01.10.2011-31.10.2011-TVA; 

01.11.2011-30.11.2011-TVA și 01.01.2011-31.12.2011- impozit pe profit. 

A reținut prima instanță prevederile art. 105 alin. 3 și ale art. 105 ind. 1 C.proc.fisc., 

arătând că societatea C.M. SRL Iași, anterior emiterii deciziei de reverificare a făcut obiectul 

a 6 controale distincte, finalizate prin emiterea proceselor-verbale de control nr.: F-

20274/28.10.2011; F-IS319 din 15.11.2011; F-IS1448 din 20.12.2011; F-IS20 din 

06.01.2012; F-IS1037 din 26.09.2012. 

În perioadele 25.08.2014-26.01.2015, 18.02.2015-20.02.2015 și la data de 02.03.2015, 

societatea SC „CM” SRL a fost subiectul unor acțiuni de control efectuate de doi consilieri 

din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, care au întocmit procesul-verbal 

nr. xxx din 04.03.2015. A arătat prima instanță că toate aceste 6 controale au avut ca obiect 

verificarea perioadei mai - decembrie 2011. 

În legătură cu acest aspect, prima instanță a arătat că în perioada mai 2011 - noiembrie 

2011 reclamanta a efectuat mai multe achiziții de la „XXX” SA pe baza relațiilor contractuale 

agreate cu această societate (Contractul nr. 356/12.05.2011, denumit Protocol de acord și 12 

acte adiționale la acesta). Cu referire la perioada 19 mai - 14 septembrie 2011, în luna mai 

2011, reclamanta a achiziționat de la „XXX” SA produse pentru care au fost emise o serie de 
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facturi, care au fost stornate în luna august 2011, fiind și refacturate în luna septembrie 2011 

și achitate integral, ca urmare a livrării mărfii în mod corespunzător. 

Ulterior, s-a dovedit că societatea furnizorului „XXX” SA fusese declarată inactivă, 

iar înregistrarea de plătitor de taxă pe valoare adăugată, anulată începând cu data de 

01.11.2010 și reactivată în data de 14.09.2011. Astfel, primele facturi din luna mai 2011, care 

au fost stornate, au fost emise în perioada în care „XXX” SA era declarată inactivă, dar au 

fost stornate.  

Ca urmare a controalelor fiscale din perioada 2011-2012, și anume 6 controale fiscale 

dintre care două inopinate (proces-verbal F-20274/28.10.2011; proces-verbal F-IS319 din 

15.11.2011; proces-verbal F-IS 1448 din 20.12.2011; proces-verbal F-IS20 din 06.01.2012; 

proces-verbal F-1S1037 din 26.09.2012), tranzacțiile au fost reconsiderate prin același raport 

de inspecție fiscală, la data de 19.09.2011, când furnizorul a redevenit activ, acordându-se 

drept de deducere pentru TVA deductibilă în suma de 214.008 lei, fapt pentru care s-au 

calculat doar accesorii pentru perioada 19.05.2011 - 14.09.2011, cu termenele de plată 

aferente și care au fost achitate de către reclamantă. 

Consideră prima instanță, contrar susținerilor intimatei, că decizia de reverificare nu 

are la bază date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor. 

Pentru ca datele suplimentare avute în vedere să fie apte să conducă la emiterea unei decizii 

de reverificare, trebuie ca acestea să îndeplinească neechivoc condițiile menționate în 

conținutul textului anterior citat: să fi fost necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării 

verificărilor anterioare, să influențeze rezultatele acestor verificări și să se refere la informații, 

documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori 

comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice 

ori obținute în orice mod de organele de inspecție. 

În legătură cu „tranzacțiile derulate în lunile mai și iunie 2011 între „CM” SRL și xxx 

care au avut loc în perioada în care SM „Petrol” SA era contribuabil inactiv, conform 

OPANAF nr. 2499/21.09.2010” (pag. 1 aliniatul al 2-lea al Deciziei de reverificare nr 

6625/2015), instanța observă că acest aspect nu numai că era cunoscut de către intimată, însă 

a și făcut în mod expres obiectul controlului din luna noiembrie 2011 și a controlului din 

26.09.2012, fiind menționat ca atare în Procesele-verbale de inspecție fiscală nr. F-IS 

892/15.11.2011 și nr. F-IS 872/26.09.2012.  

Mai mult, intimata chiar a sancționat reclamanta pentru această fapta, apreciind că 

taxa pe valoare adăugată este deductibilă, punându-i în sarcină majorările de întârziere 

aferente Deciziei de impunere nr. F-IS 1319/15.11.2011, privind taxa pe valoare adăugată și 

Deciziei de impunere nr. F-IS 1037/26.09.2012 privind impozitul pe profit aferent perioadei 

mai-decembrie 2011.  

În legătură cu „exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza facturilor fiscale 

reprezentând avansuri utilaje care nu au fost achitate și ulterior, în anul 2013, au fost stornate 

fără ca SC „CM” SRL Iași să înregistreze în evidența contabilă această stornare”, cu referire 

directă la factura de storno nr. 55/2013, emisă de SM „Petrol” cu încălcarea dispozițiilor art. 

138 din Codul fiscal, despre care intimata a pretins că nu a avut cunoștință până în luna mai 

2015, instanța a reținut, de asemenea, că susținerea intimatei este neadevărată. Așa cum 

subliniază și contestatoarea, intimata nu doar că avea cunoștință despre această factura de 

stornare, dar a și dezvoltat pe larg aceste aspecte în cadrul controlului care a început în 

toamna anului 2014 și s-a finalizat în luna martie 2015, prin procesul-verbal din 04.03.2015, 

aspecte ce rezultă din chiar conținutul acestuia.  

A mai arătat prima instanță că pârâta a dat dovadă de nesinceritate în apărările sale 

scrise, susținând în calea de atac că la baza controlului finalizat în martie 2015 (început în 

23.08.2014), a stat solicitarea transmisă de către Cabinetul Vicepreședintelui ANAF prin 

circulara nr. 846351/02.07.2014...”, când din conținutul procesului-verbal nr. 

3043/04.03.2015 rezultă cu necesitate că pârâta a efectuat acel control în baza Adresa nr. 

853603/28.07.2014 și nu a Circularei nr. 846351/02.07.2014. 
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Pârâta a invocat ca și înscris nou pentru decizia de reverificare, aceeași adresa internă 

nr. 846351 din 02.07.2014. Or, această adresă, pe lângă împrejurarea că emană de la o altă 

direcție a aceleiași entități, nu cuprinde elemente de noutate, informații și date suplimentare 

care să fi influențat rezultatul verificărilor, întrucât „neconcordanțele invocate” nu numai că 

existau, dar erau și cunoscute organului fiscal la data efectuării controalelor anterioare. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs, în termen legal, recurenta Direcția 

Regională a Finanțelor Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

În motivare a arătat că, întrucât au rezultat suspiciuni cu privire la realitatea și 

legalitatea operațiunilor comerciale desfășurate între SC „CM” SRL și alte societăți la care 

B.P. deține calitatea de asociat/administrator, prin circulara nr. 84635/02.07.2014, Cabinetul 

Vicepreședintelui A.N.A.F. a dispus efectuarea de verificări la un număr de 14 societăți 

comerciale, inclusiv SC „CM” SRL Potrivit adresei Direcției Generale de Informații Fiscale 

din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 846351 din 02.07.2014, din analiza 

datelor înregistrate în aplicația „Tablou de bord - D 394 neconcordanțe”, în perioada anilor 

2011-2013, rezultă neconcordanțe între livrările/achizițiile declarate de SM „Petrol” SA 

București și SC „CM” SRL Iași în anul 2011, iar în luna iulie 2013 SM „Petrol” SA București 

a stornat o livrare în valoare de 9.387.790 lei și TVA aferentă în sumă de 2.253.050 lei, în 

timp ce SC „CM” SRL Iași nu a înregistrat și declarat această operațiune. 

În baza adresei nr. 84635/02.07.2014, în data de 04.03.2015, consilieri din cadrul 

A.J.F.P. Iași au finalizat o verificare inopinată pentru perioada iulie 2011 - 14.05.2015, ale 

cărei constatări au fost cuprinse în Procesul-verbal nr. AIF 3043/04.03.2015. 

În baza constatărilor cuprinse în Procesul-verbal nr. AIF 3043/04.03.2015, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași - Inspecția Fiscală a emis Decizia de 

reverificare nr. 6626 din 14.05.2015. prin care a dispus, în conformitate cu prevederile art. 

105 ind. 1 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată, reverificarea taxei pe valoarea 

adăugată pentru perioada 01.05.2011 - 30.11.2011 și a impozitului pe profit pe perioada 

01.01.2011 - 31.12.2011 la SC „CM” SRL Iași. 

Consideră că soluția instanței de fond este nelegală și netemeinică, raportat la situația 

de fapt prezentată și la probatoriul administrat în cauză, fiind pronunțată cu interpretarea 

greșită a normelor de drept material și cu nesocotirea probelor administrate în cauză, astfel 

încât este incident motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 din noul Cod de procedură 

civilă. 

Apreciază că instanța de fond a interpretat greșit prevederile legale speciale ale art. 

105 alin. 3 si pe cele ale art. 105 ind. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește unicitatea controlului, a arătat recurenta că acest principiu nu a fost 

încălcat ca urmare a existenței unor elemente de noutate si a unor date suplimentare, fiind 

respectate astfel prevederile art. 105 alin. 3 din O.G. nr. 92/2033 privind Codul de procedură 

fiscală, având în vedere faptul că adresa nr. 846351/02.07.2014 emisă de Direcția Generală de 

Informații Fiscal și adresa nr. 853603/8.07.2014, transmisă de către Direcția Generală 

Coordonare Inspecție Fiscală fac parte din categoria „datelor suplimentare” prevăzute de art. 

105 ind. 1 alin. 3. 

A invocat recurenta și prevederile din HG nr. 1050/2004, pct. 102.4 și 102.6 

referitoare la regulile de inspecție fiscală, arătând că datele suplimentare care au stat la baza 

Deciziei de reverificare nr. 6626/14.05.2015 constau în informațiile primite de la A.N.A.F. - 

Direcția Generală de Informații Fiscale prin adresa nr. 846351/2.07.2014, transmisă de către 

A.N.A.F. - Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală cu adresa nr. 853603/28.07.2014, 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, unde a fost înregistrată sub nr. 

DR/17515/31.07.2014. 
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Recurenta a mai menționat că organele de inspecție fiscală din cadrul Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Iași au efectuat controlul inopinat la SC „CM” SRL, concretizat 

prin Procesul-verbal nr. 3043/04.03.2015, în baza adresei nr. 853603/28.07.2014, emisă ca 

urmare a adresei nr. 846351/2.07.2014. 

S-a mai invocat faptul că elementul de noutate care a stat la baza emiterii Deciziei de 

reverificare nr. 6626/14.05.2015 nu consta în starea de inactivitate a partenerului SM „Petrol” 

SA București, cum greșit a reținut instanța de fond, ci acesta este reprezentat de informațiile 

obținute din adresa Direcției Generale de Informații Fiscale nr. 846351 din 02.07.2014. 

transmisă de către Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală cu adresa nr. 853603 din 

28.07.2014, ambele din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Iași unde a fost înregistrată sub nr. DR/17515 din 31.07.2014 

și constă în: exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza facturilor fiscale reprezentând 

avansuri utilaje care nu au fost achitate, încălcându-se astfel prevederile legale și ulterior în 

anul 2013 au fost stornate fără ca SC „CM” SRL Iași să înregistreze în evidența contabilă 

această stornare. 

Elementele de noutate au rezultat in anul 2014, în urma analizei centralizate efectuate 

de către Direcția Generala de Informații Fiscale din cadrul A.N.A.F. în baza datelor financiare 

anuale depuse de contribuabili pentru anii 2011 – 2013, care au înscris la rubrica „sume 

datorate acționarilor/asociaților (ct 455)” o sumă mai mare de 100.000 lei, cel puțin în unul 

din cei trei ani analizați. În urma acestei analize, au rezultat neconcordante între datele 

declarate prin Declarația 394 (declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile 

de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul României) depusă de către SC „CM” SRL Iași și 

alte societăți. 

Astfel, potrivit constatărilor consemnate în Procesul-verbal nr. 3043 din 04.03.2015 

încheiat urmare controlului inopinat efectuat la SC „CM” SRL Iași, tranzacțiile care făceau 

obiectul contractului încheiat între SC „CM” SRL Iași și SM „Petrol” SA București, pentru 

perioada iulie 2011 până la data de 14.05.2015 nu au avut loc, între cele două societăți 

neexistând operațiuni economico-financiare. Tranzacțiile derulate între cele două societăți în 

lunile mai și iunie 2011 au avut loc în perioada în care SM „Petrol” SA București a fost 

declarat contribuabil inactiv conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 2499 din 21.09.2010 începând cu data de 01.11.2010. Astfel, având 

în vedere aceste aspecte, prevederile art. 11 alin.(1 ind. 1) și (1 ind. 2) din Legea nr. 571 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că SC „CM” SRL Iași 

a dedus taxa pe valoarea adăugată și a înregistrat cheltuieli aferente achiziției de utilaje în 

baza documentelor emise de un contribuabil inactiv, fiind astfel încălcate prevederile art. 146 

alin. (1) lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

S-a mai reținut faptul că SM „Petrol” SA București a emis către SC „CM” SRL Iași un 

număr de 5 facturi fiscale reprezentând contravaloare avansuri utilaje conform contractului 

cadru și actelor adiționale în valoare totală de 11.640.758 lei din care T.V.A. în sumă de 

2.253.050 lei, avansuri din care s-a achitat numai suma de 2.466.918 lei, fiind astfel încălcate 

prevederile art. 134 ind. 2 alin.(1) și (2)” lit. b) coroborate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. 

a) și art. 155 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 571 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pentru aceste facturi SC „CM” SRL Iași și-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe 

valoarea adăugată, a solicitat rambursarea prin depunerea deconturilor privind taxa pe 

valoarea adăugată cu opțiunea de rambursare care au fost soluționate de către organele de 

inspecție fiscală cu control anticipat și ulterior. Întrucât operațiunea economică de încasare a 

avansului nu a avut loc, plata nefiind efectuată de SC „CM” SRL Iași, obiectul emiterii 

facturii nu a fost realizat, impunându-se corectarea documentelor în conformitate cu 

prevederile legale. 
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În ceea ce privește Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 892/15.11.2011, care a stat la 

baza emiterii Deciziei de impunere nr. 1319/15.11.2011, la care a făcut trimitere instanța de 

fond, a menționat faptul că acesta a fost întocmit ca urmare a inspecției fiscale efectuate 

pentru taxa pe valoarea adăugată pe perioada 01.05.2011 - 31.07.2011, accesoriile aferente 

taxei pe valoarea adăugată fiind calculate pentru perioada 27.06.2011. - 11.11.2011, în baza 

facturilor emise de SM „Petrol” SA în perioada în care era declarată contribuabil inactiv, 

respectiv 19.05.2011-14.09.2011. 

Raportul de inspecție fiscală nr. F-IS 872/26.09.2012, a stat la baza emiterii Deciziei 

de impunere nr. 1037/26.09.2012, a fost întocmit urmare inspecției fiscale efectuate pentru 

impozitul pe profit pe perioada 01.01.2011- 31.12.2011. impozitul pe veniturile din salarii și 

asimilate salariilor și contribuții sociale pentru perioada 01.05.2011 - 30.06.2012 și pentru 

impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice pe perioada 01.05.2011 - 

30.06.2012, accesoriile calculate pentru perioada 25.07.2011 - 24.09.2012, fiind aferente 

impozitului pe profit stabilit pentru cheltuielile înregistrate în baza facturilor emise de SM 

„Petrol” SA, în perioada în care aceasta din urmă era declarată contribuabil inactiv, respectiv 

19.05.2011-14.09.2011. 

Așa cum rezultă din Referatul pentru solicitarea reverificării nr. 6625/ 14.05.2015, 

factura fiscală nr. 55 privind stornarea operațiunilor, emisă de SM „Petrol” SA către SC 

„CM” SRL, a fost emisă în data de 30.07.2013 si nu a fost înregistrată în evidenta contabilă a 

SC „CM” SRL, fapt constatat ca urmare a controlului inopinat, prin Procesul-verbal nr. 

3043/04.03.2015, în care se menționează că factura a fost comunicată prin poștă cu 

confirmarea de primire nr. AR 9022/06.08.2013, ulterior celor două inspecții fiscale la care se 

referă instanța. Prin factura nr. 55/30.07.2013 SM „Petrol” SA a stornat facturile nr. 

20/18.10.2011 și nr. 21.1/01.11.2011 reprezentând contravaloare avans utilaje, neîncasate, 

emise în perioada care a format obiectul inspecției fiscale anterioare și pentru care s-a acordat 

drept de deducere, impunându-se astfel reverificarea, având în vedere că efectul neînregistrării 

facturii nr. 55/30.07.2013 de către SC „CM” SRL era de natură să modifice rezultatele 

inspecției fiscale anterioare. 

Consideră că, de la data ultimei verificări și până la încheierea Procesului-verbal nr. 

3043/04.03.2015, au apărut elemente suplimentare necunoscute organelor de inspecție fiscală 

la data efectuării inspecției fiscale sus menționate, care influențează rezultatele inspecției 

fiscale anterioare, constând în emiterea facturii nr. 55/ 30.07.2013 de către SM „Petrol” SA 

neînregistrată si în evidenta contabilă a SC „CM” SRL. fiind astfel întrunite cerințele legale 

pentru reverificare prevăzute la art. 105 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, fapt care a condus la emiterea Deciziei de reverificare nr. 6626/14.05.2015. 

Intimata SC „CM” SRL, legal citată, a depus întâmpinare, solicitând respingerea 

recursului ca neîntemeiat și menținerea Sentinței Civile nr. 52/18.01.2018 a Tribunalului Iași 

ca temeinică și legală. 

Soluția instanței de recurs 

Potrivit art. 105 alin. 3 din OG nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală (act normativ 

în vigoare la data dispunerii reverificării fiscale), inspecția fiscală se efectuează o singură dată 

pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat și 

pentru fiecare perioadă supusă impozitării. 

Această normă legală definește, de fapt, principiul unicității inspecției fiscale, ca 

principiu de bună administrare, însă de la acest principiu, legiuitorul a prevăzut două excepții, 

respectiv cea de reverificarea fiscală (art. 105 ind. 1 C.proc.fisc.) și refacerea inspecției 

fiscale, ca urmare a admiterii contestației și desființării deciziei de impunere. 

Art. 105 ind. 1 C.proc.fisc. stabilește că se poate decide de către conducătorul 

inspecției fiscale reverificarea unei anumite perioade, prin aceasta înțelegându-se inspecția 

fiscală efectuată ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali 

la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. 
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Definind datele suplimentare, legiuitorul a stabilit că acestea sunt informații, 

documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale încrucișate, inopinate ori 

comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice 

ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției 

fiscale anterioare. 

Decizia prin care se stabilește o nouă inspecție fiscală pentru aceeași perioadă și 

aceleași impozite și taxe ce au mai făcut odată obiectul inspecției în trecut se poate emite doar 

pentru motive noi, respectiv dacă de la data încheierii inspecției fiscale și până la data 

împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la 

data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. 

Mai mult, trebuie subliniat că efectul emiterii acestei decizii nu este stabilirea unor 

impozite și taxe, ci doar începerea unei noi inspecții fiscale, urmând, doar eventual, o nouă 

procedură de impunere, constituind, după cum s-a arătat și mai sus, o excepție legală de la 

aplicarea principiului unicității inspecției fiscale, cu consecința înlăturării caracterului 

definitiv al actului administrativ fiscal cu care s-a încheiat inspecția anterioară. 

Or, pentru a se lua această măsură a reverificării fiscale, care poate avea efecte cu 

privire la situația fiscală a contribuabilului supus anterior inspecției, trebuie îndeplinite 

cumulativ două condiții: pe de o parte, existența unor date suplimentare față de cele 

investigate de inspectorul fiscal necunoscute organelor de inspecție fiscală la data verificării, 

iar, pe de altă parte, necunoașterea nu se datorează culpei organului fiscal, care să influențeze 

rezultatul inspecției fiscale anterioare.  

Mai mult, cu privire la prima cerință, este necesar, așa cum rezultă din art. 105 ind. 1 

alin. 2 C.proc.fisc., să existe un element de noutate, care trebuie să fie unul de certitudine și 

nu o interpretare subiectivă a aceluiași organ fiscal sau a altuia, respectiv a unei alte echipe de 

control asupra aceleași operațiuni sau ansamblu de operațiuni. Astfel, elementele noi trebuie 

să fie obiectivizate în informații, documente și/sau înscrisuri, obținute prin modalități 

alternative, respectiv: controale încrucișate, controale inopinate, comunicate de către alte 

instituții sau autorității (organe de urmărire penală, alte autorități publice) sau care au intrat în 

posesia organelor de inspecție în orice mod.  

Prin Normele metodologice ale C.proc.fisc. aprobate pin HG nr. 1050/2004, la pct. 

102.4 lit. b și d, citate și de recurentă în cererea de recurs, se specifică faptul că decizia de 

reverificare a unei anumite perioade poate rezulta și din obținerea pe parcursul acțiunilor de 

inspecție fiscală efectuate la alți contribuabili a unor documente sau informații suplimentare 

referitoare la activitatea contribuabilului, într-o perioadă care a fost deja supusă inspecției 

fiscale sau informații obținute în orice alt mod. 

În speță, asemenea informații reprezintă tocmai aspectele legate de unul din partenerii 

comerciali ai reclamantei, respectiv stornarea unor facturi fiscale, neachitate, emise în anul 

2011 verificate din punct de vedere al TVA și al impozitului pe profit prin rapoartele de 

inspecție fiscală nr. F-20274 din 28.10.2011 (cu privire la decontul TVA pentru luna 

septembrie 2011); nr. F-IS319 din 15.11.2011 (cu privire la decontul TVA pentru luna 

octombrie 2011); nr. F-IS448 din 20.12.2011 (cu privire la decontul TVA pentru luna 

noiembrie 2011); nr. F-IS20 din 06.01.2012 (cu privire la decontul TVA pentru luna 

decembrie 2011) și nr. F-IS1037 din 26.09.2012 (cu privire la impozitul pe profit pentru 

perioada 01.01.2011 – 31.12.2011).  

Această factură de stornare nr. 55/30.07.2013 emisă de SM „Petrol” SA, prin care a 

fost stornată suma de 9.387.790 lei și TVA decontat de reclamantă de 2.253.050 lei, nu a fost 

avută în vedere de către inspectorii fiscali la momentul inspecțiilor fiscale anterioare efectuate 

cu privire la perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, referitor la impozitul pe profit și cu privire la 

perioada mai – noiembrie 2011, referitor la TVA. Această factură nici nu putea fi avută în 

vedere de către inspectorii fiscali întrucât a fost emisă după finalizarea ultimei inspecții 

fiscale, respectiv după data de 26.09.2012. 



10 

 

Or, tocmai descoperirea acestei facturi fiscale în evidențele contabile ale partenerului 

comercial al reclamantei, constituie elementul obiectiv care conține date și informații 

suplimentare față de cele investigate de inspectorul fiscal necunoscute organelor de inspecție 

fiscală la data verificărilor anterioare. 

Mai mult, prin adresa nr. 853603/28.07.2014 a Direcției Generale de Coordonare a 

Inspecției Fiscale din cadrul ANAF a fost transmisă adresa nr. 846351/02.07.2014 a Direcției 

Generale de Informații Fiscale din cadrul ANAF, care cuprindea informații cu privire la 

decontarea TVA pe baza unor facturi fiscale, neachitate, care ulterior au fost stornate în anul 

2013, fără să apară ca fiind stornate și în evidențele reclamantei. În baza acestor informații, 

pârâta a dispus efectuarea unui control inopinat la reclamantă, control finalizat cu întocmirea 

procesului-verbal nr. 3043/04.03.2015. 

Acest control inopinat s-a desfășurat, pentru verificarea și confirmarea informațiilor 

cuprinse în adresa nr. 846351/02.07.2014 a Direcției Generale de Informații Fiscale și 

înaintată spre verificare de către Direcția Generală de Coordonare a Inspecției Fiscal prin 

adresa nr. 853603/28.07.2014, în perioada 25.08.2014 – 26.01.2015, 18.02.2015 – 20.02.2015 

și 02.03.2015. 

În cuprinsul actului de control, organul fiscal, cu privire la situația impozitului de 

profit și TVA pentru perioadele 01.01.2011 – 31.12.2011, respectiv 01.05.2011 – 30.11.2011, 

s-a constatat că în această perioadă au fost emise facturi fiscale de către SM „Petrol” SA 

București, reprezentând contravaloare avansuri, în perioada în care acesta era inactiv, facturi 

care în luna august 2011 au fost stornate, aceste aspecte fiind avute în vedere de către 

inspectorii fiscali cu ocazia inspecției fiscale privind impozitul de profit, finalizată cu raportul 

de inspecție fiscală nr. F-IS1037 din 26.09.2012. Cu toate acestea, s-a mai reținut în procesul-

verbal de control faptul că sumele reprezentând avansuri au fost refacturate în data de 

14.09.2011, imediat după ce SM „Petrol” SRL București a redevenit activ, însă la data de 

30.07.2013 prin factura fiscală nr. 55 au fost din nou stornate. Cu ocazia controlului inopinat 

s-a confirmat faptul că reclamanta nu a înregistrat în contabilitate această factură de stornare 

din 30.07.2013. 

Prin urmare, aceste împrejurări de fapt referitoare la stornarea în anul 2013 a unor 

facturi fiscale emise în luna septembrie 2011, în baza cărora a fost exercitat dreptul de 

deducere al TVA achitat în amonte și neînregistrarea facturii de stornare în contabilitatea 

reclamantei, aspecte sesizate prin adresa nr. 863603/28.07.2014 de către Direcția Generală de 

Coordonare a Inspecției Fiscale, verificate și constatate prin procesul-verbal de control 

inopinat nr. 3043/04.03.2015, au constituit elementul de noutate care stat la baza emiterii 

deciziei de reverificare nr. 6626/24.05.2015. 

Curtea constată că soluția primei instanțe de anulare a deciziei de reverificare a avut la 

bază premisa, indusă de reclamantă, că procesul-verbal de control inopinat nr. 

3043/04.03.2015 reprezintă un act de inspecție fiscală. 

Se observă, astfel că, atât reclamanta, cât și prima instanță, confundă o procedura de 

control fiscal, cum este controlul inopinat reglementat de art. 97 alin. (1) lit. a C.proc.fisc. și 

care vizează doar verificarea faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu 

privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, cu formele inspecției fiscale 

reglementate de art. 96 C.proc.fisc., respectiv inspecția fiscală generală, care reprezintă 

activitatea de verificare a tuturor obligațiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă 

de timp determinată și inspecția fiscală parțială care reprezintă activitatea de verificare a uneia 

sau mai multor obligații fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. 

Or, principiul unicității inspecției fiscale reglementat de art. 105 alin. 3 C.proc.fisc. se 

referă la efectuarea inspecției o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte 

sume datorate bugetului general consolidat și pentru fiecare perioadă supusă impozitării, ceea 

ce nu este cazul în speță, întrucât prin procesul-verbal de control inopinat nu a fost verificat 

un impozit anume, ci doar modul de reflectare in evidența contabilă a relațiilor reclamantei cu 

anumiți parteneri comerciali. 
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Mai mult, așa cum se prevede prin art. 96 alin. 2 din C.proc.fisc., la finalizarea 

controlului se întocmește un proces-verbal, care poate constitui cel mult un mijloc de probă 

care să justifice demararea unei proceduri de inspecție fiscală sau de reverificare fiscală, iar 

nu o opinie referitoare la o soluție care se impune a fi dată, chiar dacă acest proces-verbal 

conține o propunere cu privire la consecințele care decurg din constatările rezultate în urma 

verificărilor prevăzute de art. 97 C.proc.fisc. 

Totodată, instanța de recurs are în vedere faptul că, deși controlului inopinat i se aplică 

unele dintre prevederile care reglementează inspecția, așa cum se prevede prin art. 97 alin. 1 

lit. a C.proc.fisc., totuși stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus 

sau în minus, după caz, față de creanța fiscală și/sau stabilită, după caz și stabilirea de 

diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente 

acestora [art. 94 alin. 3 lit. e și f C.proc.fisc.] și sancționarea potrivit legii a faptelor constatate 

și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației 

fiscale [art. 94 alin. 2 lit. c C.proc.fisc. ] sunt specifice doar inspecției fiscale. 

Astfel, din interpretarea coroborată a prevederilor art. 97 alin. 1 lit. a și art. 96 alin. 1 

C.proc.fisc., rezultă că, procedura controlului inopinat reprezintă doar una de verificare 

faptică și documentară ca urmare a unor sesizări, în cazul controlului inopinat, organele 

fiscale încheind un proces-verbal, cum este cazul în speță (proces-verbal din 04.03.2015), 

indiferent dacă se constată sau nu încălcări ale prevederilor legale, prin procesul-verbal 

nestabilindu-se diferențe de impozite și taxe. În situația în care se constată că faptele au 

influență asupra sumelor declarate de contribuabili ca datorate la bugetul general consolidat, 

organele fiscale propun efectuarea unei inspecții fiscale sau a unei reverificări. 

Pe de altă parte, inspecția fiscală are ca scop verificarea unui contribuabil sub aspect 

fiscal, în sensul că vor fi verificate bazele de impunere și stabilite eventualele diferențe 

privind obligațiile fiscale suplimentare de plată la buget, inclusiv dobânzile și penalitățile de 

întârziere. 

Este adevărat că potrivit normelor legale în vigoare la data efectuării controlului 

inopinat și emiterii deciziei de reverificare, activitatea de documentare faptică se putea realiza 

inclusiv în timpul unei inspecții fiscale, însă prin Normele metodologice de aplicare ale 

Codului de procedură fiscală aprobate prin HG nr. 1050/2004, pct. 94.3 se prevede că un 

control inopinat ce implică o verificare faptică și documentară se poate desfășura oricând, 

respectiv inclusiv înainte de începerea unei proceduri de inspecție fiscală inițială sau de 

reverificare. În acest sens, controlul inopinat apare ca un precursor al inspecției fiscale, fiind o 

procedură de control în afara inspecției fiscale, având ca scop verificarea contribuabilului și 

fiind realizată, în general, ca urmare a unei sesizări a unei instituții sau autorități publice sau 

solicitări din partea unui terț, privind o temă punctuală, faptică, concretă. 

În consecință, instanța de recurs constată, în dezacord cu prima instanță, că decizia de 

reverificare îndeplinește cerințele legale cuprinse în art. 105 ind. 1 C.proc.fisc. referitoare la 

existența unor date suplimentare, ce nu au fost avute în vedere de inspectorii fiscali cu ocazia 

verificărilor efectuate la ultimele inspecții fiscale referitoare la impozitul pe profit și TVA, 

pentru perioadele 01.01.2011 – 31.12.2011, respectiv mai – noiembrie 2011, date ce rezultă și 

din procesul-verbal de control inopinat nr. 3043/04.03.2015, ca act ce justifică decizia de 

reverificare. 

În ceea ce privește aplicarea în cauză a jurisprudenței CJUE referitoare la dreptul de 

deducere al TVA, Cutea arată că, într-adevăr, principiul securității juridice impune ca situația 

fiscală a persoanei impozabile, din punctul de vedere al drepturilor și al obligațiilor față de 

administrația fiscală, să nu poată fi pusă în discuție la nesfârșit, așa cum s-a statuat în cauza 

Ecotrade, C-95/07 și C-96/07, par. 44, aspecte reluate în cauza SC Fatorie SRL, C-424/12, 

par. 46. 

Cu toate acestea, în cauza SC Fatorie SRL, C-424/12, par. 47 - 48, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene a stabilit că o reglementare precum cea cuprinsă în art. 105 alin. 3 

C.proc.fisc. (art. 105 ind. 1 C.proc.fisc.), prin care se permite, prin excepție, reverificarea, în 
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termenul de prescripție, a unei anumite perioade, dacă apar date suplimentare necunoscute 

inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influențează 

rezultatele acestora, normă a cărei claritate și previzibilitate pentru persoana impozabilă nu au 

fost serios puse la îndoială, respectă principiul securității juridice. 

Totodată, aspectele de fapt relevate de reclamantă referitoare la relațiile comerciale 

derulate în cursul anului 2011 și împrejurările în care au fost stornate facturile fiscale emise în 

perioada supusă reverificării fiscale, precum și modul de aplicare a prevederilor legale și a 

jurisprudenței CJUE în materia deductibilității TVA, nu pot face obiectul verificărilor în 

prezenta cauză, având în vedere că judecata este limitată la analizarea legalității emiterii 

deciziei de reverificare, iar nu a actelor emise în procedura de inspecție și impunere fiscală. 

 

2. Agent de poliție în cadrul Poliției de frontieră. Condiții pentru decontarea 

cheltuielilor de transport. Mutare în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de 

domiciliu sau reședință. Reorganizarea structurilor poliției de frontieră 

Principala consecință a reorganizării Poliției de Frontieră Română prin Legea nr. 

280/2011 în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării 

Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă a constat în 

preluarea de către acestea din urmă a personalului în interesul serviciului. Mutarea în 

interes de serviciu, în sensul legii, nu presupune doar scriptic trecerea de la o instituție la 

alta, ci efectiv desfășurarea activității profesionale într-o altă unitate decât cea în care 

funcționarul statutar lucra înainte de intervenirea modificării raportului de serviciu, ceea ce 

nu este valabil în prezenta speță. Scopul normei legale citate a fost ca decontarea 

cheltuielilor de transport să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu, 

ceea ce presupune schimbarea locului de muncă. Astfel, pretențiile reclamantului trebuie să 

fie examinate exclusiv în funcție de natura schimbării ce a avut în raportul de serviciu pe care 

acesta îl are cu pârâta și de implicațiile pe care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce 

privește situația locativă a reclamantului . 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 631/10.04.2019 

 

Prin Sentința nr. 562/11.12.2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a respins ca 

neîntemeiată cererea formulată de Sindicatul Național al Agenților de Poliție, în calitatea de 

reprezentant al reclamantului X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției 

de Frontieră Iași. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că membrul de sindicat X 

este încadrat la Serviciul Poliției de Frontieră Huși, fiind locul unde își desfășoară efectiv 

activitatea. 

A invocat prima instanță prevederile art. 6 alin. 1 lit. f și f ind. 1 din HG nr. 

1292/2003, reținând că pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport este necesar 

ca solicitantul să se afle în una dintre aceste situații: a fost mutat în interesul serviciului într-o 

altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; a fost împuternicit să îndeplinească 

funcții într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de 

domiciliu sau de reședință; a fost numit în prima funcție într-o altă localitate decât cea de 

domiciliu sau de reședință. 

Analizând susținerile reclamantului instanța a constatat că reclamantul locuiește în 

municipiul Vaslui, iar sediul unității unde își desfășoară activitatea este situat în altă localitate, 

respectiv în municipiul Huși la mai mult de 7 km de domiciliul său.  

A mai reținut prima instanță că angajatul a fost încadrat inițial la data de 01.04.2006 în 

cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Vaslui (structură care nu mai există ca 

urmare a reorganizării din anul 2011), locul desfășurării activității fiind localitatea Fălciu, jud. 
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Vaslui. Începând cu 01.02.2007, acesta a fost mutat la cerere la Sectorul Poliției de Frontieră 

Huși, desfășurând activitate în localitatea Huși, conform dispoziției șefului I.J.P.F. Vaslui cu 

nr. S/1309324 din 01.02.2007.  

Ulterior, în anul 2011 a avut loc reorganizarea structurilor poliției de frontieră astfel 

încât Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Vaslui a fost desființat, atribuțiile sale 

fiind preluate de către ITPF Iași în cadrul căruia au fost înființate sectoare și servicii printre 

care și SPF Huși, în care activează în prezent reclamantul, cu același sediu ca cel de dinainte 

de reorganizare. Practic, locul de muncă a reclamantului nu s-a schimbat ci doar subordonarea 

unității în care lucrează. 

Or, așa cum s-a statuat în practica judiciară, prin mutare în interesul serviciului 

legiuitorul a urmărit schimbarea efectivă a locului de muncă a polițistului din cel inițial, în 

interes de serviciu. Însă, în speță, după reorganizare sau după câștigarea concursului pentru 

postul pe care îl ocupă în prezent, locul de muncă a reclamantului nu s-a modificat, rămânând 

același din anul 2007, când a solicitat mutarea la această unitate la cererea sa. 

În același sens sunt și dispozițiile din Normele Metodologice prevăzute în Ordinul 

MAI nr. 51/2014. 

Astfel, a reținut tribunalul că una din condițiile necesare pentru o cerere de decont de 

felul celei în discuție să fie aprobată o constituie cea prevăzută de art. 4 lit. b din Normele 

Metodologice prevăzute în Ordinul MAI nr. 51/2014, și anume aceea ca solicitantul să fi fost 

mutat, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință. Instanța 

apreciază că rațiunea avută în vedere de legiuitor în ipoteza legală anterior menționată, este 

reprezentată de intenția de acordare a unor compensații financiare persoanelor care, prin 

natura funcției, sunt obligate să își desfășoare activitatea într-o altă localitate decât cea de 

domiciliu/reședință. Prin urmare, pot beneficia de atari compensații persoanele care și-au 

schimbat locul de muncă din motive independente de voința lor. Nu aceasta este și situația în 

care se află reclamantul.  

Astfel, prima instanță a arătat că în cursul anului 2007 reclamantul a fost mutat, la 

cerere, în cadrul SPF Huși. Ulterior, ca urmare a unei reorganizări, serviciul menționat a fost 

desființat, reclamantul continuând să-și desfășoare activitatea în aceeași localitate, dar în 

cadrul ITPF Iași. Reîncadrarea părții în noua instituție nu poate fi, în nici un caz, echivalată cu 

o mutare, astfel încât se poate în continuare aprecia ca reclamantul își desfășoară activitatea în 

localitatea anterior menționată ca urmare a exprimării propriei voințe.  

În aceste condiții, instanța a constatat că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile 

prevăzute la art. 6 lit. f. din HG nr. 1292/2003 astfel încât reclamantul nu poate beneficia de 

decontarea cheltuielilor de transport. 

Împrejurarea că anterior datei de 12.11.2015 a beneficiat de decontarea cheltuielilor de 

transport a considerat prima instanță că nu are relevanță în cauza de față, o astfel de practică 

nefiind suficientă pentru acordarea unui drept, daca din înscrisurile depuse la dosar, reiese că 

reclamantul nu se încadrează în dispozițiile legii pentru a beneficia de acest drept. 

De asemenea, instanța a mai reținut că nici celelalte două situații nu sunt aplicabile 

reclamantului. Acesta nu demonstrează că a fost împuternicit să îndeplinească funcții într-o 

altă unitate și nici că a fost numit la prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu.  

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs, în termen legal, recurentul Sindicatul 

Național al Agenților de Poliție, în numele membrului de sindicat X, arătând că după 

reorganizarea administrativă a Poliției de Frontieră, recurentul a fost încadrat pe post la 

Sectorul Poliției de Frontieră Huși, însă nu și-a mai desfășurat activitatea în municipiul Huși, 

ci în localitatea A., com D. În aceste condiții, locul de muncă al reclamantului s-a modificat 

după reorganizare tocmai cu privire la locul de desfășurare efectivă a activității. 

Consideră că numirea sa în anul 2011, după reorganizare, s-a făcut în interesul 

serviciului, iar în anul 2012 Sectorul Poliției de Frontieră Huși și-a stabilit sediul în 

municipiul Huși, însă, la momentul reorganizării, reclamantul a desfășurat activitate în 
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localitatea A., com. D., sens în care nu pot fi întemeiate cele reținute de instanța de judecată, 

în sensul că nu a fost o schimbare efectivă a locului de muncă; 

Intimatul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, legal citat, a depus 

întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat. 

Soluția instanței de recurs 

Cu privire la situația reclamantului, se reține că acesta, începând cu data de 

01.04.2006, a fost numit în prima funcție la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră 

Vaslui (I.J.P.F. Vaslui), în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Fălciu (S.P.F. Fălciu), cu 

sediul în localitatea B., com. F., județul Vaslui, în baza dispoziției șefului I.J.P.F. Vaslui nr. 

xxxx din 01.04.2006. 

Ulterior, începând cu data de 01.02.2007, în baza dispoziției șefului ITPF Vaslui nr. 

xxxx/01.02.2007, la cererea reclamantului, acesta fost mutat de la SPF Fălciu la SPF Huși, 

care avea sediul în localitatea Huși, în timp ce avea domiciliul în Municipiul Vaslui. 

La data de 15.12.2011, Poliția de Frontieră Română a fost reorganizată prin Legea nr. 

280/2011 în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării 

Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă, structuri cu 

personalitate juridică, iar întreg personalul I.J.P.F. Vaslui a fost mutat în interesul serviciului, 

respectiv preluat, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (I.T.P.F. - Iași), 

conform dispoziției inspectorului general și a șefului I.T.P.F. Iași. 

Ocuparea posturilor similare celor desființate s-a făcut prin repunerea în funcție prin 

aplicarea prevederilor art. 100 alin. l și 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcționarilor publici, respectiv prin numirea în funcții a personalului. 

Mutarea reclamantului de la I.J.P.F. Vaslui – SPF Huși la I.T.P.F. Iași, ca urmare a 

reorganizării, s-a făcut prin numirea sa în cadrul ITPF Iași – SPF Huși, cu sediul în Huși. 

În urma verificărilor efectuate, pârâtul a constatat că reclamantul nu îndeplinește 

condițiile legale pentru a beneficia de dreptul la decontarea cheltuielilor de transport. Prin 

adresa nr. xxxx/29.06.2018 emisă de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a fost 

informat reclamantul cu privire la refuzul de decontare a cheltuielilor de transport. 

Curtea costată că, în cauză, sunt incidente prevederile art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 

1292/2003, citate și de prima instanță, dispoziții ce statuează că „polițiștii au dreptul la 

decontarea cheltuielilor de transport, dus și întors, în contul unităților din care fac parte și în 

situațiile în care se deplasează: 

f) la și de la locul de muncă, pe o distanță de 5 - 70 km, pentru polițiștii mutați în 

interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, cărora nu li 

se pot asigura locuințe în localitatea în care au fost mutați; 

f ind. 1) la și de la locul de muncă, pe o distanță de 5 - 70 km, pentru polițiștii 

împuterniciți să îndeplinească funcții într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată 

într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, și pentru polițiștii numiți în 

prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, cărora nu li se pot 

asigura locuințe în localitatea în care au fost împuterniciți/numiți în prima funcție.” 

Instanța de recurs mai arată că potrivit art. 4 alin. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 51/2014 

decontarea se realizează în cazul polițiștilor aflați în următoarele situații: a) au fost numiți în 

prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; b) au fost mutați 

în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință. 

Așa cum a reținut și prima instanța, pentru soluționarea favorabilă a cererii 

recurentului de obligare la decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, 

trebuie îndeplinite cumulativ două condiții, respectiv: pe de o parte, ca data de 15.12.2011 să 

fi avut loc o mutare a recurentului în interesul serviciului; și, pe de altă parte, ca urmare a 

mutării în interesul serviciului, domiciliul sau reședința recurentului să nu se afle în 

circumscripția localității unde se afla serviciul. 

Or, în cauză, contrar celor reținute de prima instanță, Curtea reține că prima condiție 

referitoare la mutarea reclamantului în interesul serviciului nu este îndeplinită. 
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Astfel, principala consecință a reorganizării Poliției de Frontieră Română prin Legea 

nr. 280/2011 în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării 

Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă a constat în preluarea 

de către acestea din urmă a personalului în interesul serviciului.  

Mutarea în interes de serviciu, în sensul legii, nu presupune doar scriptic trecerea de la 

o instituție la alta, ci efectiv desfășurarea activității profesionale într-o altă unitate decât cea în 

care funcționarul statutar lucra înainte de intervenirea modificării raportului de serviciu, ceea 

ce nu este valabil în prezenta speță. Scopul normei legale citate a fost ca decontarea 

cheltuielilor de transport să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu, 

ceea ce presupune schimbarea locului de muncă. 

Astfel pretențiile reclamantului trebuie să fie examinate exclusiv în funcție de natura 

schimbării ce a avut în raportul de serviciu pe care acesta îl are cu pârâta și de implicațiile pe 

care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce privește situația locativă a reclamantului. 

În speță, Curtea constată că reclamantului nu i s-a schimbat în realitate locul de 

muncă, acesta continuându-și activitatea în același loc de muncă, în aceleași condiții, ceea ce 

s-a schimbat fiind doar denumirea autorității cu care avea raport de serviciu ca urmare a 

reorganizării Poliției de Frontieră Română prin Legea nr. 280/2011 fiind desființat 

Inspectoratul Județean Vaslui, astfel că reclamantul a fost preluat de structura nou înființată 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcționarii publici, termenul de mutare efectivă, aceasta nu înseamnă că nu se 

impune verificarea condițiilor concrete în care s-a dispus și s-a realizat mutarea funcționarului 

public, dacă a existat o mutare reală, respectiv o schimbare a locului de muncă, și nu doar o 

schimbare a unității angajatoare, întrucât sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială 

reală care a survenit ca urmare a unei mutări reale, efective. 

Mai mult, nici cea de-a doua condiție de recunoaștere a dreptului recurentului la 

decontarea cheltuielilor de transport nu este îndeplinită, întrucât situația de fapt cerută de 

normă preexista, reclamantul ocupând o funcție în cadrul SPF Huși (indiferent că sediul era la 

Huși sau com. A.) încă din 2007, ca urmare propriei sale solicitări, iar nu în interes de 

serviciu. 

Având în vedere considerentele expuse, întrucât nu există motive de nelegalitate 

invocate reclamant, iar soluția de respingere a cererii de decont este una legală și temeinică, în 

mod corect prima instanța a respins ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtului să 

recunoască și să deconteze cheltuielile de transport pentru perioada 12.11.2015. 

 

3. Contencios administrativ fiscal. Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili 

obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. 

Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 91 alin. 1, art. 23 și art. 84 din OG nr. 92/2003. 

Deductibilitatea cheltuielilor efectuate cu plata salariilor de către cabinetul medical 

individual 

 

Dispozițiile legale invocate nu se referă nici la momentul declarării, nici la cel al 

calculării, stabilirii, finalizării sau regularizării bazei de impunere a creanței fiscale și a 

obligației fiscale corelative, ci trimite expres la momentul constituirii, al generării bazei de 

impunere. Or, este evident că, în privința impozitului pe venit, acesta nu se poate declara în 

absența bazei sale de impunere, de unde rezultă faptul că, la data declarării și plății acestui 

tip de impozit, în cursul anului fiscal aferent, venitul a fost deja realizat. Drept urmare, 

interpretarea sistematică a prevederilor legale conduce la concluzia că venitul impozabil, 

deci baza de impunere a obligației reprezentate de plata impozitului pe venit, se constituie 

constant în chiar cursul anului fiscal în cauză, fiind doar calculat cu titlu final și declarat cu 

titlu recapitulativ prin declarația fiscală depusă în cursul anului următor celui în cauză.  



16 

 

Instanța de recurs reține că încheierea unui contract de muncă pentru postul de șofer 

de către un cabinet medical este legală, fiind permisă de prevederile art. 2 alin. 1 și art. 11 

din Legea nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, care 

prevăd posibilitatea medicului de a angaja orice categorie de personal. În cauză, a fost 

încheiat un contract individual de muncă cu angajatul X, acesta reprezentând, alături de 

statele de plată, documentele care justifică, din punct de vedere fiscal, deductibilitatea 

cheltuielilor cu salariile și sarcinile fiscale asupra salariilor. Neindicarea în contractul de 

muncă a programului de lucru, lipsa fișei postului, a pontajelor, precum și a altor documente 

referitoare la deplasările efectuate, sunt aspecte care privesc executarea contractului 

individual de muncă, cu relevanță în raporturile juridice de dreptul muncii. Curtea reține că 

deductibilitatea cheltuielilor cu salariile și viramentele aferente acestora, nu este 

condiționată de justificarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă, câtă 

vreme contribuabilul, care are calitatea de angajator, a făcut dovada că drepturile salariale 

și sarcinile fiscale aferente au fost efectiv plătite. Expertul judiciar confirmă efectuarea 

acestor plăți. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 767/08.05.2019  

 

Prin Sentința nr. 414/CA/15.10.2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a respins 

acțiunea formulată de reclamanta Z – Cabinet Medical Individual în contradictoriu cu pârâtul 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și pârâtul Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui. 

Pentru a pronunța această sentință, s-a reținut că prin decizia de impunere VSG-AIF 

2575/12.12.2016 în sarcina reclamantei au fost stabilite obligațiile fiscale în cuantum totalizat 

de 25.948,84 lei, din care:  

1. suma de 19.138,79 lei reprezentând impozit pe venit suplimentar aferent bazei de 

impozitare de 123.821 compusă din 109.483 lei cheltuieli salariale și viramente, 5.130 lei – 

cheltuieli telefonice, 7.518 lei cheltuieli cu obiecte de inventar, 1200 lei cheltuieli cu 

reabilitare termică, 490 lei taxă participare licitație și 

2. suma de 6.810,15 lei reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate 

suplimentară aferentă aceleiași baze de impozitare stabilită suplimentar.  

Împotriva modului de stabilire a obligațiilor fiscale a formulat contestație 

administrativă reclamanta iar prin Decizia nr. 5451/30.05.2017 emisă de Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Iași a fost respinsă contestația administrativă a reclamantei, 

arătându-se că în mod legal s-a procedat la stabilirea veniturilor anuale suplimentare. 

În ceea ce privește prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili obligațiile fiscale 

pentru anul 2010, prima instanță a invocat prevederile art. 91 alin. 1 și 2, art. 23 și art. 84 alin. 

1 din Legea nr. 571/2003, arătând că din interpretarea coroborată a acestor dispoziții legale 

devine evidentă concluzia că stabilirea obligației fiscale are loc în baza declarației de 

impunere, acesta fiind momentul în care se naște creanța fiscală și obligația sa corelativă, iar 

prin raportare la data depunerii declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2010, 

respectiv 16.05.2011, termenul de 5 ani urmează a fi calculat începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, respectiv 01.01.2012, astfel încât 

obligația fiscală suplimentară stabilită pentru venitul anual net din 2010 nu este prescrisă, 

aceasta fiind stabilită la data 12.12.2016. 

În legătură cu cheltuielile în cuantum de 109.483 lei, reprezentând salarii șofer, prima 

instanță, invocând prevederile pct. 37 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a ajuns la concluzia că, 

pentru verificarea eligibilității unei cheltuieli în vederea deducerii ei, organul fiscal are nu 

numai dreptul de a verifica evidențele contabile, ci și de a verifica dacă cheltuiala solicitată 

spre a fi dedusă (salariul, respectiv activitatea de șofer) a fost efectuată direct în interesul 
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activității cabinetului medical. Aceste verificări se fac pe baza documentelor puse la dispoziție 

cum ar fi foi de parcurs, delegații, ori reclamanta nu a făcut o asemenea dovadă.  

Consideră prima instanță că în mod just a apreciat organul fiscal că cheltuielile 

referitoare la salariul șoferului nu sunt deductibile, având în vedere că nu s-a putut reține că 

activitatea de șofer a fost prestată efectiv în interesul cabinetului medical, respectiv în scopul 

realizării de venituri de către cabinetul medical. De altfel, împrejurarea că funcția de șofer în 

cadrul Cabinetului Medical Individual – Z, este deținută de soțul numitei Z precum și faptul 

că acesta desfășoară activități remunerate în calitate de medic veterinar în cadrul Cabinetului 

Medical X și, începând cu anul 2013 și în cadrul SC „Y” SRL, conturează, în opinia 

Tribunalului Vaslui, o prezumție puternică că reclamanta a încercat să diminueze baza de 

impozitare și implicit obligațiile sale fiscale, păstrând veniturile în familia sa prin angajarea 

fictivă a soțului său pe postul de șofer.  

Reclamanta susține că nu există nicio dispoziție legală care să o oblige să dovedească 

faptul că cheltuiala respectivă a fost efectiv prestată, însă contrar celor afirmate prima instanță 

a reținut prevederile art. 10 din Legea nr. 207/2015, arătând că existența unor bonuri de 

benzină nu constituie o dovadă care să ateste faptul că șoferul angajat a prestat efectiv 

activitatea pentru care a fost remunerat. Cu atât mai mult, reclamanta ar fi trebuit să 

întreprindă toate diligențele pentru a proba faptul că această activitate a fost în mod real 

efectuată în condițiile în care doar prin raportare la calitatea șoferului, respectiv de soț al 

titularei cabinetului medical, planează o prezumție de fraudă.  

Deși expertul contabil a stabilit că aceste cheltuieli sunt deductibile, instanța a 

constatat că, prin raportare la argumentele invocate în conținutul raportului de expertiză, că 

acesta a verificat deductibilitatea sumei doar prin raportare la justificarea angajării unui șofer. 

Tribunalul nu neagă oportunitatea încheierii unui contract de muncă pentru desfășurarea 

activității cabinetului medical, ci consideră, având în vedere argumentele anterior prezentate, 

că activitatea remunerată nu a fost efectiv prestată. 

Reclamanta susține că în urma unui control efectuat în anul 2008, tot de către pârâtă, 

s-a apreciat că suma reprezentând salariul pentru șofer este deductibilă în condițiile în care 

activitatea de șofer a fost desfășurată tot de soțul reclamantei, astfel încât, consideră ea, și la 

acest moment această cheltuială trebuie să fie deductibilă, însă prima instanță nu a primit 

acest argument, întrucât este posibil ca la controlul anterior organul fiscal să nu fi identificat 

această situație de fapt.  

Referitor la cheltuielile cu telefonia mobilă și internet în cuantum de 5.310 lei, 

Tribunalul a constatat că potrivit notei de fundamentare nr. 1995/23.11.2016, folosind metoda 

estimării serviciului, pârâta a procedat la compararea cheltuielilor efectuate de reclamantă cu 

cele efectuate de alte șase cabinete medicale, observându-se că aceste costuri, reprezentând 

servicii de telefonie și internet, sunt cu mult superioare celorlalte. 

Așadar, contrar celor reținute de expertul fiscal, prima instanță a considerat că în mod 

corect a procedat organul fiscal, acesta estimând baza de impunere prin metoda 

produsului/serviciului, întrucât a constatat că cheltuielile efectuate cu acest titlu sunt mult mai 

mari decât ale altor persoane cu același obiect de activitate.  

În ceea ce privește suma de 7.518 lei, cheltuieli cu obiecte de inventar, a observat 

prima instanță că expertul fiscal a stabilit că această sumă nu este deductibilă având în vedere 

că reclamanta nu a pus la dispoziție documente din care să reiasă că acestea au fost folosite 

efectiv în desfășurarea activității cabinetului medical, însușindu-și astfel punctul de vedere 

exprimat de pârâtă.  

Față de suma 1.200 lei reprezentând cheltuială efectuată cu reabilitarea termică, 

expertul fiscal a reținut că aceasta este deductibilă doar în condițiile în care lucrarea a fost 

efectiv realizată, astfel că instanța a constatat că reclamanta nu a prezentat deviz de lucrări 

care să ateste că această lucrare a fost făcută efectiv. Totodată, s-a reținut că reclamanta nu 

deține registrul inventar pentru a se putea verifica lucrările de reabilitare efectuate, astfel încât 

se poate concluziona că pârâta a stabilit în mod legal că această cheltuială nu este deductibilă. 
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Și în ceea ce privește suma de 490 lei reprezentând taxă participare licitație, 

Tribunalul a reținut că sumele ce fac obiectul prezentei cauze au fost stabilite ca fiind 

nedeductibile ca urmare a conduitei culpabile a reclamantei care nu a pus la dispoziția 

organelor fiscale documentele justificative apte să probeze că aceste cheltuieli au fost făcute 

în scopul desfășurării activității cabinetului medical.  

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurenții Z– Cabinet Medical Individual 

și Z, solicitând admiterea recursului, casarea sentinței recurate cu privire la suma totală de 

25.948,94 lei compusă din 19.138,79 lei impozit pe venit suplimentar și 6.810,15 lei - 

contribuția de asigurări sociale de sănătate suplimentară aferentă aceleiași baze de impozitare 

stabilită suplimentar. 

Apreciază recurenta că în cauză sunt incidente prevederile art. 488 alin. l pct. 8 

C.proc.civ., arătând că instanța de fond a încălcat și interpretat greșit dispozițiile art. 91 alin. l 

din O.G. 92/2003 și art. 110 alin. l din Legea 207/2015, fapt ce atrage nulitatea actelor 

contestate cu privire la obligațiile fiscale suplimentare din perioada 01.01.2010-31.12.2010, 

invocând opinia unanimă exprimată în cadrul întâlnirii profesionale din trimestrul I 2018 

pentru unificarea practicii judiciare și formarea profesională continuă a Curții de Apel Târgu 

Mureș. 

Consideră că dispozițiile legale anterior menționate (art. 91 din O.G. nr. 92/2003 și art. 

23 din O.G. nr. 92/2003) nu se referă la momentul declarării, calculării, stabilirii, finalizării 

sau regularizării bazei de impunere a creanței fiscale și a obligației fiscale corelative, ci trimit 

expres la momentul constituirii, al generării bazei de impunere. 

Nu se poate declara un impozit în absența bazei sale de impunere, deci a profitului, de 

unde rezultă faptul că, la data declarării și plății impozitului pe profit, în cursul anului fiscal 

aferent, profitul a fost deja generat. Drept urmare, interpretarea sistematică a prevederilor 

legale conduce la concluzia că profitul, deci baza de impunere a obligației reprezentate de 

plata impozitului pe profit, se constituie constant în chiar cursul anului fiscal în cauză, fiind 

doar calculat cu titlu final și declarat cu titlu recapitulativ prin declarația 101 depusă în cursul 

anului următor celui în cauză. 

Or, în vederea stabilirii momentului de la care începe să curgă prescripția fiscală, legea 

nu se referă la calcularea finală sau declararea recapitulativă a bazei de impunere, ci la 

momentul constituirii acesteia, care este distinct și, în mod necesar și logic, anterior calculului 

final. Mai mult, baza de impunere pentru veniturile care generează obligații fiscale (impozite, 

taxe, contribuții etc.) o constituie veniturile impozabile. Momentul în care se naște un venit 

impozabil este dat de momentul în care acest venit este înregistrat în contabilitate și constituie 

momentul constituirii bazei de impunere. 

În ceea ce privește deductibilitatea cheltuielilor în cuantum de 109.483 lei 

reprezentând cheltuieli salariale și viramente, 5.130 lei - cheltuieli telefonice, 7.518 lei - 

cheltuieli cu obiecte de inventar, 1.200 lei - cheltuieli cu reabilitarea termica, 490 lei - taxa 

participare licitație, consideră recurenta că instanța de fond a interpretat greșit dispozițiile pct. 

37 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Susține recurenta că, deși instanța își întemeiază în drept soluția de respingere pe 

dispozițiile legale, la motivarea în fapt instanța se folosește doar de prezumții simple și 

probabilități, în lipsa unui probatoriu pertinent și insuficient, de natură a afecta corectitudinea 

raționamentului judiciar în operațiunea de stabilire a situației de fapt cu privire la realitatea 

acestor cheltuieli, cu atât mai mult cu cât potrivit raportului de expertiză contabilă, cheltuielile 

de natură salarială, cât și cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decât impozitul pe venit sunt 

cheltuieli deductibile potrivit punctului 38 din Normele Metodologice de aplicare ale art. 48 

din Codul Fiscal. 

Consideră că, în ce privește cheltuielile salariale, instanța de fond și-a întemeiat, în 

mod nelegal, soluția pe prezumția de fraudă în condițiile în care la dosarul cauzei nu există 

nicio probă în acest sens, iar pârâtele intimate nu au făcut dovada că în cauză au întocmit 
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vreun proces-verbal de sesizare a organului de urmărire penală în condițiile art. 132 și art. 349 

din Legea nr. 207/2015. 

A mai invocat recurenta că Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că simpla 

încălcare a prevederilor legale nu reprezintă fraudă la lege, ci este necesar să se facă dovada 

faptului că părțile au acționat de conivență pentru a eluda prevederile legale, precum și 

dovada utilizării unui mijloc/mecanism fraudulos prin care au fost eludate prevederi legale 

imperative. Consideră că, în cauză nu există nicio dovadă a intenției reclamanților la fraudă, 

cu atât mai mult cu cât există state de plată întocmite la timp, obligațiile bugetare aferente 

activității de șofer au fost achitate la timp și, nu în ultimul rând, reclamanții au mai fost supuși 

anterior unui control fiscal, iar această cheltuială a fost considerată deductibilă. 

În caz de simple suspiciuni neprobate, îndoiala asupra situației de fapt trebuie să 

profite contribuabilului (in dubio pro reo sau in dubio contra fiscum), iar dacă nu se face 

dovada celor invocate, acest lucru echivalează cu inexistența faptelor invocate (idem est non 

esse et non probari). 

Mai consideră recurenta că există rea-credință în opinia exprimată de judecătorul 

fondului, acesta încălcând cu știință normele de drept material (punctul 38 din Normele 

Metodologice de aplicare ale art. 48 din Codul Fiscal), urmărind în mod evident vătămarea 

reclamantelor întrucât din conținutul raportului de inspecție fiscala nr. 2677 din 31.07.2008 

rezultă clar că: reclamanta a fost supusă în anul 2008 unui control fiscal care a avut spre 

verificare impozitul pe venit de natură salarială, pentru perioada verificata 01.01.2003-

30.06.2008 perioada în care se reține că unul din salariații cabinetului medical a fost același 

salariat X cu aceeași calificare – șofer, atunci nefiindu-i solicitate foi de parcurs pentru a i se 

considera cheltuiala cu salariul o cheltuială deductibilă. Potrivit conținutului raportului de 

inspecție fiscala nr. 2677 din 31.07.2008 se reține constant că „în urma verificării fiscale, a 

statelor de plată, declarațiilor întocmite de contribuabil nu s-au constatat modificări privind 

baza de impunere, astfel că nu s-au stabilit diferențe față de evidența contabilă a 

contribuabilului”. 

A mai arătat că este nelegal acest demers abuziv al inspectorilor fiscali, girat de 

instanța de fond, prin aceea că nici măcar cheltuielile realizate cu contribuțiile sociale 

obligatorii pentru salariați și contribuabil nu ar fi deductibile, chiar dacă acestea au și fost 

plătite bugetului statului. După ce statul obligă contribuabilul angajator să plătească 

contribuții sociale aferente salariului plătit angajatului său (celui căruia îi asigură un venit), tot 

statul este cel care după ce i-a luat banii tot cu titlu de obligații fiscale, abuzează prin organele 

de control fiscal și îl mai impozitează încă o dată prin eliminarea acestei cheltuieli firesc 

deductibile. 

În ce privește motivarea instanței de fond cu privire la cheltuielile realizate cu plata 

serviciilor denumite în mod greșit „convorbiri telefonice”, recurenta a arătat că instanța s-a 

limitat la a prelua, cuvânt cu cuvânt, apărările intimatelor, dând doar o aparență de motivare a 

hotărârii astfel pronunțate. Însă, consideră că atât instanța de fond, cât și echipa de inspecție 

fiscală invocă metoda produsului/serviciului și a volumului din O.M.F.P. (în realitate, Ordin 

P.A.N.A.F.) nr. 3389/2011, fără însă a detalia în concret pentru fiecare estimare a bazei de 

impunere cum a fost aplicată această metodă în speță. 

A mai arătat în motivarea recursului că prima instanță a respins contestația formulată 

fără a cerceta toate criticile invocate, respectiv încălcarea de către echipa de inspecție fiscală a 

dispozițiilor art. 14 alin. 3 noul C.proc.fisc. sau nelegala stabilire a obligațiilor fiscale 

suplimentare reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate. 

A mai invocat recurenta că sentința civilă nr. 414/CA/2018 din 15.10.2018, a fost dată 

cu încălcarea art. 488 alin. 1 pct. 6 în sensul că instanța de fond nu motivează de ce înlătură 

concluziile expertului la punctele nr. 1 și 2, în timp ce preia concluziile expertului de la 

punctele 3, 4 și 5. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, instanța constată că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente: 
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În ceea ce privește primul motiv de nelegalitate invocat de recurentă și prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., se constată că acesta se referă la faptul că prima instanță nu 

ar fi motivat de ce a înlăturat concluziile expertului la punctele nr. 1 și 2, în timp ce a preluat 

concluziile expertului de la punctele 3, 4 și 5. 

Instanța de recurs, contrar criticilor formulate, observă că Tribunalul Vaslui a acceptat 

punctul de vedere al organului fiscal și a prezentat argumentele pentru care a menținut actele 

fiscale contestate, înlăturarea concluziilor expertului de la pct. 1 și 2 fiind implicită, ceea ce 

nu echivalează cu o nemotivare a hotărârii.  

De altfel, judecătorul nu este obligat să răspundă în mod expres fiecărui argument 

invocat de părți, care nu mai putea fi considerat ca determinant pentru soluționarea litigiului, 

fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că a răspuns tuturor argumentelor în mod 

implicit, prin raționamente logice.  

Cum motivarea hotărârii nu impune ca judecătorul să răspundă tuturor argumentelor 

invocate de părți, se constată că în cauză a fost îndeplinită cerința motivării prin prezentarea 

argumentelor decisive în soluționarea pricinii, din care rezultă în mod neechivoc examinarea 

probelor administrate și a dispozițiilor legale care au determinat soluția pronunțată, motivarea 

hotărârii recurate îndeplinind cerințele art. 425 alin. 1 lit. b din C.proc.civ., făcând posibilă 

exercitarea controlului judiciar. 

Referitor la aplicarea greșită a normelor de drept material, critică circumscrisă 

motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., Curtea constată că 

aceasta vizează mai multe aspecte. 

În primul rând, în ceea ce privește aplicarea normelor de drept referitoare la prescripția 

dreptului organului fiscal de a stabili obligați fiscale, se constată că soluția primei instanțe se 

bazează pe o interpretare a dispozițiilor legale, pe care Curtea nu o împărtășește. 

Astfel, în privința legii aplicabile prescripției dreptului organului fiscal de a stabili 

obligații fiscale, în mod corect a stabilit prima instanță că sunt incidente în cauză prevederile 

din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, având în vedere și dispozițiile 

tranzitorii cuprinse în art. 347 din noua lege privind Codul de procedură fiscală nr. 207/2015, 

termenele în curs la data intrării sale în vigoare (01.01.2016) se calculează după normele 

legale în vigoare la data la care au început să curgă. 

Or, pentru obligațiile fiscale stabilite prin decizia de impunere contestată în cauză, 

indiferent cum se determină momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție, este 

Codul de procedură fiscală aprobat prin OG nr. 92/2003. 

Esențial în cauză este a se determina momentul de la care începe să curgă termenul de 

prescripție, care potrivit art. 91 alin. 2 din OG nr. 92/2003 curge de la data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune 

altfel. 

Art. 23 din OG nr. 92/2003 stabilește că dacă legea nu prevede altfel, dreptul de 

creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se 

constituie baza de impunere care le generează, iar la acest moment se naște dreptul organului 

fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată”.  

Din coroborarea dispozițiilor legale anterior invocate, rezultă clar faptul că termenul 

de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată, 

se prescrie în termen de 5 ani și începe sa curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui 

în care s-a constituit baza de impunere care a generat creanța fiscală. 

Contrar celor reținute de prima instanță, Curtea observă că dispozițiile legale invocate 

nu se referă nici la momentul declarării, nici la cel al calculării, stabilirii, finalizării sau 

regularizării bazei de impunere a creanței fiscale și a obligației fiscale corelative, ci trimite 

expres la momentul constituirii, al generării bazei de impunere. 

Or, este evident că, în privința impozitului pe venit, acesta nu se poate declara în 

absența bazei sale de impunere, de unde rezultă faptul că, la data declarării și plății acestui tip 

de impozit, în cursul anului fiscal aferent, venitul a fost deja realizat. Drept urmare, 
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interpretarea sistematică a prevederilor legale conduce la concluzia că venitul impozabil, deci 

baza de impunere a obligației reprezentate de plata impozitului pe venit, se constituie constant 

în chiar cursul anului fiscal în cauză, fiind doar calculat cu titlu final și declarat cu titlu 

recapitulativ prin declarația fiscală depusă în cursul anului următor celui în cauză.  

Prin urmare, câtă vreme, în vederea stabilirii momentului de la care începe să curgă 

prescripția fiscală, legea nu se referă la calcularea finală sau declararea recapitulativă a bazei 

de impunere (în speță, a venitului), este relevant pentru calculul termenului de prescripție 

momentul constituirii acesteia, care este distinct și, în mod necesar și logic, anterior calculului 

final.  

Curtea mai are în vedere și faptul că „baza de impunere” pentru calculul obligațiilor 

fiscale (impozite, taxe, contribuții etc.) o constituie „veniturile impozabile”, iar momentul în 

care se naște un venit impozabil este dat de data la care acest venit este înregistrat în 

contabilitate și constituie momentul constituirii bazei de impunere. 

Prin urmare, cu privire la determinarea momentului de la care începe să curgă 

termenul de prescripție al dreptului organului fiscal de a stabili obligațiile fiscal nu prezintă 

relevanță aspectele referitoare la termenul de depunere a declarației fiscale privind impozitul 

pe venit.  

Este evident că inspecția cu privire la o creanță fiscală trebuie să aibă loc în interiorul 

termenului de prescripție a dreptului organelor fiscale de a stabili obligații cu privire la 

respectiva creanță fiscală. Astfel, pentru o creanță născută în anul 2010 prescripția a început 

să curgă la data de 01.01.2011 și s-a împlinit la data de 01.01.2016, aceasta putând face 

obiectul unei inspecții fiscale doar în situația în care controlul fiscal s-ar fi derulat până la data 

de 01.01.2016, cu excepția cazului în care ar fi intervenit o cauză de suspendare sau 

întrerupere a prescripției, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de față.  

În consecință, termenul de prescripție pentru stabilirea obligațiilor fiscale reprezentând 

impozit pe venit și contribuții pentru asigurări sociale pentru sănătate pentru anul 2010 s-a 

împlinit la data de 01.01.2016.  

Astfel, de vreme ce la data de 12.10.2016 (data începerii inspecției fiscale) dreptul 

organului fiscal de a stabili obligați fiscale aferente anului 2010 era prescris, nici nu mai 

puteau fi stabilite obligații fiscale suplimentare pentru această perioadă, obligații calculate 

prin raportare la o bază de impunere suplimentară de 26.159 lei: 19.764 lei cheltuieli cu 

salariile și vărsămintele; 1.393 lei cheltuielile cu materiale auxiliare fără a avea documente; 

1.232 lei cheltuieli efectuate cu achiziționarea unor obiecte de inventar; 2.770 lei, cheltuieli cu 

materiale de construcție care nu se regăsesc în sediul CMI; 1.000 lei, cheltuieli cu materiale 

de curățenie înregistrate pe bază de bon fiscal). 

Rezultă că decizia de soluționare a contestațiilor nr. 5451/30.05.2017 a Direcției 

Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, precum și decizia de impunere nr. VSG-AIF 

2575/12.12.2016 și raportul de inspecție fiscală nr. VSG-AIF 2507/05.12.2016 sunt nelegale 

sub acest aspect, cu privire la suma de 5.625 lei, reprezentând impozit pe venit (4.186 lei) și 

contribuții pentru asigurări sociale pentru sănătate (1.439 lei) aferente acestei perioade. 

În ceea ce privește mărirea bazei de impunere cu suma de 89.719 lei, reprezentând 

cheltuieli salariale și viramente pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2015, cu salariatul X, 

Curtea constată că prima instanță a făcut o greșită aplicare a prevederilor de drept material. 

Astfel, organul fiscal a reținut caracterul nedeductibil al acestor cheltuieli în baza unei 

prezumții simple de fraudare a legii, în considerarea faptului că salariatul, pe lângă faptul că 

este soțul reclamantei și angajat șofer la cabinetul medical al acesteia, este, în același timp, 

medic veterinar titular, reprezentant al CMV X și al SC „Y” SRL, considerându-se evident că 

acesta nu avea posibilitatea de a presta activitatea lucrativă timp de 8 ore zilnic, așa cum a fost 

remunerat. De asemenea, a mai reținut organul fiscală că nu sunt prezentate documente care 

să ateste starea de fapt fiscală, cum ar fi: fișa postului, contractul de muncă din care să rezulte 

programul de lucru al șoferului, intervalul orar în care își desfășoară activitatea, o foaie de 

pontaj sau/și orice alt document justificativ întocmit de angajat din care să rezulte: deplasările 
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efectuate, orarul curselor/deplasărilor, delegații/FAZ/ orice alte situații zilnice, lunare, anuale 

(consumuri carburant) care ar fi trebuit să fie întocmite în situația dată. 

Pe de altă parte, expertul judiciar a constatat că aceste cheltuieli sunt deductibile, 

întrucât sunt cheltuieli de natură salarială și impozite aferente salariilor, efectuate în interesul 

direct al activității, fiind efectiv justificate prin documente statele de plată sunt cuprinse în 

cheltuielile exercițiului financiar al anului în care au fost plătite. 

Mai reține instanța de recurs că, potrivit pct. 37 din Normele metodologice pentru 

aplicare Legii nr. 571/2003 aprobate prin HG nr. 44/2004, regulile generale aplicabile pentru 

deducerea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor sunt și următoarele: 

a) să fie efectuate în interesul direct al activității; 

b) să corespundă unor cheltuieli efective și să fie justificate cu documente; 

c) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost 

plătite, inclusiv în cazul cheltuielilor reprezentând plăți efectuate în avans care se referă la 

alte exerciții fiscale. 

Astfel, îndeplinirea primei condiții ca aceste cheltuieli cu salariile să fie efectuate în 

interesul direct al activității cabinetului medical nu sunt contestate nici de organul fiscal, 

recunoscându-se, implicit, faptul că angajarea unui șofer și plata salariului corespunzător sunt 

în interesul direct al activității prestate de reclamantă. 

Neregulile invocate de organul fiscal privesc cea de-a doua cerință, reținându-se că 

aceste cheltuieli cu salariile nu ar fi justificate de documente, respectiv că nu ar rezulta că 

salariatul ar fi prestat efectiv activitate în cadrul cabinetului medical, considerând că aceste 

cheltuieli au fost înregistrate pentru a diminua baza impozabilă. 

Instanța de recurs reține că încheierea unui contract de muncă pentru postul de șofer 

de către un cabinet medical este legală, fiind permisă de prevederile art. 2 alin. 1 și art. 11 din 

Legea nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, care prevăd 

posibilitatea medicului de a angaja orice categorie de personal.  

În cauză, a fost încheiat un contract individual de muncă cu angajatul X, acesta 

reprezentând, alături de statele de plată, documentele care justifică, din punct de vedere fiscal, 

deductibilitatea cheltuielilor cu salariile și sarcinile fiscale asupra salariilor. 

Neindicarea în contractul de muncă a programului de lucru, lipsa fișei postului, a 

pontajelor, precum și a altor documente referitoare la deplasările efectuate, sunt aspecte care 

privesc executarea contractului individual de muncă, cu relevanță în raporturile juridice de 

dreptul muncii. 

Curtea amintește, în acest sens, că principiul prevalenței conținutului economic al 

situațiilor relevante din punct de vedere fiscal, consacrat de art. 14 din Legea nr. 207/2015, 

invocat și de recurentă, stabilește, printre altele, că „organul fiscal stabilește tratamentul 

fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal 

nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor 

prevederi legale”. 

Prin urmare, aplicând în cauză acest principiu enunțat mai sus, Curtea reține că 

deductibilitatea cheltuielilor cu salariile și viramentele aferente acestora, nu este condiționată 

de justificarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă, câtă vreme 

contribuabilul, care are calitatea de angajator, a făcut dovada că drepturile salariale și sarcinile 

fiscale aferente au fost efectiv plătite. Expertul judiciar confirmă efectuarea acestor plăți. 

În ceea ce privește cele reținute de prima instanță referitor la prezumția de fraudă la 

lege, Curtea constată că, de fapt, rațiunea pentru care organul fiscal nu a recunoscut 

deductibilitatea cheltuielilor cu salariile și viramentele aferente este reprezentată de 

presupunerile organului fiscal privind caracterul fictiv al raportului de muncă. Or, în măsura 

în care organul fiscal avea suspiciuni cu privire la caracterului real al raportului de muncă 

trebuia să facă demersurile legale în vederea clarificării aspectelor constatate, inclusiv prin 

sesizarea organelor de urmărire penală, ceea ce în cauză nu s-a întâmplat. 
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Mai mult, observă instanța de recurs că, deși a făcut obiectul inspecției fiscale, 

inspectorii fiscali nu au constatat la capitolul impozit pe veniturile de natură salarială diferențe 

(în plus sau în minus) față de cele declarate și plătite, recunoscându-se, prin aceasta, 

caracterul real al contractului individual de muncă. În aceste condiții, pentru consecvență, se 

impune recunoașterea efectelor juridice în plan fiscal ale aceleiași operațiuni, prin 

considerarea ca deductibile a cheltuielilor cu salariile și viramentele. 

Pentru aceste considerente, instanța de recurs constată că susținerile recurentei sunt 

întemeiate, întrucât, față de circumstanțele cauzei, nu pot fi excluse de la deducere cheltuielile 

cu salariile și vărsămintele aferente, în cuantum de 89.719 lei, astfel încât, contrar celor 

reținute de prima instanță, decizia de soluționare a contestațiilor nr. 5451/30.05.2017 a 

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, precum și decizia de impunere nr. 

VSG-AIF 2575/12.12.2016 și raportul de inspecție fiscală nr. VSG-AIF 2507/05.12.2016 sunt 

nelegale și sub acest aspect, cu privire la suma de 18.750 lei reprezentând impozit pe venit 

(14.355 lei) și contribuții pentru asigurări sociale pentru sănătate (4.935 lei) stabilite 

suplimentar pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2015. 

Referitor la deductibilitatea cheltuielilor cu taxele de telecomunicații, internet și 

telefonie în perioada 2012 - 2015 în sumă de 5.130 lei, Curtea reține că potrivit art. 48 alin. 5 

lit. i din Legea nr. 571/2003 sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate pentru activitatea 

independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile 

numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente. 

Or, în condițiile în care reclamanta nu a probat cu documente că serviciile de 

telecomunicații, internet și telefonie fixă au fost au servit exclusiv activității cabinetului 

medical individual, în mod legal, cu aplicarea corectă a prevederilor art. 48 alin. 5 lit. i din 

Legea nr. 571/2003, organele de inspecție fiscală, cu respectarea limitelor dreptului de 

apreciere prevăzut de art. 6 din Legea nr. 207/2015, au procedat la estimarea valorii acestor 

convorbiri, prin aplicarea Metodei produsului/serviciului și a volumului, metodă reglementată 

prin Ordinul OPANAF nr. 3389/2011, prin compararea cheltuielilor efectuate de alte cabinete 

medicale din zonă, cu aceleași servicii, din aceeași perioadă. 

Prin urmare, în mod corect prima instanță a stabilit justețea soluției organului fiscal, 

dată fiind situația existentă, concluziile expertului judiciar, deși susțin deductibilitatea totală a 

acestor cheltuieli, nu au la bază o analiză concretă a situației de fapt și nici nu se raportează la 

normele de drept material aplicabile, deși au fost invocate de organul fiscal, atât în raportul de 

inspecție fiscală și decizia de impunere, cât și în decizia de soluționare a contestației. 

În ceea ce privește, cheltuielile efectuate cu achiziționarea unor obiecte de inventar în 

valoare de 6.286 lei (din care 3.852 lei înregistrată în anul 2012 și 2.434 lei înregistrată în 

anul 2013), așa cum corect a reținut Tribunalul Vaslui, acestea sunt deductibile în măsura în 

care îndeplinesc regulile generale cuprinse în art. 48 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 și pct. 37-

38 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004. 

Astfel, pentru recunoașterea dreptului de a deduce aceste cheltuieli, reclamanta avea 

obligația de a face dovada că aceste cheltuieli cu bunurile de inventar, pentru care a prezentat 

documentele justificative, să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul 

realizării venitului. 

Or, așa cum au constatat organele de control fiscal aceste bunuri în valoare totală de 

6.286 lei, achiziționate în anii 2012 și 2013 (mobilă, saltea super stop, mobilier practic, 

comodă mobilier practic, respectiv 2 aparate aer condiționat, tablete 650/2013) nu au fost 

regăsite la cabinetul medical și nici nu figurau înregistrate în registrul bunurilor de inventar.  

Prin urmare, concluzia firească, la care ajuns inclusiv expertul judiciar, este că aceste 

cheltuieli efectuate cu achiziționarea acestor bunuri nu îndeplinesc condiția prevăzută de art. 

48 alin. 4 lit. a din Legea nr. 571/2003 de a fi efectuate în cadrul activității desfășurate cu 

scopul realizării venitului, astfel că susținerile recurentei referitoare la aplicarea greșită a 

normelor de drept material sunt nefondate. 
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Referitor la cheltuielile cu reabilitarea termică în cuantum de 1.200 lei efectuate în 

anul 2015, așa cum rezultă din constatările inspectorilor fiscali, necontestate de reclamantă, la 

cabinetul medical, în exterior nu este efectuată nicio reabilitare termică, iar în evidența ținută 

de reclamantă nu există documente justificative privind executarea lucrării de reabilitare. 

În aceste condiții, corect s-a reținut de prima instanță că nici această cheltuială nu este 

deductibilă, nefiind îndeplinite cerințele art. 48 alin. 4 lit. c ind. 1) și art. 24 alin. 16 din Legea 

nr. 571/2003 privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru 

cabinetele medicale. 

În fine, în ceea ce privește cheltuielile efectuate cu taxa de participare la licitație în 

contul de 490 lei, se constată că și cu privire la această chestiune criticile recurentei sunt 

nefondate, întrucât nu a făcut dovada că această taxă a fost achitată cu scopul realizării de 

venituri din activitatea desfășurată, neprezentând niciun mijloc de probă în acest sens, 

apărarea reclamantei limitându-se la simple susțineri, așa cum a reținut, de altfel și prima 

instanță. 

 

4. Anulare act administrativ. Raport de control și decizie de sancționare emise Casa 

de Asigurări de Sănătate pentru nerespectarea contractului de furnizare servicii medicale 

aprobat prin HG nr. 161/2016. Eliberarea de prescripții medicale unor pacienți în perioada 

în care erau internați în cadrul spitalului. Lipsa caracterului imputabil al faptei 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- raport de control emis de Casa de Asigurări de Sănătate 

- contract de furnizare servicii medicale 

- nerespectare obligații furnizor de servicii medicale 

Temei de drept: HG nr. 161/2016 art. 98 alin. 1 pct. 2 

 

Faptul că, în timp ce pacienții erau internați în cadrul spitalului, unul dintre 

reprezentanții legali sau o rudă s-a prezentat la medicul de familie și a solicitat eliberarea 

rețetei lunare, de regulă pentru afecțiunile cronice de care respectivul pacient suferea, este 

un aspect pentru care spitalul nu poate fi răspunzător, atâta timp cât nici măcar nu a avut 

cunoștință de acest lucru. În cauză, nu se pune așadar problema refuzului spitalului de a 

asigura medicația necesară pacientului pe perioada internării, pentru ca respectivele sume să 

îi fie imputate. 

Probatoriul administrat în cauză relevă că pacienților aflați în regim de internare 

continuă le-au fost emise  prescripții medicale de către medicii de familie ai acestora și nu de 

către medicii spitalului așa încât, reclamantul nu poate fi ținut răspunzător pentru acțiuni ale 

unor persoane pentru care nu răspunde. Din dispozițiile prevederilor art. 98 alin 1 pct. 2 din 

HG nr. 161/2016 rezultă în mod evident că, pentru  a atrage răspunderea spitalului pentru 

medicația acordată pacienților internați respectiva medicație trebuie să aibă la bază 

„documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați”, și 

nicidecum de către medicii de familie sau alți medici. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 653/16.04.2019  

 

Prin sentința civilă nr. XXX/ca/13.12.2018 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

acțiunea formulată de reclamanta reclamantul S.C.U.C.S.M. în contradictoriu cu pârâta Casa 

de Asigurări de Sănătate, s-a anulat în parte raportul de control nr. XXXX/02.11.2017 emis de 

pârâtă  – în ceea ce priveşte suma de 811,43 lei din care, suma 720,36 lei cu titlu de valoare 

compensată de aferentă prescripţiilor medicale emise pentru pacienţi internaţi în aceeaşi 
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perioadă în regim de spitalizare continuă şi suma de 91,07 lei reprezentând accesorii calculate 

la data de 01.11.2017, s-a anulat decizia nr. XXXX/20.11.2017 şi adresa nr. 

XXXX/06.11.2017, emise de către pârâtă; a fost obligată pârâta să restituie reclamantului 

suma de 811,43 lei din care, suma 720,36 lei cu titlu de valoare compensată de aferentă 

prescripţiilor medicale emise pentru pacienţi internaţi în aceeaşi perioadă în regim de 

spitalizare continuă şi suma de 91,07 lei reprezentând accesorii calculate la data de 

01.11.2017 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs pârâta Casa de Asigurări de 

Sănătate, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Recurenta susține că pentru a admite acţiunea formulată de către S.C.U.C.S.M., 

instanța de fond a reţinut faptul că actul de control nu conţine nici o referire la vreo reţetă 

eliberată de către medicii reclamantului care să fi fost prescrisă de către aceştia în timp ce 

pacienţii se aflau în regim de internare continuă şi nici nu confirmă vreun refuz al spitalului 

de a sigura medicamentaţia necesară pacienţilor din farmacia proprie, drept pentru care nu 

este dovedită nerespectarea de către reclamant a obligaţiei prevăzută de art. 98 alin. 1 din HG 

nr. 161/2016. Totodată, instanţa reţine că probatoriul administrat în cauză relevă că pacienţilor 

aflaţi în internare continuă le-au fost emise prescripţii medicale de către medicii de familie ai 

acestora şi nu de către medicii spitalului. 

Din modul în care sunt indicate considerentele şi motivarea sentinţei de fond, 

Tribunalul Iaşi lasă să se înțeleagă că S.C.U.C.S.M. nu poate fi ţinut răspunzător pentru 

acţiuni ale unor persoane pentru care nu răspunde. 

Aserţiunile instanţei de fond sunt lipsite de temeinicie, atâta vreme cât perioada 

internării continue a pacienţilor semnifică prezenţa acestora neîntreruptă în cadrul unităţii 

spitaliceşti, concomitent cu asigurarea întregii medicamentaţii. În cazul în care este necesară 

medicamentaţie care nu intră sub incidența cazului medical de rezolvat, intervine 

aplicabilitatea Anexei 22 la Normele de aplicare ale Contractului-cadru, care atestă internarea 

pacientului şi permisiunea de a-i fi prescrise medicamente de către un alt medic. 

Prin Raportul de control înregistrat la CJAS sub nr. XXXX/02.11.2017 a fost 

verificată obligaţia spitalelor de a asigura medicamente pe perioada în care pacienţii erau 

internaţi în spitalizare continuă pentru anul 2016 (Anexa 6 la Nota de constatare a Curţii de 

Conturi a României, Departamentul V - din iunie 2017, înregistrată la CJAS sub nr. 

XXX/23.06.2017). Cu prilejul efectuării controlului, au fost intersectate datele raportate de 

farmacii privind reţetele eliberate şi validate de SIUI în anul 2016 cu datele raportate de 

spitale şi validate în SIUI, fiind extrasă perioada în care pacienţii figurau în regim de 

spitalizare continuă. S-a constatat faptul că în anul 2016, pe perioada în care pacienţii figurau 

ca fiind internaţi în regim fie spitalizare continuă, au fost emise prescripţii medicale de către 

medicii specialişti din ambulatoriu şi de către medicii de familie fără a exista Anexa 22 care 

ar fi făcut posibilă emiterea în condiţii de legalitate a acestora. Lipsa Anexei 22 a fost 

exhibată în urma Notificării furnizorilor de a prezenta înscrisuri justificative. 

A reţinut echipa de control faptul că potrivit prevederilor Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

„Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continua şi 

în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, 

inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare si investigaţii paraclinice”. 

Reclamantul susţine faptul că acţiunea de control nu s-a desfăşurat la sediul spitalului, 

dar arată că în urma comunicării anexei, spitalul a analizat punctual fiecare caz, solicitând 

Note explicative medicilor. 

Se precizează faptul că pacienţii erau internaţi în cadrul spitalului, iar unul dintre 

reprezentanţii legali, respectiv o rudă s-a prezentat la medicul de familie şi a solicitat 

eliberarea reţetei; în acest context, spitalul considerând că nu se află în culpă. Totodată, se 

arată faptul că acţiunea de control nu s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 1012/2013, echipa de control rezumându-se la a sancţiona spitalul fără a deţine suficiente 
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date şi informaţii, întrucât acestea nu au fost solicitate în mod direct spitalului, fiind folosite 

doar datele existente în sistemul informatic. 

CJAS subliniază faptul că, raportat la legislaţia în vigoare şi aplicabilă tuturor 

furnizorilor din domeniul sănătăţii, nu este permis ca pe perioada în care pacientul figurează 

în SIUI ca fiind internat în cadrul spitalizării continue să fi fost emise prescripţii medicale 

pentru acelaşi pacient de către medicii de specialitate din ambulatoriu sau de către medicii de 

familie. 

Între obligaţiile caselor de asigurări de sănătate se subscrie si aceea de a recupera de la 

furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acelor servicii 

medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare şi dispozitive 

medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 

sănătate, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru a beneficia de aceste 

servicii. 

Conform art. 98 alin. 1 din HG nr. 161/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii 

medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de 

spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv 

cheltuielile din secţiile/compartimentele de ATI – structuri care nu internează/externează 

direct cazuri, precum şi pentru medicamente – în limita listei prezentate la contractare – 

materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi toate cheltuielile necesare pentru 

situaţiile prevăzute la art. 97 lit. a), b) şi c), cu excepţia medicamentelor şi materialelor 

sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate şi a dispozitivelor medicale şi 

serviciilor de tratament şi/sau diagnostic pentru unele afecţiuni din programele naţionale de 

sănătate. 

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanță a admis acțiunea formulată de reclamantul S.C.U.C.S.M., 

după o evaluare completă și detaliată a probelor administrate și a dispozițiilor legale incidente 

în speță. 

În considerentele sentinței, pe care instanța de recurs și le însușește, sunt prezentate, 

într-o manieră clară și completă, argumentele pertinente care au stat la baza adoptării soluției. 

Tot cu argumente pertinente, prima instanță a înlăturat susținerile formulate de recurentă, 

demonstrând pe baza probatoriului administrat în dosar și a prevederilor legale incidente în 

speță că cererea de chemare în judecată este întemeiată. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de Apel reține că pârâta Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a 

întreprins la S.C.U.C.S.M. o acţiune de control cu tematica „verificarea prescripţiilor 

medicale emise pentru  pacienţii internaţi în aceeaşi perioadă în regim de spitalizare continuă 

(Anexa 6 la Nota de constatare a Curţii de Conturi a României, Departamentul V - din iunie 

2017, înregistrată la CJAS sub nr. XXX/23.06.2017)”, acţiune finalizată prin încheierea 

raportului de control nr. XXXX/02.11.2017. 

Printre concluziile raportului, se regăseşte şi aceea potrivit căreia „În anul 2016 au fost 

prescrise în timpul spitalizării continue a asiguraţilor, de către medici angajaţi ai spitalelor, 

deşi acestea trebuiau asigurate de farmacia spitalului…”. 

În baza acestui raport, prin decizia nr. XXXX/20.11.2017 recurenta a decis 

sancţionarea reclamantului-intimat prin reţinerea sumei de 811.43 lei, iar adresa nr. 

XXXX/06.11.2017 emisă de pârâtă, reclamantului îi este adus la cunoştinţă că a fost 

sancţionat prin reţinerea sumei de 811,43 lei aferentă prescripţiilor medicale (valoare 

compensată 720,36 lei) emise pentru pacienţi internaţi în aceeaşi perioadă în regim de 

spitalizare continuă, în condițiile în care medicamentele se află în lista cu DCI/uri depusă la 

contractare şi accesorii calculate la data de 01.11.2017 (91,07 lei).  
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Prin raportul de control nr. XXXX/02.11.2017, s-a constat, în esenţă că, în anul 2016 

au fost prescrise în timpul spitalizării continue a asiguraţilor, de către diverşi medici, deşi 

acestea trebuiau asigurate de farmacia spitalului, reţinându-se încălcarea prevederilor art. 98 

alin. 1 din HG nr. 161/2016 potrivit cărora: „(1) Spitalele sunt obligate să suporte din suma 

contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în 

regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru 

rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din secţiile/compartimentele de ATI – 

structuri care nu internează/externează direct cazuri, precum şi pentru medicamente – în limita 

listei prezentate la contractare – materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi toate 

cheltuielile necesare pentru situaţiile prevăzute la art. 97 lit. a), b) şi c), cu excepţia: 

a) medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale 

de sănătate; 

b) dispozitivelor medicale şi serviciilor de tratament şi/sau diagnostic pentru unele 

afecţiuni din programele naţionale de sănătate. 

(2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor 

documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, 

suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi 

fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele 

rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. 

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a 

spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii 

aprobate prin decizie a conducătorului instituţiei. 

(4) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare 

de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în 

regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, 

inclusiv pentru medicamente – în limita listei prezentate la contractare – materiale sanitare şi 

investigaţii paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile 

din programele naţionale de sănătate. Această prevedere se aplică şi centrelor de sănătate 

multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.” 

Curtea reţine că potrivit prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate „Spitalele sunt 

obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continua şi în regim de 

spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv 

pentru medicamente, materiale sanitare si investigaţii paraclinice.” Perioada internării 

continue a pacienţilor semnifică prezenţa acestora neîntreruptă în cadrul unităţii spitaliceşti, 

concomitent cu asigurarea întregii medicamentaţii. Aşa cum corect arată recurenta, în cazul în 

care este necesară medicamentaţie care nu intră sub incidența cazului medical de rezolvat, 

intervine aplicabilitatea Anexei 22 la Normele de aplicare ale Contractului-cadru, care atestă 

internarea pacientului şi permisiunea de a-i fi prescrise medicamente de către un alt medic.  

Cu toate acestea, faptul că în timp ce pacienţii erau internaţi în cadrul spitalului, unul 

dintre reprezentanţii legali, sau o rudă s-a prezentat la medicul de familie şi a solicitat 

eliberarea reţetei lunare, de regulă pentru afecțiunile cronice de care respectivul pacient 

suferea, este un aspect pentru care spitalul nu poate fi răspunzător, atâta timp cât nici măcar 

nu a avut cunoştinţă de acest lucru. În cauză, nu se pune aşadar problema refuzului spitalului 

de a asigura medicaţia necesară pacientului pe perioada internării, pentru ca respectivele sume 

să îi fie imputate. 

Mai mult, în cauză nu se pune problema că respectivii pacienţi nu aveau dreptul să 

beneficieze de medicaţia eliberată, pentru a se crea vreun prejudiciu la buget, ci de faptul că 

medicul curant din spital nu a avut cunoştinţă de necesitatea eliberării şi a unei alte prescripţii, 

pacienţii, prin intermediul familiei apelând din proprie iniţiativă şi la medicii de familie. De, 

altfel aceştia din urmă au eliberat reţetele fără recomandarea unui medic specialist şi fără 
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consultarea personală a pacientului, în condiţiile în care unii chiar cunoşteau că pacienţii se 

află internaţi în spital. 

Aşa cum corect a reţinut şi tribunalul, activitatea de control a constat în verificarea de 

„Documente şi operaţiuni” respectiv: „situaţiile electronice prezentate de Curtea de Conturi a 

României (anexa 6)”, „rapoarte SIUI – istoric asigurat” şi „raportări spitale (spitalizare 

continuă”, fără o verificare efectivă, faptică, a celor imputate intimatului.  

Astfel, actul de control nu conţine nicio referire la vreo reţetă eliberată de către 

medicii reclamantului care să fi fost prescrisă de către aceştia în timp ce pacienţii se aflau în 

regim de internare continuă şi nici nu confirmă vreun refuz al spitalului de a asigura 

medicamentaţia necesară pacienţilor din farmacia proprie, drept pentru care, nu este dovedită 

nerespectarea de către reclamant a obligaţiei prevăzută de art. 98 alin. 1 din HG nr. 161/2016. 

Mai mult decât atât, prin înscrisurile depuse la dosar (foile de observaţie şi scrisorile 

medicale), reclamantul a făcut dovada că pacienţilor indicaţi în anexa la adresa nr. 

XXXX/06.11.2017 emisă de pârâtă, li s-au asigurat medicamentele necesare, în perioada 

spitalizării, iar la externare li s-au eliberat reţete gratuite sau compensate, după caz. 

Probatoriul administrat în cauză relevă că pacienţilor aflaţi în regim de internare 

continuă le-au fost emise  prescripţii medicale de către medicii de familie ai acestora şi nu de 

către medicii spitalului aşa încât, reclamantul nu poate fi ţinut răspunzător pentru acţiuni ale 

unor persoane pentru care nu răspunde. Din dispoziţiile prevederilor art. 98 alin. 1 pct. 2 din 

HG nr. 161/2016 rezultă în mod evident că, pentru a atrage răspunderea spitalului pentru 

medicaţia acordată pacienţilor internați respectiva medicaţie trebuie să aibă la bază 

„documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi”, şi 

nicidecum de către medicii de familie sau alți medici. 

În atare condiţii, în mod corect a fost admisă acţiunea cu consecinţa anulării parţiale a 

raportului de control nr. XXXX/02.11.2017 – în ceea ce priveşte suma de 811,43 lei aferentă 

prescripţiilor medicale (valoare compensată 720,36 lei) emise pentru pacienţi internaţi în 

aceeaşi perioadă în regim de spitalizare continuă, în condițiile în care medicamentele se află 

în lista cu DCI/uri depusă la contractare şi accesorii calculate la data de 01.11.2017 (91,07 

lei). Având în vedere caracterul nelegal al reţinerii sumei, recurenta a fost, în mod just, 

obligată să restituie intimatului-reclamant suma de 811,43 lei din care, suma 720,36 lei cu 

titlu de valoare compensată de aferentă prescripţiilor medicale emise pentru pacienţi internaţi 

în aceeaşi perioadă în regim de spitalizare continuă şi suma de 91,07 lei reprezentând 

accesorii calculate la data de 01.11.2017. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.pr.civ. raportat la art. 488 pct. 

8 C.proc.civ. şi art. 20 din Legea nr. 554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe este legală 

şi temeinică, şi că aceasta a evaluat temeinic şi complet situaţia de fapt dedusă judecăţii şi a 

făcut o judicioasă aplicare a legii, curtea a respins recursul declarat de recurenta Casa de 

Asigurări de Sănătate I. împotriva sentinţei civile nr. XXX/ca/13.12.2018 pronunțată de 

Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o menţine.  

 

5. Contestație împotriva actelor administrativ fiscale. Angajarea răspunderii 

solidare a asociatului. Legalitatea angajării răspunderii solidare a aceleiași persoane 

pentru obligații fiscale diferite în baza a două decizii fiscale diferite. Condițiile pentru 

angajarea răspunderii solidare a asociatului. Legătura de cauzalitate dintre faptele ilicite 

imputate și stare de insolvabilitate și reaua credință a asociatului 

Cuprins pe materii: Drept fiscal. Procedură fiscală. Răspunderea solidară fiscală. 

Indice alfabetic: Drept fiscal 

- angajarea răspunderii solidare asociat 

- condițiile angajării răspunderii solidare 

- rea-credință 

Temei de drept: C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015); art. 25 alin. 2 lit. d N.C.civ. art. 14 
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Chiar dacă a existat anterior o decizie de angajare a răspunderii pentru o anumită 

obligație fiscală, însă prin raportare la o anumită faptă a unui asociat, această împrejurare 

nu face inadmisibilă emiterea unei noi decizii de atragere a răspunderii aceleiași persoane 

pentru obligații fiscal diferite stabilite ulterior, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

art. 25 C.proc.fisc. pentru atragerea răspunderii solidare.  

Printre condițiile necesar a fi îndeplinite pentru atragerea răspunderii solidare este și 

aceea a existenței unui raport de cauzalitate între faptele imputate și starea de insolvabilitate, 

însă prin raportare la perioada cât au avut calitatea de administrator, fie au determinat 

nedeclararea/neachitarea obligațiilor fiscale și doar în limita valorii obligațiilor fiscale 

restante, care îi sunt imputabile. Organul fiscal nu putea angaja răspunderea reclamantului 

pentru o faptă ilicită pentru care deja a fost atrasă anterior răspunderea, mai ales că prin 

hotărâre judecătorească definitivă a fost stabilită și întinderea prejudiciul. De altfel, organul 

fiscal s-a rezumat, în această privință, la invoca aceeași faptă ilicită care a stat la baza 

angajării răspunderii în anul 2014, fără a lămuri și argumenta în ce măsură această faptă a 

determinat, din nou, nedeclararea și/sau neachitarea la scadență altor obligații fiscale.  

Împrejurarea că a fost retrasă din societate o sumă de bani, nu poate constitui un 

argument, câtă vreme pentru această faptă ilicită deja a fost angajată răspunderea 

reclamantului, împotriva acestuia fiind emis un titlu de creanță, care a fost executat în mare 

parte. Mai mult, nici faptul că reclamantul nu și-a îndeplinit la scadență obligațiile ce rezultă 

din decizia anterioară de angajare a răspunderii solidare nu reprezintă o împrejurare care ar 

fi putut determina nedeclararea și neachitarea la scadență a obligațiilor societății debitoare, 

câtă vreme aceste obligații trebuiau achitate direct organului fiscal, neconstituind venituri 

ale societății din care să își poată achita obligațiile fiscale. 

Starea de insolvabilitate nu constituie, prin ea însăși, o condiție suficientă pentru 

angajarea răspunderii solidare cu debitorul, întrucât condiția esențială este ca acea 

persoană dintre cele indicate de art. 25 alin. 1 C.proc.fisc. să fi determinat neîndeplinirea 

obligațiilor de declarare și achitare a debitelor fiscale cu rea credință. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal - Decizia nr. 1000/19.06.2019  

 

Prin sentința nr. 1264/CA/19.09.2018 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

acțiunea formulată de reclamantul S.G.S. în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Iași și AJFP Botoșani. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin Decizia nr. 

27914/03/04/ 15.06.2016 s-a dispus de către organul fiscal angajarea răspunderii solidare a 

reclamantului S.G.S. cu debitoarea bugetară SC „TZ” SRL, în conformitate cu prevederile art. 

25 alin. 2 lit. d din C.proc.fisc., confirmată de primire în data 23.06.2016, decizie ce a fost 

contestată în procedura administrativă prevăzută de art. 205- 209 din Codul de procedură 

fiscală, iar prin Decizia nr. 3788/ 20.09.2016, organul fiscal competent în soluționarea 

contestației administrative - DGRFP Iași, respinge ca neîntemeiată contestația și menține 

decizia de atragere a răspunderii solidare ca fiind legală. 

A reținut prima instanță prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 și a apreciat 

că organul fiscal în mod temeinic a procedat prin actele administrativ fiscale atacate la 

antrenarea răspunderii solidare a reclamantului cu debitoarea bugetară principală SC „T.Z.” 

SRL pentru acoperirea debitelor datorate bugetului de stat. 

Urmare declarării stării de insolvabilitate a SC „T.Z.” SRL a stabilit, prin Decizia nr. 

27914/03/04/15.06.2016 angajarea răspunderii solidare a reclamantului S.G.S., cu persoana 

juridică debitoare SC „T.Z.” SRL pentru suma totală de 171.676 lei, în conformitate cu 

dispozițiile art. 27 alin. 2 lit. d din Codul de procedură fiscală. 
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Anterior declarării stării de insolvabilitate împotriva societății ca subiect de drept 

fiscal au fost declanșate măsuri de executare silită (evidențiate pe larg atât în Decizia de 

răspundere solidară nr. 27914/03/04/15.06.2016, cât și în Procesul-verbal de insolvabilitate nr. 

60668/24.11.2015, referatul premergător instituirii răspunderii) constând în somații de plată, 

popriri și măsura sechestrului, aceste măsuri de executare neavând finalitate în sensul 

recuperării creanței datorate la bugetul consolidat al statului, întrucât bunurile deținute de 

către debitorul principal SC „T.Z.” SRL, nu acoperă obligația fiscală datorată. 

În scopul recuperării obligațiilor fiscale restante datorate de debitoarea SC „T.Z.” 

SRL, în valoare totala de 171.324 lei, au fost promovate masuri de executare silită constând în 

somații, popriri neonorate, întrucât societatea nu desfășoară operațiuni prin conturi bancare, 

procese-verbale de sechestru pentru bunuri mobile și imobile. 

Aprecierea de către inspectorii fiscali din cuprinsul Raportul de inspecție fiscală F-BT 

27/31.05.2014, a sumei de 156.190 lei ca fiind o plată efectuată în favoarea acționarului are la 

bază împrejurarea că societatea debitoare bugetară a efectuat plăți către reclamantul asociat, 

confirmate de nota explicativă dată de B.O.G., contabilizate în contul 461, fără a se face 

dovada că banii au fost ridicați cu scopul de a stinge din obligațiile societății. 

În plus, reclamantul nu a justificat în nici un mod destinația acestei sume și nu a dat 

curs solicitărilor pârâtei privind clarificarea situației fiscale a debitoarei SC „T.Z.” SRL, astfel 

încât criticile relative dezvoltate de către reclamant în privința condițiilor de fond ale actului 

contestat, sunt total nefondate. 

Faptul că societatea debitoare bugetară nu deține bunuri suficiente în patrimoniu care 

să acopere datoria fiscală, că nu a depus declarațiile fiscale, că nu a efectuat plăți, sau că a 

efectuat plata către asociat, a relevat starea vădită de insolvabilitate a societății, concretizată în 

Procesul-verbal nr. 27914/03/04/15.06.2016, iar elementele enumerate, constituie fără echivoc 

fapte pentru care legiuitorul, în materie fiscală a instituit o răspundere, generată de niște fapte 

materiale și concrete: „neachitarea obligațiilor”, „nedeclararea obligațiilor”, legiuitorul 

nelăsând loc de interpretări sau derogări în privința faptelor de la art. 25, întrucât depunerea 

declarațiilor fiscale, plata creanței fiscale, nu sunt facultative, ci constituie obligații pentru 

debitorul respectiv. 

Succesiunea în timp a actelor de executare efectuate de organul fiscal, atât împotriva 

societății ca subiect de drept procedural fiscal, cât și împotriva petentului denotă un 

comportament fiscal ce exclude buna-credință. 

Faptele enumerate de legiuitor la art. 25 din Codul de procedură fiscală nu trebuie să 

fie cumulate pentru a rezulta o răspundere validă, ci fiecare faptă este de sine stătătoare, astfel 

încât este suficient să existe doar una dintre ele, care să justifice răspunderea persoanei 

vinovate de ajungerea societății în stare de insolvabilitate. 

Dispozițiile art. 25 lit. d din Codul de procedură fiscală vizează nerespectarea legii 

procedural fiscale, adică nedeclararea și neachitarea obligațiilor fiscale, ori reclamantul avea 

obligația de a demonstra față de răspunderea instituită în sarcina sa, că acest element al relei 

credințe nu există, adică: că a depus declarațiile fiscale, că a achitat obligațiile fiscale, că a 

răspuns notificărilor organului fiscal, că deține bunuri în patrimoniul societății, că societatea 

are disponibilități bănești, că asociat fiind a depus diligențele necesare în vederea redresării 

societății din punct de vedere al obligațiilor fiscale. 

Elementul relei-credințe trebuie analizat din conduita fiscală a reclamantului, din 

respectarea de către acesta a normelor procedural fiscale. 

Sancțiunea pentru faptele de nedeclarare, nedepunere de declarații fiscale nu este 

numai contravențională, așa cum o prevede și Codul de procedură fiscală în Titlul XI intitulat 

- Sancțiuni, ci ea devine deja o răspundere, atunci când aceste omisiuni ale unui contribuabil 

durează în timp, ducând astfel la starea de insolvabilitate a societății, întrucât colectarea 

creanțelor fiscale este îngreunată și împiedicată datorită lipsei activelor din patrimoniul 

societății și ignorantei administratorilor și asociaților, care deși notificați înainte de atragere, 

nu au îndeplinit niciuna din obligațiile ce decurg din raportul juridic procedural fiscal, și nici 
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nu au dovedit vreun caz de forță majoră ori fortuit care să îi exonereze de la aceasta 

răspundere. 

Chiar efectuarea de către un terț a unor plăți în raport de debitul datorat, nu sunt de 

natura să atragă netemeinicia deciziei privind atragerea răspunderii solidare contestate de 

către reclamant, în condițiile în care aceste plăți s-au efectuat raportat la o altă decizie de 

răspundere solidară și anume cea cu nr. 68259/6.08.2014, ulterior acestei decizii, și deci 

plățile au privit un alt act administrativ fiscal, respective, o altă decizie de răspundere solidară, 

cea cu nr. 68259/ 6.08.2014, ce a format obiectul judecații în Dosarul nr. XXX aflat pe rolul 

Curții de Apel Constanta, și care s-a finalizat cu soluție de respingere atât la fond (Sentința nr. 

1314/13.10.2015), cât și în faza procesuală a recursului (Decizia nr. 266/CA/18.04.2016). 

În vederea elucidării plăților afirmate de reclamant că ar fi fost efectuate în raport cu 

obligația evidențiată în Decizia nr. 27914/03/04/15.06.2016 – contestată în cauză – pârâta a 

verificat situația fiscală a SC „T.Z.” SRL, iar evidența fiscală a relevat că, din suma înscrisă în 

actul administrativ de răspundere – respectiv 171.676 lei – s-a încasat suma totală de 2.852 

lei, aceste plăți fiind evidențiate a fi realizate în intervalul de timp 12.07.2016 și până la data 

de 20.02.2017. 

Plățile invocate au fost rezultate din măsura popririi efectuate de organul de executare 

fiscal - contul 9905 evidențiat pe fișa sintetică totală a societății editată la data de 10.04.2017, 

însemnând stingerea obligațiilor fiscale prin operațiunea popririi) și nu plăți voluntare, așa 

cum afirmă reclamantul. 

Iar, din verificările efectuate în fișa fiscala a societății debitoare la data de 29.08.2017, 

a rezultat o plată modică în sumă de 632 lei, dar nu voluntară, ci tot ca urmare a măsurii de 

executare silită prin poprire. 

Obligațiile de plată inserate în prima decizie – nr. 3829/6.08.2016 – care au fost stinse 

prin plată, au avut la bază, ca titlu de creanță, Decizia de impunere nr. F- BT 35/31.01.2014 

emisă de inspecția fiscală (cuprinzând următoarele surse de impozit: tva și impozit 

venituri/dividende persoane fizice împreună cu accesorii - dobânzi și penalități). Plățile 

voluntare vizează, deci, obligațiile de plată din Decizia de atragere a răspunderii solidare nr. 

3829/6.08.2016. 

În ce privește Decizia nr. 27914/03/04/15.06.2016, aceasta cuprinde obligații declarate 

de către însuși contribuabilul SC „T.Z.” SRL la următoarele surse de impozit: tva, impozit pe 

venit din salarii, dobânzi și penalități de întârziere la tva, CAS angajator, CAS angajat, șomaj 

angajator, șomaj asigurați, fond garantare, sănătate angajator, sănătate asigurați, concedii și 

indemnizații. 

Deci obligația de plată în suma totală de 171.676 lei inserată în Decizia de atragere a 

răspunderii solidare nr. 27914/03/04/15.06.2016, ce face obiectul verificării legalității și 

temeiniciei, are la bază declarațiile fiscale depuse de către societate în calitate de contribuabil 

la organul fiscal, ulterior datei de 6.08.2016 când a fost emisă prima decizie și nu obligațiile 

stabilite prin Decizia de impunere nr. F- BT 35/31.01.2014 emisă de inspecția fiscală și care 

au format obiectul Deciziei de atragere a răspunderii solidare nr. 38259/6.08.2014. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurentul S.G.F., apreciind că hotărârea 

este nelegală și netemeinică, invocând dispozițiile art. 488 al. 1 pct. 8 C.proc.civ. și 

considerând că, interpretând și aplicând în mod greșit dispozițiile legale incidente în speță, 

prin raportare la probatoriul administrat, instanța de fond a respins, ca nefondată contestația 

formulată, realizând o vădită confuzie între cele două proceduri de antrenare a răspunderii 

solidare desfășurate împotriva sa. 

Raportat la dispozițiile art. 25 alin. 2 C.proc.fisc., a arătat recurentul că răspunderea 

administratorilor/asociaților nu se antrenează în toate cazurile când pasivul social sau o parte a 

acestuia nu ar putea fi acoperit, ci numai atunci când se face dovada că 

administratorii/asociații au cauzat starea de insolvabilitate a societății prin săvârșirea culpabilă 

a vreuneia dintre faptele expres și limitativ prevăzute de textul de lege arătat, iar prejudiciul a 

rezultat direct din fapta culpabilă săvârșită. 
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Astfel, pentru instituirea răspunderii personale a administratorilor/asociaților este 

necesar ca aceștia să aibă calitatea de autori ai faptelor limitativ enumerate de art. 25 din 

Legea nr. 207/2015, iar săvârșirea acestor fapte să fi determinat ajungerea persoanei juridice 

în stare de insolvabilitate. 

Prin instituirea acestei forme speciale de răspundere civilă, legiuitorul a urmărit să 

sancționeze patrimonial o serie de fapte care contravin în mod flagrant ordinii juridice ce 

trebuie să domine relațiile comerciale și care sunt săvârșite cu rea credință (dovada relei-

credințe revenind în sarcina organului fiscal) și nu orice politică managerială deficitară. 

A subliniat că nu a deținut niciodată calitatea de administrator al societății „T.Z.” 

SRL, ci doar pe aceea de asociat, neefectuând acte de administrare a societății sau a bunurilor 

acesteia. Or, potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991, „Răspunderea pentru organizare și 

conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (l) - (4) revine 

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are responsabilitatea 

gestionării persoanei respective”. 

Astfel, consideră că nu îi revenea obligația întocmirii și înregistrării documentelor 

financiar-contabile ale societății, de această evidență ocupându-se exclusiv administratorul și 

o persoană specializată în acest sens, cu care societatea avea perfectat contract de prestări 

servicii de contabilitate. 

Pe de altă parte, a subliniat și faptul că pentru a putea fi stabilită răspunderea solidară a 

sa era obligatorie probarea împrejurării ca datoria fiscală a societății „T.Z.” SRL ar proveni 

exclusiv din modul în care a înțeles a-și îndeplini atribuțiile ce îi reveneau în calitate de 

asociat al acestei persoane juridice. 

În plus, motivarea relei - credințe exclusiv printr-o pretinsă neîndeplinire a obligațiilor 

ce îi reveneau în calitate de asociat al societății „T.Z.” SRL nu poate subzista, întrucât într-o 

situație contrară nu s-ar mai justifica stipularea acesteia (relei-credințe) ca o condiție 

suplimentară pentru antrenarea răspunderii solidare. 

Recurentul a mai arătat că presupusele aspecte invocate în cuprinsul deciziei 

contestate reprezintă, în esență, argumente de natură a justifica legalitatea/nelegalitatea 

deciziei anterioare privitoare la angajarea răspunderii solidare a sa (respectiv decizia de 

atragere a răspunderii solidare nr. 38259/06.08.2014), iar nu în cadrul prezentei decizii de 

atragere a răspunderii solidare. 

În pofida susținerilor instanței de fond, consideră că organul fiscal a plecat de la o 

premisă eronată la întocmirea deciziei de angajare a răspunderii solidare, în sensul că 

susținerile din cuprinsul raportului de inspecție fiscală nu mai prezintă actualitate în prezent, 

întrucât suma menționată de 156.190 lei a fost achitată în proporție de 90%. 

De altfel, este de observat că, deși a invocat aceste aspect în cuprinsul contestației 

fiscale formulate împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare, acestea nu au fost 

analizate de către pârâta din prezenta cauza, susținându-se că lui, în calitate de asociat, îi 

revine responsabilitatea pentru toate datoriile societății. 

Ca atare, aspectele ce țin de presupusele elemente privitoare la reaua credință ce i-ar fi 

imputabilă, astfel cum acestea au fost menționate în cuprinsul Raportului de inspecție fiscală 

nu mai pot fi avute în vedere pentru a justifica reaua credință a sa cu privire la un presupus 

prejudiciu datorat bugetului de stat, întrucât nu prezintă legătura cu prezenta decizie, fiind 

debite acumulate ulterior. 

Astfel, consideră că nici prevederile art. 25 C.proc.fisc. și nici celelalte dispoziții 

legale cu caracter fiscal nu conțin vreo reglementare cu privire la noțiunea de „rea-credință”, 

care nu beneficiază de o definiție cu caracter general în legislația românească, dar care 

reprezintă antonimul noțiunii de „bună-credință”, ca regulă generală în raporturile juridice, 

reglementată de art. 14 C.civ. și care este întotdeauna presupusă. 

Apreciază că aspectele invocate referitor la declararea stării de insolvabilitate prin 

procesul-verbal nr. 60668/24.11.2015 nu sunt de natură să probeze o fraudă în privința 

obligațiilor fiscal datorate statului, cu atât mai mult cu cât declararea stării de insolvabilitate 
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nu atrage încetarea desfășurării de activități lucrative de către societate, aceasta continuând să 

existe și urmând să realizeze venituri. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente: 

Prin recursul formulat, recurentul a invocat nelegalitatea sentinței, considerând că 

prima instanță a făcut o greșită aplicare a normelor de drept material referitoare la atragerea 

răspunderii solidare a asociatului, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ.  

Susținerile recurentului sub acest aspect sunt întemeiate, întrucât hotărârea primei 

instanțe, în sensul respingerii acțiunii, se bazează pe interpretarea și aplicarea eronată a 

dispozițiilor art. 25 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind C.proc.fisc. 

Acest text de lege prevede că pentru obligațiile de plată restante ale debitorului 

declarat insolvabil, în condițiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele 

persoane: /.../ d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat 

nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale. 

În raporturile juridice fiscale, atât în privința debitorului, cât și a persoanelor care, 

potrivit legii, răspund solidar cu acesta, răspunderea patrimonială acționează pe temeiul 

răspunderii civile delictuale, în care regula de principiu este aceea că fiecare persoană 

răspunde direct și nemijlocit pentru faptele sale ilicite. Nicio răspundere pentru altul sau 

pentru altceva nu poate exista decât dacă legea o prevede în mod expres. 

Art. 25 alin. 2 lit. d) C.proc.fisc. instituie un caz de răspundere solidară cu debitorul 

pentru administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea 

și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale. 

Reclamantul a avut calitatea de asociat al SC „T.Z.” SRL, iar anterior, ca urmare a 

întocmirii raportului fiscal nr. F-BT 27/31.01.2014, a fost emisă decizia nr. 68259/06.08.2014 

de atragere a răspunderii solidare a reclamantului S.F.F. în temeiul art. 27 alin. 2 lit. d din OG 

nr. 92/2003, reținându-se în sarcina acestuia că a determinat neachitarea obligațiilor fiscale 

prin aceea că a ridicat din societate suma de 156.190 lei, evidențiată în contul 461 și nu a 

dovedit că suma a fost utilizată în interesul societății, fie în investiții, fie în plata datoriilor 

fiscale. Decizia de angajarea răspunderii a fost contestată pe cale administrativă și în instanță, 

contestația fiscală fiind respinsă prin sentința nr. 1314/13.10.2014 a Tribunalului Constanța, 

definitivă prin respingerea recursului prin decizia nr. 266/CA/18.04.2016 a Curții de Apel 

Constanța. 

După această decizie de angajare a răspunderii a fost întocmit procesul verbal de 

insolvabilitate nr. 60668/24.11.2015 pentru SC „T.Z.” SRL, prin care s-a constatat nu există 

venituri sau bunuri urmăribile pentru executarea silită. 

De asemenea, a fost emisă decizia nr. 27914/03/04/15.06.2015 prin care a fost 

angajată răspunderea solidară a reclamantului pentru un debit de 171.676 lei, în temeiul art. 

25 alin. 2 lit. d din Legea nr. 207/2015, reținându-se că acesta: 

- nu a asigurat fondurile bănești disponibile pentru plata datoriilor față de bugetul 

general consolidat, devenite certe, lichide și exigibile, invocând constatările raportului de 

inspecție fiscală nr. F-BT nr. 27/31.01.2014 privind retragerea sumei de 156.190 lei din 

societate, considerând organul fiscal că este evident faptul că, prin aceste operațiuni de 

retragere de sume din casieria debitoarei ..., în detrimentul onorării la termenele scadente a 

obligațiilor de plată înregistrate către bugetul general consolidat, în timp s-a provocat 

insolvabilitatea și respectiv intrarea în incapacitate de plată a debitoarei, cauza 

reprezentând-o tocmai această decapitalizare constantă a debitoarei; 

- nedepunerea declarațiilor fiscale la termenele prevăzute de lege și conform 

vectorului fiscal: declarația privind impozitul pe profit (declarația 100), cu perioadă de 

raportare trimestrial, începând cu trim. I/2011 și până în prezent, nu a fost depusă pentru trim. 

IV/2012, trim. IV/2014, trim. I, II/2015, iar declarația anuală 101 nu a fost depusă pentru anii 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ignorându-se această obligativitate; 
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- pentru nedepunerea declarațiilor fiscale, societatea debitoare a fost declarată inactivă 

în data de 30.05.2016, în baza Ordinului mr. 819/2009; 

- nu a notificat organul fiscal, până la data întocmirii deciziei, că dorește să 

beneficieze de prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, de unde 

rezultă că, reprezentantul legal nu are intenția achitării obligațiilor fiscale. 

Pe linia considerentelor deciziei de casare, cu ocazia rejudecării cauzei, urmau să fie 

efectuate verificări pentru a stabili data nașterii creanțelor fiscale în raport de care a fost 

angajată răspunderea solidară a recurentului, având în vedere și precedenta decizie de 

angajare a răspunderii solidare din 06.08.2014, ambele întemeiate pe constatările din raportul 

de inspecție fiscală din 31.01.2014, pentru a se stabili dacă există suprapuneri din perspectiva 

creanțelor fiscale urmărite. 

Totodată, prin decizia de casare s-a recomandat să fie avută în vedere soluția 

pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 2748/118/2015, în sensul de a se 

verifica dacă operează puterea de lucru judecat a dezlegărilor date prin decizia nr. 

266/CA/18.04.2016. 

Referitor la data nașterii creanțelor fiscale în raport de care a fost angajată răspunderea 

solidară a recurentului prin decizia nr. 27914/03/04/15.06.2016, în mod corect a reținut prima 

instanță că acestea sunt în sumă de 171.676 lei și reprezintă obligații fiscale restante aferente 

perioadei 20.05.2013 – 25.11.2014, respectiv: TVA, impozit pe venit din salarii, dobânzi și 

penalități de întârziere la plata TVA, CAS angajator, CAS angajat, șomaj angajator, șomaj 

asigurați, fond garantare, sănătate angajator, sănătate asigurați, concedii și indemnizații – așa 

cum rezultă din procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. 60668/24.11.2015. 

Pe de altă parte, corect a subliniat prima instanță că la baza deciziei de angajare a 

răspunderii nr. 3829/06.08.2014, ce a făcut obiectul dosarului nr. 2748/118/2015 al 

Tribunalului Constanța și se referă la suma de 156.190 lei care a fost efectuată în favoarea sa, 

așa cum s-a reținut în raportul de inspecție fiscală nr. F-BT nr. 27/31.01.2014.  

În aceste condiții, într-adevăr, nu există o suprapunere între cele două decizii de 

atragere a răspunderii reclamantului, verificările primei instanțe fiind corecte sub acest aspect. 

Totodată, chiar dacă a existat anterior o decizie de angajare a răspunderii pentru o 

anumită obligație fiscală, însă prin raportare la o anumită faptă a unui asociat, această 

împrejurare nu face inadmisibilă emiterea unei noi decizii de atragere a răspunderii aceleiași 

persoane pentru obligații fiscal diferite stabilite ulterior, dacă sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de art. 25 C.proc.fisc. pentru atragerea răspunderii solidare. 

Astfel, instanța de recurs subliniază că printre condițiile necesar a fi îndeplinite pentru 

atragerea răspunderii solidare este și aceea a existenței unui raport de cauzalitate între faptele 

imputate și starea de insolvabilitate, însă prin raportare la perioada cât au avut calitatea de 

administrator, fie au determinat nedeclararea/neachitarea obligațiilor fiscale și doar în limita 

valorii obligațiilor fiscale restante, care îi sunt imputabile. 

În aceste condiții, deja s-a reținut, cu autoritate de lucru judecat, prin decizia nr. 

266/CA/18.04.2016 a Curții de Apel Constanța că prin fapta reclamantului care, în calitatea sa 

de asociat,  a retras suma de 156.190 lei a determinat, cu rea-credință, neachitarea la scadență 

a obligațiilor fiscale. Prin decizia de atragere a răspunderii solidare din 06.08.2014 fiind 

imputată reclamantului suma de 156.190 lei, ca o măsură de atragere a răspunderii civile 

delictuale, acesta fiind obligat să achite această sumă integral și la scadență, împreună cu 

dobânzile fiscale și penalitățile de întârziere aferente. 

Prin urmare, prin decizia nr. 266/CA/18.04.2016 a Curții de Apel Constanța s-a 

constatat legătura directă de cauzalitate dintre fapta reclamantului de a retrage din societate 

suma de 156.190 lei și neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale, ceea ce a condus la 

insolvabilitatea societății debitoare, însă răspunderea reclamantului pentru această faptă a fost 

angajată în limita sumei de 156.190 lei. 

Cu toate acestea, constatările cuprinse în Raportul de inspecție fiscală F-BT nr. 

27/31.01.2014 au fost preluate de organul fiscal și în Decizia de angajare a răspunderii 
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solidare nr. 27914/03/04/15.06.2016 și prezentate ca fiind elemente care evidențiază reaua-

credință a reclamantului în nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale 

conform art. 25 alin. 2 lit. d C.proc.fisc. adoptat prin Legea nr. 207/2015. 

După cum s-a arătat mai sus, pentru această faptă a fost deja angajată răspunderea 

solidară a reclamantului prin decizia emisă la data de 06.08.2014, iar parte din suma imputată 

a fost achitată așa cum reține și prima instanță, dar și pârâtele prin întâmpinarea depusă în fața 

primei instanțe. 

În aceste condiții, organul fiscal nu putea angaja răspunderea reclamantului pentru o 

faptă ilicită pentru care deja a fost atrasă anterior răspunderea, mai ales că prin hotărâre 

judecătorească definitivă a fost stabilită și întinderea prejudiciul. De altfel, organul fiscal s-a 

rezumat, în această privință, la invoca aceeași faptă ilicită care a stat la baza angajării 

răspunderii în anul 2014, fără a lămuri și argumenta în ce măsură această faptă a determinat, 

din nou, nedeclararea și/sau neachitarea la scadență altor obligații fiscale.  

Mai mult, se observă, într-adevăr, că textul de lege în baza căruia a fost angajată 

răspunderea reclamantului se referă, în primul rând la administratori, cărora le revine obligația 

de ținere a contabilității (ceea ce presupune și depunerea declarațiilor fiscale, precum și 

efectuarea plăților), în conformitate cu dispozițiile legale invocate și de recurent. Nu rezultă, 

și nici organul fiscal nu a reținut acest lucru, ca reclamantul să fi avut această calitate în 

perioada nașterii obligațiilor fiscale imputate. 

Pe de altă parte, nu rezultă din cuprinsul actelor fiscale ca reclamantul să fi săvârșit 

anumite fapte și acte care ar fi determinat administratorul societății (care, potrivit mențiunilor 

din decizia contestată, era numitul B.O.G.) să nu depună declarațiile fiscale la care se face 

referire și să nu achite obligațiile fiscale la scadență.  

Împrejurarea că a fost retrasă din societate suma de 156.190 lei, nu poate constitui un 

argument, câtă vreme pentru această faptă ilicită deja a fost angajată răspunderea 

reclamantului, împotriva acestuia fiind emis un titlu de creanță, care a fost executat în mare 

parte. Mai mult, nici faptul că reclamantul nu și-a îndeplinit la scadență obligațiile ce rezultă 

din decizia anterioară de angajare a răspunderii solidare nu reprezintă o împrejurare ca ar fi 

putut determina nedeclararea și neachitarea la scadență a obligațiilor societății debitoare, câtă 

vreme aceste obligații trebuiau achitate direct organului fiscal, neconstituind venituri ale 

societății din care să își poată achita obligațiile fiscale. 

Trecând peste toate aceste aspecte, chiar dacă s-ar reține că reclamantul ar fi avut 

obligația de a depune declarațiile fiscale și de a face plata obligațiilor fiscale în numele 

societății, Curtea constată că nu ar fi îndeplinită condiția relei-credințe. 

Astfel, starea de insolvabilitate nu constituie, prin ea însăși, o condiție suficientă 

pentru angajarea răspunderii solidare cu debitorul, întrucât condiția esențială este ca acea 

persoană dintre cele indicate de art. 25 alin. 1 C.proc.fisc. să fi determinat neîndeplinirea 

obligațiilor de declarare și achitare a debitelor fiscale cu rea-credință. 

Însă, contrar celor reținute de prima instanță, reaua-credință trebuie dovedită, iar nu 

doar afirmată, și trebuie să existe la momentul la care existau obligațiile fiscale restante și 

neplătite, potrivit art. 14 N.C.civ., deoarece doar buna-credință se presupune întotdeauna, iar 

sarcina probei revine celui care invocă reaua-credință. 

Împrejurarea că printr-o decizie anterioară a fost angajată răspunderea reclamantului 

pentru o anumită faptă ilicită, nu poate prezuma existența unor intenții și a unui comportament 

fraudulos continuu, în lipsa unor elemente concrete în acest sens. De asemenea, existența unor 

debite fiscale înregistrate ulterior deciziei de atragere a răspunderii, nu înseamnă per se, că 

reclamantul a acționat cu rea-credință, în lipsa dovedirii unui scop ilicit urmărit de acesta. De 

altfel, debitele au apărut ca urmare a activității economice a societății, iar faptul că aceasta nu 

s-a putut redresa și achita obligațiile fiscale nu poate echivala cu reaua-credință în conducerea 

afacerii. 

Nici faptul că a fost notificat personal reclamantul cu privire la procedura de declarare 

a stării de insolvabilitate, iar acesta nu a răspuns solicitărilor organului fiscal, nu poate 
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constitui un element de fapt care să dovedească reaua credință a acestuia, câtă vreme această 

condiție referitoare la latura subiectivă, respectiv reaua-credință, trebuie să se raporteze la 

perioada la care se referă obligațiile de natură fiscală (de a declara și de a achita), or 

notificările sunt ulterioare acestui moment. 

De altfel, nu poate fi imputată asociatului lipsa de diligență a administratorului în 

depunerea declarațiilor fiscale și achitarea obligațiilor fiscale, având în vedere că nu operează 

răspunderea pentru fapta altuia. Mai mult, atâta vreme cât asociatul nu avea calitatea de 

administrator, acestuia nu îi revenea obligația de a depune declarațiile fiscale și nici aceea de 

a le achita, și, de asemenea, nu poate fi considerat de rea credință, în lipsa unor elemente 

concrete, chiar dacă, deși avea posibilitatea să o facă, nu dispus revocarea mandatului 

administratorului pentru managementul defectuos.  

Prin urmare, cu probatoriile administrate în cauză organul fiscal nu a făcut dovada că 

reclamantul, cu rea-credință, fie în calitate de administrator, fie în calitate de „orice altă 

persoană” ar fi determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale ale 

SC „T.Z.” SRL, astfel că susținerile recurentului, în sensul neîndeplinirii condițiilor expres 

prevăzute de art. 25 alin. 2 lit. d C.proc.fisc. sunt întemeiate. 

Pentru aceste considerente, a fost admis recursul reclamantului și a fost casată sentința 

Tribunalului Iași, iar, rejudecând cauza, a fost admisă cererea de chemare în judecată 

formulată de reclamant și s-a dispus anularea actelor fiscale emise de pârâte. 

 

6. Funcționari publici. Polițist de frontieră. Dreptul la decontarea cheltuielilor de 

transport. Reorganizarea Poliției de Frontieră prin Legea nr. 280/2011. Condiții pentru 

recunoașterea dreptului la decontarea cheltuielilor de transport. Mutarea în interes de 

serviciu trebuie să fie efectivă 

 

Principala consecință a reorganizării Poliției de Frontieră Română prin Legea nr. 

280/2011 în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării 

Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă a constat în 

preluarea de către acestea din urmă a personalului în interesul serviciului. Mutarea în 

interes de serviciu în sensul legii nu presupune doar scriptic trecerea de la o instituție la alta, 

ci efectiv desfășurarea activității profesionale într-o altă unitate decât cea în care 

funcționarul statutar lucra înainte de intervenirea modificării raportului de serviciu, ceea ce 

nu este valabil în prezenta speță. Scopul normei legale citate a fost ca decontarea 

cheltuielilor de transport să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu, 

ceea ce presupune schimbarea locului de muncă. 

Reclamantului nu i s-a schimbat în realitate locul de muncă în raport de care la data 

de 01.02.2006 recurentul a fost mutat la cerere, acesta continuându-și activitatea în același 

loc de muncă, H., în aceleași condiții, ceea ce s-a schimbat fiind doar denumirea autorității 

cu care avea raport de serviciu ca urmare a reorganizării Poliției de Frontieră Română prin 

Legea nr. 280/2011 fiind desființat Inspectoratul Județean V., astfel că reclamantul a fost 

preluat de structura nou înființată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I. Chiar 

dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care beneficiază 

funcționarii publici, termenul de mutare efectivă, aceasta nu înseamnă că nu se impune 

verificarea condițiilor concrete în care s-a dispus și s-a realizat mutarea funcționarului 

public, dacă a existat o mutare reală, respectiv o schimbare a locului de muncă, și nu doar o 

schimbare a denumirii acestuia, întrucât sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială 

reală care a survenit ca urmare a unei mutări reale, efective. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 992/18.06.2019  
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Prin sentința civilă nr. XXX/CA/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui a fost 

respinsă cererea formulată de Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie pentru membrul de 

sindicat F.D. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat, în termen, recurs reclamantul Sindicatul Naţional 

al Agenţilor de Poliţie pentru membru de sindicat F.D. criticând-o pentru netemeinicie şi 

nelegalitate. 

Recurenta susține că  temeiul de drept al acţiunii este dat de prevederile art. 6 alin. 1 

lit. f) din Hotărârea nr. 1292 din 4 noiembrie 2003 privind drepturile de transport ale 

poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor: 

„(l)Poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul 

unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează: 

J) la şi de la locul de muncă, pe o distanţa de 5-70 km, pentru poliţiştii mutaţi în 

interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li 

se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost mutaţi;”. 

Instanţa de judecată a analizat prima condiţie, considerând-o îndeplinită, în sensul că 

reclamantul-apelant locuieşte în satul Stănileşti, com. Stănileşti şi lucrează efectiv în 

municipiul H., în cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră H. 

Instanţa de judecată a respins acţiunea, deoarece a considerat că reclamantul nu a fost 

mutat în interes de serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu. Critică această 

interpretare a instanţei de judecată din următoarele motive: 

- după reorganizarea administrativă a Poliţiei de Frontieră, recurentul a fost încadrat pe 

post la Sectorul Poliției de Frontieră H., însă nu şi-a mai desfăşurat activitatea în municipiul 

H., ci în localitatea Albița, com. D. În aceste condiţii, locul de muncă al recurentului s-a 

modificat după reorganizare tocmai cu privire la locul de desfăşurare efectivă a activităţii. 

- numirea sa în anul 2011, după reorganizare, s-a făcut în interesul serviciului, motiv 

pentru care i-a fost recunoscut în continuare dreptul la decontarea cheltuielilor de transport la 

şi de la locul de muncă până în anul 2015. 

- în anul 2012 Sectorul Poliţiei de Frontieră H. şi-a stabilit sediul în municipiul H., 

însă la momentul reorganizării, recurentul a desfăşurat activitate în localitatea Albița, com. D., 

sens în care nu pot fi întemeiate cele reţinute de instanţa de judecată, în sensul că nu a fost o 

schimbare efectivă a locului de muncă. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi păstrarea sentinţei 

Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în fața primei 

instanțe.  

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanţă a respins cererea formulată de Sindicatul Naţional al 

Agenţilor de Poliţie pentru membru de sindicat F.D. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul 

Teritorial al Poliției de Frontiera I. 

În fapt, Curtea a reținut că, începând cu data de 15.10.2003, reclamantul F.D. a fost 

numit în prima funcţie la Inspectoratul Judeţean al Poliției de Frontieră V. (I.J.P.F. V.), în 

cadrul Sectorului Poliției de Frontieră B. (S.P.F. B.), în baza dispoziției șefului I.J.P.F. V. nr. 

XXXX din 15.10.2003. 

La data de 01.02.2006 recurentul a fost mutat la cerere de la S.P.F. B. la I.J.P.F. V. 

care avea sediul în localitatea H., iar ca urmare a acestei mutări şi-a desfăşurat activitatea în 

municipiul H. 

La data de 15.12.2011, Poliţia de Frontieră Română a fost reorganizată prin Legea nr. 

280/2011, în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării 

Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă, structuri cu 

personalitate juridică, iar personalul I.J.P.F. V. a fost mutat în interesul serviciului, respectiv 

preluat, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I. (I.T.P.F. I.), conform dispoziției 
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inspectorului general nr. XXXX din 15.12.2011, prin dispoziția șefului I.T.P.F. I. nr. XXX din 

21.12.2011. 

Conform art. 1 pct. 3 (1) din dispoziţia inspectorului general nr. 577 din 15.12.2011, 

ocuparea posturilor similare celor desfiinţate s-a făcut prin repunerea în funcţie prin 

aplicarea prevederilor art. 100 alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, respectiv prin numirea în funcţii a personalului. 

Mutarea reclamantului, la reorganizare, de la I.J.P.F. V., la I.T.P.F. I., s-a făcut prin 

numirea sa pe aceeași funcție, la S.P.F. H. 

Prin raportul din 16.11.2015, reclamantul a solicitat în continuare decontarea 

cheltuielilor de transport, întrucât numirea sa în anul 2011, după reorganizare, în urma 

câştigării concursului s-a făcut în interesul serviciului.  

În urma verificărilor efectuate, pârâtul a constatat că reclamantul nu îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a beneficia de dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi a 

refuzat decontarea cheltuielilor de transport. 

În cauză, sunt incidente prevederile art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 1292/2003 ce statuează 

că „poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul 

unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează: 

f) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5 - 70 km, pentru poliţiştii mutaţi în 

interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li 

se pot asigura locuinţe în localitatea în care au fost mutaţi; 

f^1) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5 - 70 km, pentru poliţiştii 

împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată 

într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, şi pentru poliţiştii numiţi în prima 

funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura 

locuinţe în localitatea în care au fost împuterniciţi/numiţi în prima funcţie”. 

De asemenea, potrivit art. 4 alin. 1 din Ordinul M.A.I. nr. 51/2014 decontarea se 

realizează „în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele situaţii: 

a) au fost numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de 

reşedinţă; 

b) au fost mutaţi în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau 

de reşedinţă”. 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă pentru soluţionarea favorabilă a cererii 

recurentului de obligare la decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, 

trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii și anume: - la data de 15.12.2011, să fi avut loc o 

mutare a recurentului în interesul serviciului și, domiciliul sau reşedinţa acestuia, după data 

de 15.12.2011, nu se afla in circumscripţia localităţii unde se afla serviciul. 

Or, în cauză, chiar dacă reclamantul locuiește în localitatea S., iar sediul unităţii unde 

îşi desfășoară activitatea este situat în altă localitate, respectiv în municipiul H. la mai mult de 

7 km de domiciliul său, prima condiţie, respectiv cea de a fi avut loc o mutare a recurentului 

în interesul serviciului, nu este îndeplinită. 

Sub acest aspect, în jurisprudență s-a reținut că principala consecință a reorganizării 

Poliţiei de Frontieră Română prin Legea nr. 280/2011, în sensul desfiinţării tuturor 

Inspectoratelor Judeţene ale P.F.R. și înfiinţării Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de 

Frontieră şi Gărzii de Coastă, a constat în preluarea de către acestea din urmă a personalului în 

interesul serviciului.  

Mutarea în interes de serviciu, în sensul legii, nu presupune doar scriptic trecerea de la 

o instituție la alta, ci efectiv desfășurarea activității profesionale într-o altă unitate decât cea în 

care funcționarul statutar lucra înainte de intervenirea modificării raportului de serviciu, ceea 

ce nu este valabil în speță. Scopul normei legale citate a fost ca decontarea cheltuielilor de 

transport să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu, ceea ce 

presupune schimbarea locului de muncă. 
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Astfel, pretenţiile reclamantului trebuie să fie examinate exclusiv în funcţie de natura 

schimbării ce a avut loc în raportul de serviciu pe care acesta îl are cu pârâtul şi de implicaţiile 

pe care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce priveşte situaţia locativă a reclamantului. 

În speţă, curtea a constatat că reclamantului nu i s-a schimbat în realitate locul de 

muncă în raport de care, la data de 01.02.2006, recurentul a fost mutat la cerere, acesta 

continuându-și activitatea în acelaşi loc de muncă, H., în aceleaşi condiţii, ceea ce s-a 

schimbat fiind doar denumirea autorităţii cu care avea raport de serviciu ca urmare a 

reorganizării Poliţiei de Frontieră Română, prin Legea nr. 280/2011 fiind desființat 

Inspectoratul Județean V., astfel că reclamantul a fost preluat de structura nou înfiinţată 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcţionarii publici, termenul de mutare efectivă, aceasta nu înseamnă că nu se 

impune verificarea condiţiilor concrete în care s-a dispus şi s-a realizat mutarea funcţionarului 

public, dacă a existat o mutare reală, respectiv o schimbare a locului de muncă, şi nu doar o 

schimbare a denumirii acestuia, întrucât sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială 

reală care a survenit ca urmare a unei mutări reale, efective. 

Faptul că recurentul a fost declarat admis la concursul pentru ocuparea unui post la 

compartimentul CIT din cadrul SPF H. după punerea la dispoziţie nu echivalează cu numirea 

acestuia într-o primă funcţie, întrucât punerea la dispoziţie nu echivalează cu pierderea 

calităţii de poliţist, acesta îndeplinind, până la clarificarea situaţiei sale, acele sarcini şi 

atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii, comunicate sub semnătură (art. 27²³ din Statutul 

poliţistului). De altfel, potrivit art. 27¹ punerea la dispoziţie reprezintă doar o modificare a 

raportului de serviciu şi nu un caz de încetare a acestuia.  

Recurentul mai susţine că, în anul 2012, Sectorul Poliției de Frontieră H. şi-a stabilit 

sediul în municipiul H., însă la momentul reorganizării, recurentul a desfăşurat activitate în 

localitatea A., com. D., sens în care nu pot fi întemeiate cele reţinute de instanţa de judecată, 

în sensul că nu a fost o schimbare efectivă a locului de muncă. Curtea a apreciat că acest fapt 

este lipsit de relevanţă în condiţiile în care prima mutare la H. a reclamantului a avut loc la 

cererea acestuia la data de 01.02.2006. 

Având în vedere considerentele expuse, întrucât nu există motive de nelegalitate 

invocate şi dovedite de reclamant, iar soluţia de respingere a cererii de decont este una legală 

și temeinică, în mod corect prima instanţa a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului de 

obligare a pârâtului la decontarea cheltuielilor de transport pentru perioada 03.09.2015. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ. şi art. 20 din Legea 

554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, şi că aceasta a evaluat 

temeinic şi complet situaţia de fapt dedusă judecăţii şi a făcut o judicioasă aplicare a legii, 

curtea a respins recursul declarat de recurentul Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie 

pentru membru de sindicat F.D. împotriva sentinţei civile nr. XXX/CA/03.12.2018 pronunțată 

de Tribunalul V., sentință pe care a menținut-o.  

 

7. Anulare act administrativ. Anularea autorizării și retragerea permisului de armă. 

Perioada de valabilitate a permisului de armă preschimbat ca urmare a deteriorării. 

Momentul de la care se calculează perioada de valabilitate. Previzibilitatea modului de 

interpretare și aplicare de către instituția publică a prevederilor legale 

 

Așa cum rezultă din art. 25 alin. 1 din Legea nr. 295/2004, legiuitorul a prevăzut o 

perioadă de valabilitate pentru permisul de armă de 5 ani, care, însă se calculează diferit, în 

funcție de procedura urmată pentru emiterea acestuia, astfel: de la eliberare sau de la ultima 

prelungire, dacă titularul a urmat această procedură. 

În cauză, permisul de armă deținut de reclamant nu a fost eliberat ca urmare a 

procedurii de prelungire, ci ca urmare a preschimbării acestuia la cerere, aspecte 
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recunoscute de către pârât prin întâmpinare. În aceste condiții, perioada de valabilitate a 

permisului de armă nu se poate raporta la ultima prelungire, câtă vreme nu a fost emis într-o 

astfel de procedură, ci la data eliberării acestui permis. 

Interpretarea prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 295/2004 în sensul invocat de 

pârât, respectiv că permisul de armă prin care se preschimbă unul deteriorat are aceeași 

valabilitate ca cel înlocuit, valabilitate care se calcula în funcție de data ultimei prelungiri, 

deși ar apărea ca justificată față de argumentele de fapt oferite, nu poate fi susținută de nicio 

dispoziție legală. Chiar și în condițiile în care pârâtul ar fi interpretat dispozițiile legale în 

acest sens, avea obligația de a aduce la cunoștință reclamantului acest mod de aplicare chiar 

prin notificarea comunicată, care deși indică obligația pentru reclamant de a se prezenta în 

vederea prelungirii până la data expirării valabilității permisului de armă, nu indică în mod 

concret termenul stabilit. De asemenea, în permisul de armă eliberat reclamantului ca 

urmare a preschimbării nu s-a făcut nicio mențiune cu privire la valabilitatea acestuia, deși 

exista o rubrică specială în acest sens, împrejurare care l-a îndreptățit pe reclamant să 

calculeze termenul de valabilitate al permisului prin raportare la data eliberării. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1008/19.06.2019  

 

Prin sentința nr. 13/c.a./21 ianuarie 2019, astfel cum aceasta a fost îndreptată prin 

încheierea din camera de consiliu din data de 12 februarie 2019, Tribunalul Vaslui a respins, 

ca nefondată, cererea formulată de reclamantul N.D., în contradictoriu cu Inspectoratul de 

Poliţie al judeţului Vaslui. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că, în fapt, reclamantul este titularul 

permisului de armă cu nr. de înregistrare X/09.02.2014. Prin dispoziția de anulare a autorizării 

și retragere a permisului de armă nr. Y/20.09.2018 a Inspectoratului de Poliție al Județului 

Vaslui s-a dispus măsura anulării autorizării pentru a purta și folosi arme și muniții letale și de 

retragere a permisului de armă față de reclamantul N.D. 

În motivarea emiterii acestei decizii s-a reținut că au fost încălcate dispozițiile art. 25 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor constând în aceea 

că nu a respectat obligația de a se prezenta la vizarea permisului de armă. 

Având în vedere că reclamantul nu s-a prezentat cu documentația pârâta a emis 

dispoziția de anulare a autorizării și retragere a permisului de armă nr. Y/20.09.2018. 

Reclamantul susține că a întocmit un dosar cu documentele solicitate, însă nu a prezentat nici 

o dovadă din care să reiasă că acesta, într-adevăr, a înaintat pârâtei documentația necesară 

prelungirii autorizației. Singurele referiri în acest sens privesc o împrejurare în care ar fi 

împuternicit o persoană pentru a prezenta dosarul la sediul pârâtei și că dosarul ar fi fost 

respins însă afirmațiile nu sunt susținute de vreun mijloc de probă. Tribunalul a apreciat că de 

la data la care i s-a pus în vedere obligația de a depune documentația (22.04.2018) și până la 

data la care pârâta a emis dispoziția de anulare a autorizării și a permisului de armă 

(20.09.2018) reclamantul a avut suficient timp la dispoziție pentru a se prezenta personal cu 

documentația. 

Instanța a considerat că este legal modul în care a procedat pârâta emițând decizia de 

anulare a acestuia pentru că reclamantul nu a prezentat documentația aferentă. De altfel, 

pârâta însăși a precizat în conținutul adresei nr. 185194/22.04.2018 că această obligație de a 

depune documentația se poate executa până la data expirării valabilității permisului port armă 

însă reclamantul nu a făcut dovada că și-ar fi îndeplinit această obligația, astfel încât în mod 

legal a făcut pârâta aplicarea dispozițiilor art. 45 lit. d) din Legea nr. 295/2004. 

Reclamantul este nemulțumit că dispoziția atacată nu conține mențiuni referitoare la 

posibilități de atacare a acesteia, termenul și instanța competentă, însă Tribunalul a considerat 

că aceste motive sunt de ordine privată, iar reclamantul nu a făcut dovada faptului că a suferit 

vreo vătămare în exercitarea drepturilor sale. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu 
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cât acesta a formulat atât plângerea prealabilă cât și contestația în termenele prevăzute de lege 

și la organele competente. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul N.D., care arătat că instanța a 

reținut că reclamantul nu s-a prezentat cu documentaţia solicitată, motiv pentru care a fost 

emisă dispoziţia de anulare a autorizării şi retragerea permisului de armă. 

Permisul eliberat la 09.02.2014 de însăși instituţia intimată era valabil până la data de 

09.03.2019, aspect care rezultă nu doar din permis, ci şi din dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 

295/2004 potrivit cărora permisul de armă are o valabilitate de 5 ani şi în mod firesc, eliberat 

fiind la data de 09.02.2014, avea valabilitate până la data de 09.02.2019. Or, dispoziţia de 

anulare este anterioară cu câteva luni termenului limită de valabilitate. 

Susține recurentul că documentația necesară prelungirii permisului de armă era făcută, 

fiind comunicată din timp inspectoratului, dar nu a fost primită. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a 

constatat că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: 

Prin cererea de recurs s-a invocat, în esență, greșita aplicare de către prima instanță a 

normelor de drept materiale referitoare la preschimbarea permisului de armă cuprinse în 

Legea nr. 295/2004, motive de nelegalitate ce se circumscriu motivului de recurs prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Astfel, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 295/2004 „permisul de armă are o 

valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data 

ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare”. 

Conform art. 25 alin. 3 din același act normativ „valabilitatea permisului de armă se 

prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul 

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) - f), h) și i) și prezintă dovada 

efectuării unei ședințe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepția posesorilor de 

arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă 

este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 

de zile înainte de data expirării valabilității permisului de armă”. 

De asemenea, „în vederea prelungirii valabilității permisului de armă, titularul acestuia 

este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de 

poliție competentă în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința cu 

armele înscrise în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de 

aplicare a prezentei legi”. 

Constituie caz de anularea dreptului de port și folosire a armelor letale, printre altele, 

și cel prevăzut de art. 45 lit. d din Legea nr. 295/2004, respectiv când titularul dreptului „nu se 

prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) pentru prelungirea 

valabilității permisului de armă”. 

În cauză, recurentului i s-a eliberat de către Inspectoratul de Poliție Vaslui la data de 

09.02.2014 permisul de armă seria XXX, iar la rubrica „Mențiuni privind valabilitatea 

permisului de armă” nu a consemnată o dată a valabilității. 

La data de 22.04.2018 a fost emisă și comunicată recurentului adresa nr. XXX a IPJ 

Vaslui prin care i s-a notificat reclamantului să se prezinte la sediul IPJ Vaslui – Serviciul 

Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase până la data expirării valabilității permisului, în caz 

de neprezentare în termenul stabilit urmând a fi dispuse măsurile legale prevăzute în Legea nr. 

295/2004 și HG nr. 11/2018.  

Ulterior, la data de 20.09.2018 a fost emisă dispoziția nr. Y de către IPJ Vaslui, prin 

care s-a dispus măsura de anulare a autorizării pentru a purta și folosi arme și muniții letale și 

de retragere a permisului de armă, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 295/2004, 

invocând faptul că nu a respectat obligația de a se prezenta la vizarea permisului de armă în 

termenul prevăzut de art. 25 alin. 1 și 2 din Legea nr. 295/2004. 

Prin întâmpinare, pârâtul a invocat faptul că permisul de armă al reclamantului ar fi 

fost valabil doar până la data de 05.09.2018, întrucât perioada de valabilitate se calculează de 
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la data ultimei prelungiri, care, în cazul reclamantului, a avut loc la 05.09.2013. Cu privire la 

permisul de armă al reclamantului eliberat la data de 09.02.2014, a precizat că acesta a fost 

eliberat la cererea reclamantului din 07.01.2014, întrucât cel emis la 05.09.2013 era deteriorat. 

Verificând prevederile legale, într-adevăr, așa cum rezultă din art. 25 alin. 1 din Legea 

nr. 295/2004, legiuitorul a prevăzut o perioadă de valabilitate pentru permisul de armă de 5 

ani, care, însă se calculează diferit, în funcție de procedura urmată pentru emiterea acestuia, 

astfel: de la eliberare sau de la ultima prelungire, dacă titularul a urmat această procedură. 

În cauză, permisul de armă deținut de reclamant nu a fost eliberat ca urmare a 

procedurii de prelungire, ci ca urmare a preschimbării acestuia la cerere, aspecte recunoscute 

de către pârât prin întâmpinare. 

În aceste condiții, perioada de valabilitate a permisului de armă nu se poate raporta la 

ultima prelungire, câtă vreme nu a fost emis într-o astfel de procedură, ci la data eliberării 

acestui permis, situație în care la data de 20.09.2018, când a fost emisă dispoziția de anulare, 

termenul de valabilitate de 5 ani a permisului de armă eliberat la data de 09.02.2014 nu 

expirase. 

Interpretarea prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 295/2004, în sensul invocat de 

pârât, respectiv că permisul de armă prin care se preschimbă unul deteriorat are aceeași 

valabilitate ca cel înlocuit, valabilitate care se calcula în funcție de data ultimei prelungiri, 

deși ar apărea ca justificată față de argumentele de fapt oferite, nu poate fi susținută de nicio 

dispoziție legală. 

Chiar și în condițiile în care pârâtul ar fi interpretat dispozițiile legale în acest sens, 

avea obligația de a aduce la cunoștință reclamantului acest mod de aplicare chiar prin 

notificarea nr. 185194/22.04.2018, care, deși indică obligația pentru reclamant de a se 

prezenta în vederea prelungirii până la data expirării valabilității permisului de armă, nu 

indică în mod concret termenul stabilit.  

De asemenea, în permisul de armă eliberat reclamantului ca urmare a preschimbării nu 

s-a făcut nicio mențiune cu privire la valabilitatea acestuia, deși exista o rubrică specială în 

acest sens, împrejurare care l-a îndreptățit pe reclamant să calculeze termenul de valabilitate 

al permisului prin raportare la data eliberării. 

Prima instanță a mai reținut în motivarea soluției de respingere a acțiunii faptul că 

reclamantul nu ar fi depus toate documentele pentru prelungirea permisului de armă. Cu toate 

acestea, Curtea observă că, față de data expirării valabilității permisului de armă, reclamantul 

avea obligația de a depune documentele prevăzute de lege pentru prelungire până la data de 

09.02.2019; or, la data emiterii dispoziției de anulare a autorizării și retragere a permisului de 

armă – 20.09.2018, valabilitate permisului nu expirase, astfel că nu se putea dispune în mod 

legal măsura anulării autorizării și retragerii permisului de armă, chiar dacă în prezent acest 

permis a expirat. 

 

8. Funcționari publici. Procedura prealabilă în cazul litigiilor privind funcționarii 

publici privind plata unor drepturi salariale întemeiate pe dispozițiile Legii-cadru nr. 

153/2017. Aplicarea principiilor de interpretare cuprinse în Decizia HP nr. 54/2018 și 

Decizia RIL nr. 9/2017 

 

Modul de interpretare a dispozițiilor legale referitoare la necesitatea urmării 

procedurii prealabile în cazul personalului plătit din fonduri publice (incluzând funcționarii 

publici da și personalul contractual) a fost dezlegat cu valoare de principiu prin Decizia RIL 

nr. 9/2017 a ICCJ  și Decizia HP nr. 54/2018 a ICCJ, chiar dacă vizând alte dispoziții legale, 

similare celor în discuție, care nu fac decât să reia, esențialmente, prevederile art. 11 din 

OUG nr. 83/2014, art. 7 din Legea nr. 285/2010, art. 30 din Legea nr. 284/2010 și art. 34 din 

Legea nr. 330/2009. Având în vedere că procedura prealabilă în discuție, deși reglementată 

prin acte normative diferite, are același obiect, același scop și, esențialmente, aceleași reguli, 
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aplicarea acesteia se face prin analogie potrivit acelorași principii de interpretare a legii, ubi 

eadem ratio, ibi idem jus. În aceste condiții, modul de aplicare a prevederilor art. 37 din 

Legea nr. 153/2017 trebuie să aibă în vedere considerentele Deciziei HP nr. 54/2018 a ÎCCJ 

și ale Deciziei RIL nr. 9/2017, care, contrar celor reținute de prima instanță, sunt aplicabile 

în cauză, prin analogie, conform art. 5 alin. 3 C.proc.civ., potrivit cărora soluționarea unei 

pricini poate fi făcută în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 964/5.06.2019 

 

Prin Sentința nr. 1603/CA/01.11.2018 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 

XXX s-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Institutul Național de 

Statistică, excepție invocata prin întâmpinare. 

S-a respins acțiunea formulată de reclamanții C.P.I., B.M., L.C.M., S.S. si C.D.G. în 

contradictoriu cu pârâtul Institutul Național de Statistică ca fiind formulată în contradictoriu 

cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. 

S-a admis excepția inadmisibilității acțiunii, excepție invocată prin întâmpinare și s-a 

respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanții C.P.I., B.M., L.C.M., S.S. și C.D.G. 

în contradictoriu cu pârâta Direcția Județeană de Statistică Iași.  

S-au respins cererile pârâților de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că excepția inadmisibilității 

acțiunii este întemeiată, arătând că în prezenta cauza reclamanții solicită ca prin hotărârea ce 

se va pronunța să fie obligat pârâtul la plata unui spor de confidențialitate de 15% calculat la 

salariul de bază, începând cu data de 01.01.2018. S-a arătat prin cererea formulata ca sporul 

solicitat este prevăzut prin art. 37 din Legea nr. 226/2009, ca pana la data de 31.12.2017 au 

beneficiat de acest spor si ca deși acest text de lege nu  a fost abrogat, începând cu data de 

01.01.2018 pârâta a refuzat să mai includă sporul în salariul de baza al reclamanților. 

Din actele dosarului rezultă că la data de 29.12.2017 au fost emise decizii privind 

stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 01.01.2018 pentru toți reclamanții din 

prezenta cauza.  

Potrivit art. 3 din  aceste dispoziții  decizia putea fi contestata in termen de 20 de zile 

calendaristice de la comunicare, persana nemulțumită putând să se adreseze instanței 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării modului de 

soluționare a contestației. 

A invocat prima instanță prevederile art. 37 din Legea nr. 153/2017, reținând că 

procedura administrativă prealabilă reprezintă o condiție de exercitare a dreptului la acțiune, 

motiv pentru care neîndeplinirea acesteia atrage inadmisibilitatea acțiunii, potrivit art. 193 

alin. 1 Cod procedură civilă.  

S-a mai arătat că, în condițiile în care, așa cum susțin reclamanții din prezenta cauză, 

acordarea sporului de confidențialitate de 15% ce face obiectul cererii a fost refuzat începând 

cu data de 01.01.2018, neacordarea acestui spor rezulta din emiterea deciziilor privind 

salarizarea din data de 29.12.2017.  

Consideră prima instanță că, în aceste condiții, parcurgerea procedurii prealabilă la 

care face trimitere art. 37 alin. 2 din Legea nr. 153/2017, era obligatorie. Mai reține instanța 

că pârâta a invocat prin întâmpinare excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea 

procedurii prealabile. 

Este adevărat că prin Decizia nr. 9/2017 a ICCJ - Completul competent să judece 

recursul în interesul legii a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de 

conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, s-a stabilit că: „În interpretarea 

unitară a dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din 

Legea nr. 285/2010 și a art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, 

dispozițiile legale nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției 
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muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor 

drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin 

contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă.” 

Tribunalul a arătat, însă că decizia menționata nu este aplicabila în cauza. Astfel 

interpretarea data de Înalta Curte de Casație si Justiție vizează aplicarea prevederilor Legii nr. 

330/2009, ale Legii nr. 284/2010, ale Legii nr. 285/2010 și ale OUG nr. 83/2014. 

Aceste dispoziții legale nu sunt aplicabile în cauză, neacordarea sporului de 

confidențialitate fiind efectul emiterii la data de 29.12.2017 a deciziilor privind salarizarea 

reclamanților, decizii care au fost emise in temeiul Legii nr. 153/2017.  

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurenții C.P.I. și L.C.M., considerând-o 

nelegală și netemeinică, solicitând admiterea recursului de față, casarea hotărârii instanței de 

fond, respingerea excepției inadmisibilității acțiunii, cu admiterea acțiunii astfel cum a fost 

formulată. 

În motivare s-a arătat că, prin acțiunea formulată, au solicitat obligarea pârâților la 

plata pentru fiecare reclamant a sporului de confidențialitate de 15% calculat la salariul de 

bază, începând cu data de 01.01.2018, actualizat cu indicele de inflație până la data plății 

efective, arătând că au funcția de inspector în cadrul serviciului de statistică economică, 

Direcția Județeană de Statistică Iași. 

Consideră că, în mod total greșit și nelegal, instanța de fond a admis excepția 

inadmisibilității acțiunii invocate de pârâtul INS București, considerând că trebuiau să uzeze 

obligatoriu de procedura prevăzută de art. 37 din Legea nr. 153/2017 care reglementează 

soluționarea contestațiile salariilor de bază și că neacordarea sporului este efectul emiterii la 

data de 29.12.2017 a deciziilor privind salarizarea, emise în baza Legii nr. 153/2017, ca 

urmare nu au parcurs o procedură prealabilă. 

Au mai arătat că soluția instanței, de respingere a acțiunii ca inadmisibilă, este nu 

numai total greșită, dar le încalcă neîntemeiat și flagrant dreptul lor la un proces echitabil, la 

accesul liber la justiție, prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și la 

o practică unitară. 

Astfel, în ceea ce privește practica instanțelor, inclusiv a Tribunalului Iași, opinia 

unitară este că, în materia drepturilor salariale, de natura celui solicitat de reclamant nu era 

necesară parcurgerea unei proceduri prealabile, în cauză fiind incidente considerentele 

obligatorii ale Deciziei nr. 9/2017 a ICCJ. În același sens, s-a pronunțat ICCJ - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în considerentele Deciziei nr. 54/25.06.2018.  

Este adevărat că în dispozitivul deciziei amintite se face trimitere la procedura 

prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii, însă analiza atentă a 

considerentelor hotărârii pronunțate în recurs în interesul legii reflectă faptul că Înalta Curte 

de Casație si Justiție a avut în vedere și litigiile privind contestațiile salariale formulate de 

funcționarii publici, ceea ce este suficient pentru a se concluziona în sensul că instanța 

supremă a statuat asupra problemei de drept în discuție și în prezenta sesizare. 

Pe de altă parte, recurentele au solicitat recunoașterea și acordarea unui spor prevăzut 

în Legea nr. 226/2009, ca urmare a faptului că „pretențiile angajaților nu rezultă dintr-o 

încadrare/reîncadrare pretins nelegală, ci vizează obligarea angajatorului la plata unor drepturi 

salariate neacordate”, astfel încât, în mod cert, au deschisă calea dreptului comun, astfel cum 

a statuat fără putință de tăgadă ICCJ prin Decizia nr. 9/2017. 

Intimata Direcția Județeană de Statistică a depus întâmpinare prin care solicită 

respingerea recursului așa cum a fost formulat, cu cheltuieli de judecată. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor  de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente: 

Deși recurentele nu au indicat motivul de nelegalitate în mod expres, instanța de recurs 

constată că din cererea de recurs rezultă că se invocă încălcarea de către prima instanță a 

regulilor de procedură referitoare la soluționarea excepției inadmisibilității, critici ce se 

circumscriu motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. 
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Într-adevăr, așa cum a reținut și Tribunalul în considerentele sentinței, conform art. 

193 alin. 1 și 2 C.proc.civ., sesizarea instanței se poate face numai după îndeplinirea unei 

proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta.  

Potrivit dispozițiilor art. 37 din Legea nr. 153/2017, citate și de prima instanță: 

1. Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de 

funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, a 

premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de 

competența ordonatorilor de credite.  

2. Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data 

comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de 

credite.  

3. Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile 

calendaristice.  

4. Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate 

adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente 

potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării 

contestației. Instanța se pronunță de urgență și cu precădere. 

Curtea mai amintește că: 

- potrivit art. 34 alin. 1 din Legea nr. 330/2009 soluționarea contestațiilor în legătură 

cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se 

acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite; 

- potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 soluționarea contestațiilor în legătură 

cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se 

acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite; 

- potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 soluționarea contestațiilor în legătură cu 

stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de 

bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de 

competența ordonatorilor de credite; 

- potrivit art. 11 alin. 1 din OUG nr. 83/2014 soluționarea contestațiilor în legătură cu 

stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de 

bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de 

competența ordonatorilor de credite. 

Aceste prevederi mai sus citate, deși nu sunt aplicabile în cauză, cuprind o 

reglementare similară a procedurii de contestare a modului de stabilirea drepturilor salariale, 

reglementare care este reluată, cu mici diferențe, în art. 37 din Legea nr. 153/2017. 

Or, prevederile art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 

din Legea nr. 285/2010 și art. 11 din OUG nr. 83/2014 au fost interpretate de către Înalta 

Curte de Casație și Justiție prin Decizia în interesul legii nr. 9/2017, prin care a stabilit că 

acestea „nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii 

cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi 

salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte 

individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă”. 

Interpretând aceste dispoziții, per a contrario, Înalta Curte a stabilit în par. 48 al 

Deciziei RIL nr. 9/2017 că „nu fac obiectul procedurii de contestare administrativă alte 

categorii de drepturi (sporuri, compensații, ajutoare) reglementate de lege, ce pot intra în 

venitul brut al salariatului, nerecunoscute de angajator, și nici eventualele solicitări de 

acordare retroactivă a oricăror drepturi salariale, pentru aceste situații este aplicabil dreptul 

comun care permite formularea unei acțiuni directe la instanța competentă a statua asupra 

litigiilor privind drepturile salariale pretinse de părți, recunoscute sau nu de ordonatorii de 

credite”. 

De asemenea, citând din considerentele aceleiași decizii, Curtea subliniază că „atunci 

când pretențiile angajaților nu rezultă dintr-o încadrare/reîncadrare pretins nelegală, ci vizează 
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obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum și atunci când 

angajatorul nu a emis un act administrativ/act adițional la contractul individual de muncă ori 

actul respectiv nu a fost comunicat angajaților, admisibilitatea cererii de chemare în judecată 

cu care salariatul a învestit instanța specializată în litigii de muncă nu este condiționată de 

parcurgerea procedurii prealabile”. 

Pe de altă parte, prin Decizia HP nr. 54/2018, deși a fost respinsă ca inadmisibilă 

sesizarea pentru lămurirea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 

284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010 și art. 11 din OUG nr. 83/2014 și modul în care 

acestea trebuie interpretate în raport de prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, în 

considerentele deciziei în par. 52 Înalta Curte a subliniat că în Decizia nr. 9/2017 „a avut în 

vedere și litigiile privind contestațiile salariale formulate de funcționarii publici, ceea ce este 

suficient pentru a se concluziona în sensul că instanța supremă a statuat asupra problemei de 

drept în discuție și în prezenta sesizare”. 

În cauză, drepturile salariale ale recurentelor au fost stabilite în baza Legii nr. 

153/2017, drept pentru care, corect a constatat prima instanță că devin incidente prevederile 

art. 37 din acest act normativ.  

Însă, modul de interpretare a dispozițiilor legale referitoare la necesitatea urmării 

procedurii prealabile în cazul personalului plătit din fonduri publice (incluzând funcționarii 

publici da și personalul contractual) a fost dezlegat cu valoare de principiu prin Decizia RIL 

nr. 9/2017 a ICCJ și Decizia HP nr. 54/2018 a ICCJ, chiar dacă vizând alte dispoziții legale, 

similare celor în discuție, care nu fac decât să reia, esențialmente, prevederile art. 11 din OUG 

nr. 83/2014, art. 7 din Legea nr. 285/2010, art. 30 din Legea nr. 284/2010 și art. 34 din Legea 

nr. 330/2009. 

Având în vedere că procedura prealabilă în discuție, deși reglementată prin acte 

normative diferite, are același obiect, același scop și, esențialmente, aceleași reguli, aplicarea 

acesteia se face prin analogie potrivit acelorași principii de interpretare a legii, ubi eadem 

ratio, ibi idem jus. 

În aceste condiții, modul de aplicare a prevederilor art. 37 din Legea nr. 153/2017 

trebuie să aibă în vedere considerentele Deciziei HP nr. 54/2018 a ÎCCJ și ale Deciziei RIL 

nr. 9/2017, care, contrar celor reținute de prima instanță, sunt aplicabile în cauză, prin 

analogie, conform art. 5 alin. 3 C.proc.civ., potrivit cărora soluționarea unei pricini poate fi 

făcută în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare. 

De asemenea, art. 10 din Codul civil, deși intitulat „Interzicerea analogiei”, nu 

interzice analogia, ci doar enumeră cazurile în care aceasta nu poate fi folosită, și anume: în 

cazul legilor care derogă de la o dispoziție generală, al acelora care restrâng exercițiul unor 

drepturi civile, precum și în cazul legilor care prevăd sancțiuni civile, aspecte subliniate și de 

ICCJ prin Decizia HP nr. 82/2017, par. 48. 

În consecință, ținând cont de considerentele Deciziei RIL nr. 9/2017, Curtea constată 

că procedura prealabilă prevăzută de art. 37 din Legea nr. 153/2017 este obligatorie doar în 

măsura în care pretențiile reclamantelor rezultau dintr-o încadrare/reîncadrare pretins 

nelegală, făcută în baza unui act administrativ. 

Or, în cauză reclamantele au solicitat obligarea angajatorului la plata unor drepturi 

salariale neacordate, respectiv sporul de confidențialitate de 15% prevăzut de art. 37 alin. 5 

din Legea nr. 226/2009 care, potrivit susținerilor reclamantelor, nu a mai fost recunoscut 

începând cu 1 ianuarie 2018 și nu a făcut obiectul actelor administrative de stabilire a 

drepturilor salariale emise la data de 31.12.2017. În aceste condiții, admisibilitatea cererii de 

chemare în judecată cu care reclamantele au învestit instanța de contencios administrativ nu 

este condiționată de parcurgerea procedurii prealabile. 

Prin urmare, câtă vreme acțiunea recurentelor-reclamante are ca obiect obligarea 

intimatei-pârâte Direcția Județeană de Statistică Iași, care calitatea de angajator, la plata, în 

temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu au fost recunoscute prin acte ale ordonatorului 

de credite, urmarea procedurii prealabile prevăzute de art. 37 din Legea nr. 153/2017 nu era 
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necesar a fi urmată, astfel încât soluția de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în 

judecată este una nelegală, dată cu interpretarea și aplicarea greșită a regulilor de procedură. 

 

9. Refuz nejustificat de soluționare a unei cereri. Petiție. Calitatea procesuală pasivă 

a unei asociații profesionale. Caracterul nejustificat al refuzului de a soluționa o petiție. 

Respectarea principiului continuității completului 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Refuz nejustificat. Petiție. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- refuz soluționare petiție 

- calitate procesuală asociație profesională 

- consilier juridic 

- caracter nejustificat 

Temei de drept: Legea nr. 514/2003 art. 1, art. 61; Statutul Consilierilor Juridici; HG 

nr. 594/2014; OG nr. 27/2002 art. 8 alin. 1 

 

Susținerile recurentei pârâte sunt în sensul că acest C.C.J. este de fapt o simplă 

asociație, reglementată de dispozițiile OG nr. 26/2000 privitor la asociații și fundații, nu 

poate fi primită, existând după cum s-a arătat anterior dispoziții legale derogatorii de la 

legea generală (OG nr. 26/2000), care sunt incidente și care stipulează expres că „Colegiul 

teritorial este persoană juridică de interes general”.  Mai mult prin Hotărârea Guvernului nr. 

594/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 541/2014, se recunoaște Uniunea Juriștilor din 

România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de 

utilitate publică. În condițiile în care recurenta este o persoană juridică de utilitate publică, 

față de obiectul dedus judecății - obligarea pârâtului la a răspunde petițiilor reclamantului și 

constatarea că refuzul de a răspunde este unul nejustificat - față de părțile raportului juridic 

conturat de acest obiect rezultă că recurentul pârât are calitate procesuală pasivă, fiindu-i 

aplicabile dispozițiile art. 8, alin. 1 din O.G. nr. 27/2002.  

În raport de petitul acțiunii în cauză nu prezintă nicio relevanță obligația 

reclamantului ca la data dobândirii statutului de funcționar public în cadrul Primăriei 

Municipiului I. să încunoștințeze asociația că începând cu o anumită dată (anul, luna, ziua) 

trebuie suspendat, urmând a fi repus în această calitate, pe baza unei alte cereri, în momentul 

încetării funcției publice din cadrul Primăriei I. și consecințele care au decurs ulterior. 

Întrucât înlocuirea membrilor completului de judecată s-a făcut pentru motive 

temeinice (odată fiind avansarea unui magistrat la Curtea de Apel, a doua oară fiind 

determinată de desființarea completului de judecată și repartizarea la alt complet), au fost 

respectate toate procedurile legale care prevăd modul de schimbare a completurilor de 

judecători conform art. 101 alin. 5 din HG nr. 1375/2015. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 923/3.06.2019  

 

Prin sentința civilă nr. XXX/ca din 01.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-au 

respins excepțiile privind lipsa calității procesuale active si prescripția dreptului la acțiune, s-a 

admis acțiunea formulată de reclamantul C.I.C., în contradictoriu cu pârâta A. C.C.J. I., a fost 

obligată pârâta să răspundă cererii formulate de reclamant, înregistrată sub nr. 

XXX/6.09.2017, sub sancțiunea unei penalități în cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de 

întârziere, calculate de la data rămânerii definitive a sentinței. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs pârâta A. C.C.J. I. criticând-o 

pentru netemeinicie și nelegalitate. 

Aceasta în conformitate cu dispozițiile articolului 46, alin. 1 și 2 din C.proc.civ. 

(2013), care se referă atât la considerentele hotărârii, cât și la dispozitivele hotărârii. 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydcmjygi/hotararea-nr-594-2014-privind-recunoasterea-uniunii-juristilor-din-romania-ca-fiind-de-utilitate-publica
http://lege5.ro/Gratuit/gqydcmjygi/hotararea-nr-594-2014-privind-recunoasterea-uniunii-juristilor-din-romania-ca-fiind-de-utilitate-publica
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Actele normative de drept material care au fost încălcate și cărora li s-a dat o 

interpretare eronată, sunt: art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; art. 20 

din același act normativ; art. 61 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea 

profesiei de consilier juridic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 5 decembrie 

2003); Statutul profesiei de consilier juridic (publicat în Monitorul Oficial, nr. 684 din 

29.07.2004, actualizat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 20.06.2014); H.G. 26/2000, 

art. 23 alin. 2 și 3 privind asociațiile și fundațiile; Legea nr. 554/2004 cu privire la termenul 

de prescripție de 6 luni care a fost depășit de către reclamantul intimat; Hotărârea A.G. a 

C.C.J. I. din 09.06.2016, cu care ocazie consilierii juridici care nu-și achită cotizațiile de 

membru al Colegiului sunt suspendați din calitatea de consilier juridic și Colegiul nu mai are 

obligația de a purta corespondență cu aceștia. 

Cu privire la excepția inadmisibilității acțiunii, arătă faptul că reclamantul nu a făcut 

dovada parcurgerii procedurii prealabile, reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ. 

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a C.C.J. I., arată că, potrivit art. 

20 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, calitatea procesuală de regulă, 

pârât, o au autoritățile publice, respectiv orice organ de stat sau al unităților administrativ 

teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public, 

legitim, persoane fizice și persoane juridice de drept public și privat, care potrivit legii au 

primit statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public în regim de 

putere publică. Ori, C.C.J., conform art. 61 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și 

exercitarea profesiei de consilier juridic și a Statutului C.J. publicat în M. Of. nr. 684/2004, 

este o organizație profesională de asociere ce asigură organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic în mod unitar pe întinsul țării și apără drepturile și interesele legitime ale 

consilierilor juridici, înscriși în colegiile consilierilor juridici. 

Având în vedere textele de lege invocate, coroborat cu faptul că A. C.C.J. I. nu trebuie 

asimilată fără discernământ oricărei instituții de utilitate publică, deoarece prin reglementarea 

sa, organizare și funcționare nu are statut de instituție de utilitate publică, și nu poate fi 

încadrată în dispozițiile art. 2 alin 1, pct. b, respectiv ca autoritate publică și în consecință nu 

poate fi parte în proces. 

Potrivit art. 2 din Legea 514/2003 și Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684/27.07.2004, profesia de consilier juridic este 

independentă și organizată autonom. Din acest punct de vedere, activitatea desfășurată de 

către consilierii juridici din cadrul colegiilor consilierilor juridici se aseamănă cu organizarea 

și activitatea unor diverse asociații profesionale (arhitecți, ingineri, scriitori, artiști plastici, 

compozitori și altele), sindicatele etc. 

„Petițiile” formulate de reclamant, înregistrate la asociația sub nr. XX/01.03.2017 și 

XXX/06.09.2017, nu constituie acte administrative în sensul Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ și având în vedere faptul că asociația nu este o autoritate publică 

și nici nu este o asociație de utilitate publică stabilită prin act normativ, ca atare nu poate fi 

obligat la emiterea unui răspuns așa cum a solicitat reclamantul, litigiul neputând fi soluționat 

în baza prevederilor Legii nr. 554/2004. 

Necompetența este de ordine publică în cazul încălcării competenței materiale (când 

procesul este de competența unei instanțe de alt grad), deoarece conform art. 20 alin. (l) din 

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic s-au 

asociat în structuri județene cu respectarea legii privind asociațiile și fundațiile, adică a 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, unde, la art. 23 alin. (2) 

și (3) se prevede că asociații nemulțumiți în termen de 15 zile de la data când au luat 

cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz, se vor adresa cu o 

Cerere de anulare care se soluționează în Camera de consiliu a judecătoriei în circumscripția 

căreia asociația își are sediul. 
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Recurenta mai arată că activitatea A. C.C.J. I. se desfășoară în baza prevederilor 

statutului propriu, care este rezultatul voinței tuturor membrilor săi și reprezintă dispoziția 

legală pe care o respectă fiecare membru al Colegiului. 

Având în vedere aceste aspecte, adică nefiind autoritate publică, C.C.J. I. nu i se pot 

aplica dispozițiile art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 27/2002.  

Cu privire la lipsa calității procesuale active a reclamantului I.C.C., motivat de faptul 

că nu face dovada încadrării în dispozițiile art. 1, alin. 1 și art. 2, alin. 1, lit. a din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, respectiv nu face dovada vătămării de către o 

autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termen a unei cereri, în 

condițiile în care a demonstrat clar și fără putință de tăgadă că asociația nu este asimilată 

autorității publice sau persoanelor juridice de drept privat care au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică în sensul 

Legii contenciosului administrativ. 

Invocă și prescripția dreptului la acțiune, motivat de faptul că, raportat la data 

introducerii acțiunii, termenul de 6 luni prevăzut de Legea nr. 544/2004 a fost depășit. 

Având în vedere reglementările din Legea nr. 514/2003 și Statutul profesiei de 

consilier juridic, petentul avea obligația ca, la data dobândirii statutului de funcționar public în 

cadrul Primăriei Municipiului I., să încunoștințeze asociația că, începând cu o anumită dată 

(anul, luna, ziua) trebuie suspendat, urmând a fi repus în această calitate, pe baza unei alte 

cereri, în momentul încetării funcției publice din cadrul Primăriei Iași. 

Deoarece petentul nu a adus la cunoștință C.C.J. I. aceste date și nici nu și-a achitat 

taxele și contribuțiile profesionale timp de trei luni de la scadența acestora, până la achitarea 

lor integrală, asociația, conform articolului 31 lit. c, din Statutul profesiei de consilier juridic, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684/27.07.2004, a procedat, în mod 

legal, la constatarea suspendării sale pentru neplata cotizației și radierea sa din tabloul 

consilierilor juridici activi, situație în care se găsește și în prezent. 

Potrivit art. 3 din Hotărârea nr. 1/09.06.2016 a A.G. a membrilor CCJ Iași, adoptată în 

baza Legii nr. 514/2003 a Statutului profesiei de consilier juridic și a Statutului C.C.J. Iași, 

asociația nu poartă corespondență de nici un fel cu membrii suspendați pentru neplata 

cotizației până în momentul repunerii lor pe tablou. Asociația noastră poartă corespondență 

doar cu membrii activi, care achită la zi cotizația. 

Referitor la petițiile formulate de reclamantul C.I.C., menționează că în data de 

09.08.2004 i s-a aprobat cererea de admitere ca membru asociat al Asociației Profesionale 

C.C.J. I. cu drepturi depline, în conformitate cu Statutul Colegiului, dar și cu obligații depline, 

una dintre acestea fiind achitarea cotizațiilor lunare plătite semestrial într-un an calendaristic. 

Urmare acestui fapt, s-a dispus înregistrarea în Tabloul Consilierilor Juridici I., la poziția XX 

D-YY. Reclamantul C.I.C. a achitat cotizațiile aferente până în luna martie 2005, după care 

din motive necunoscute Asociației Profesionale C.C.J. I., acesta nu a mai achitat nici o 

cotizație începând din 01.04.2005 până în prezent, neinteresându-se de situația sa ca membru 

al Asociației timp de 12 (doisprezece) ani. În această perioadă, deși era obligația 

reclamantului, nu a depus nici o cerere de suspendare din funcție pentru incompatibilitate sau 

pentru alte motive, iar Asociația Profesională C.C.J. I. a dispus suspendarea reclamantului 

C.I.C., conform Statutului profesiei de consilier juridic din 06.03.2004, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, art. 31 alin. (1) pct. c), care prevede la art. 31: 

„Suspendarea exercitării profesiei de consilier juridic; (1) Exercitarea profesiei de consilier 

juridic se suspendă în următoarele situații: c) în caz de neplată a taxelor și a contribuțiilor 

profesionale timp de 3 luni de la scadența acestora până la lichidarea lor integrală”. 

Având în vedere că reclamantul C.I.C. nu și-a achitat obligația statutară, deci legală, a 

fost considerat suspendat, fiind radiat de pe tabloul membrilor activi. 

În situația în care reclamantul dorește să fi repus pe tabloul consilierilor juridici activi, 

acesta trebuie să se conformeze dispozițiilor art. 31 lit. c) din Statutului profesiei de consilier 

juridic, adică să achite toate datoriile „până la lichidarea lor integrală”. 
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Cu privire la cel de-al doilea motiv de casare, acesta are în vedere încălcarea 

principiului continuității și al stabilității completului de judecată și al desemnării aleatorii a 

completului de judecată, continuitatea instanței de judecată fiind prevăzută în art. 214 

C.proc.civ. (2013). 

Potrivit art. 214 C.proc.civ. ( 2013): 

1. Membrii completului care judecă procesul trebuie să rămână aceiași în tot cursul 

judecății. 

2. In cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să 

participe la soluționarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condițiile legii. 

3. Dacă înlocuirea prevăzută la alin. (2) a avut loc după ce s-a dat cuvântul în fond 

părților, cauza se repune pe rol. 

Textul face aplicația unui principiu fundamental înscris în art. 19 C.proc.civ. (2013) 

potrivit căruia: „Judecătorul învestit cu soluționarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata 

procesului decât pentru motive temeinice, în condițiile legii”. 

Astfel, dispozițiile C.proc.civ. (2013) au fost puse de acord cu Legea nr. 304/2004, 

care, în art. 11, dispune că activitatea de judecată trebuie să se desfășoare cu respectarea 

principiului distribuirii aleatorii a dosarelor și continuității. 

În vederea asigurării continuității completelor de judecată, compunerea acestora se 

stabilește de către colegiile de conducere ale instanțelor la începutul anului în baza art. 52 

alin. 1 din Legea nr. 304/2004 și art. 109 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor 

judecătorești. Aceleași prevederi sunt valabile și pentru grefierii ședinței. 

Din încheierea la ședința pronunțată la data de 10.10.2018 rezultă că dispoziția 

instanței a fost ca judecător la complet să fie magistratul F.G. și grefier de ședință, P.G. 

Aceeași compunere și constituire nu s-a mai respectat la pronunțarea Sentinței civile 

nr. 1201/ca/01.02.2019 și a încheierii de ședință din 17.01.2019, când apar ca magistrat 

judecător A.C. și grefier de ședință E.C., ceea ce face ca încheierea de ședință din 17.01.2019 

și Sentința civilă nr. 1201/ca/01.02.2019 să fie lovite de nulitate absolută. 

Principiul continuității completelor de judecată presupune că aceiași judecători trebuie 

să facă parte din completele de judecată la toate termenele de judecată acordate în etapa 

procesului în care se află judecata la un moment dat: instanța de fond, apel, căi extraordinare 

de atac (a se vedea art. 110 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești) 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, art. 395 

C.proc.civ. (2013). 

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate și din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanță a admis acțiunea formulată de reclamantul C.I.C., în 

contradictoriu cu pârâta Asociația C.C.J. I., după o evaluare completă și detaliată a probelor 

administrate și a dispozițiilor legale incidente în speță. 

În considerentele sentinței, pe care instanța de recurs și le însușește, sunt prezentate, 

într-o manieră clară și completă, argumentele pertinente care au stat la baza adoptării soluției. 

Tot cu argumente pertinente, prima instanță a înlăturat susținerile formulate de reclamanta 

recurentă, demonstrând, pe baza probatoriului administrat în dosar și a prevederilor legale 

incidente în speță, că cererea de chemare în judecată nu este întemeiată. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de apel a reținut că excepțiile privind lipsa calității procesuale active 

si prescripția au fost în mod just respinse. 

Astfel, potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004: „Orice persoană care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un 

act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 

instanței de contencios administrativ competente.”  
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De asemenea, conform art. 2 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 554/2004 prin nesoluționarea 

în termenul legal a unei cereri se înțelege faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 

30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen. 

Art. 8 alin. 1 din  aceeași lege prevede posibilitatea de a se adresa instanței de 

contencios administrativ și pentru persoana care se consideră vătămată într-un drept sau 

interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare 

a unei cereri. 

Anterior promovării prezentei acțiuni, reclamantul C.I.C., înscris ca si consilier juridic  

în cadrul paratei la data de 9.08.2004, a adresat  paratei doua cereri pentru  a i se comunica 

situația sa în evidentele asociației si eventuale debite  în contul cotizației de membru, fără însă 

a primi un răspuns, prin urmare în acțiunea de fata reclamantul invocând nesoluționarea 

cererii sale în termenul legal. Așa cum am rezultă clar din dispozițiile din Legea nr. 554/2004 

calea acțiunii în contencios administrativ este deschisă oricărei persoane, cu singura condiție 

să facă dovada vătămării sale într-un drept al său ori într-un interes legitim, prin 

nesoluționarea în termenul legal a unei cereri. În atare condiții, reclamantul își justifică 

calitatea procesuală activă. 

Sub aspectul termenului, Curtea a reținut că reclamantul a adresat pârâtei cererea nr. 

XXX/1.03.2017 la care nu a primit răspuns, cerere reiterată personal și înregistrată sub nr. 

XXX la data de 6.09.2017, la care, de asemenea, nu a primit un răspuns și față de care, în 

raport de prevederile art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, se constată că acțiunea 

depusă la instanță, la data de 16.11.2017 a fost introdusă în termenul legal de 6 luni. 

Cu privire la excepția inadmisibilității acțiunii, pe considerentul că reclamantul nu a 

făcut dovada parcurgerii procedurii prealabile, reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, se a constatat că nici aceasta nu era fondată. 

În acest sens, Curtea a reținut dispozițiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004: „Se 

asimilează actelor administrative unilaterale și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 

referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde 

solicitantului în termenul legal”. Or, în această situație, prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 

554/2004, privitoare la plângerea prealabilă, prevăd clar excepția de la regulă, în sensul că 

„(...) în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea 

prealabilă”. 

Coroborând aceste texte legale invocate mai sus, rezultă că, în speța de față, petentul 

nu era obligat să parcurgă procedura prealabilă, astfel că excepția inadmisibilității este 

neîntemeiată. 

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a C.C.J. I., motivat de faptul că, 

potrivit art. 20 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, calitatea procesuală de 

regulă, pârât, o au autoritățile publice, respectiv orice organ de stat sau al unităților 

administrativ teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui 

interes public, legitim, persoane fizice și persoane juridice de drept public și privat, care 

potrivit legii au primit statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu 

public în regim de putere publică, în timp ce C.C.J., conform art. 61 din Legea nr. 514/2003 

privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și a Statutul Consilierilor 

Juridici publicat în M. Of. nr. 684/2004, este o organizație profesională de asociere ce asigură 

organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar pe întinsul țării și apără 

drepturile și interesele legitime ale consilierilor juridici, înscriși în colegiile consilierilor 

juridici, curtea a reținut următoarele: 

Potrivit Art. 1 din Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic, respectiv art. 6 Statutul Consilierilor Juridici „Consilierul juridic asigură 

apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și 

locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept 

public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află și în 

conformitate cu Constituția și legile țării.” 
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C.C.J. este, conform Statutului - art. 61 alin. 1 și 2: „organizația profesională creată 

pentru toți consilierii juridici asociați în această formă de organizare dintr-un județ sau din 

municipiul București, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitării 

profesiei, ce asigură organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar și 

apără drepturile și interesele legitime ale consilierilor juridici. 

(2) Colegiul teritorial este persoană juridică de interes general și are sediul în orașul de 

reședință al județului, respectiv în municipiul București”. 

Susținerile recurentei pârâte sunt în sensul că acest C.C.J. este de fapt o simplă 

asociație, reglementată de dispozițiile OG 26/2000 privitor la asociații și fundații, nu poate fi 

primită, existând după cum s-a arătat anterior dispoziții legale derogatorii de la legea generală 

(OG 26/2000), care sunt incidente și care stipulează expres că: „Colegiul teritorial este 

persoană juridică de interes general”. Mai mult, prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2014, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 541/2014, se recunoaște Uniunea Juriștilor din România, 

persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică. 

În condițiile în care recurenta este o persoană juridică de utilitate publică, față de 

obiectul dedus judecății – obligarea pârâtului la a răspunde petițiilor reclamantului și 

constatarea că refuzul de a răspunde este unul nejustificat – față de părțile raportului juridic 

conturat de acest obiect rezultă că recurentul pârât care calitate procesuală pasivă, fiindu-i 

aplicabile dispozițiile art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 27/2002.  

Pe fondul cererii, Curtea a reținut că prin adresa nr. XXX/6.09.2017 reclamantul a 

solicitat pârâtei să îi comunice dacă, în prezent, figurează sau nu pe lista consilierilor juridici 

activi, dacă a fost suspendat din exercitarea profesiei și de la ce dată, dacă până la data 

suspendării avea datorii restante către organele profesiei și ce sume anume, conform 

înscrisului aflat la dosar. 

Raportat la obiectul cererii, instanța de fond a constatat în mod just incidente 

prevederile art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor conform cărora: „Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice 

petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent 

dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.” 

În speță, pârâta nu a comunicat un răspuns reclamantului, în termenul legal menționat, 

deși era obligată, acțiunea reclamantului fiind corect admisă. 

Raportat la aspectele de fond invocate de recurentă, Curtea a reținut că nu pot fi 

analizate în prezenta cauză, având în vedere strict obiectul acesteia. În funcție de răspunsul 

primit și de înscrisurile care justifică eventual măsura suspendării din profesie, reclamantul 

are alte căi legale pe care le va putea parcurge.  

Astfel, în raport de petitul acțiunii în cauză nu prezintă nicio relevanță obligația 

reclamantului ca, la data dobândirii statutului de funcționar public în cadrul Primăriei 

Municipiului I., să încunoștințeze asociația că, începând cu o anumită dată (anul, luna, ziua), 

trebuie suspendat, urmând a fi repus în această calitate, pe baza unei alte cereri, în momentul 

încetării funcției publice din cadrul Primăriei I. și consecințele care au decurs ulterior. 

Nu pot fi primite nici susținerile recurentei cu privire la cel de-al doilea motiv de 

casare, în sensul că a existat încălcarea principiului continuității și al stabilității completului 

de judecată și al desemnării aleatorii a completului de judecată, continuitatea instanței de 

judecată fiind prevăzută în art. 214 C.proc.civ. (2013) și art. 19 C.proc.civ. Sub acest aspect, 

s-a arătat că în încheierea de ședință pronunțată la data de 10.10.2018 rezultă că dispoziția 

instanței a fost ca judecător la complet să fie magistratul F.G. și grefier de ședință, P.D. 

Aceeași compunere și constituire nu s-a mai respectat la pronunțarea Sentinței civile nr. 

1201/ca/01,02.2019 și a încheierii de ședință din 17.01.2019, când apar ca magistrat judecător 

A.C. și grefier de ședință E.C.  

Curtea a constatat că, inițial, cauza a fost repartizată la completul D 3 ca condus de 

judecător Ș.T., care a și soluționat excepția necompetenței materiale a Tribunalului lași. 

Conform procesului verbal de incident din 2.10.2018, urmare a promovării dlui Ț. la Curtea 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydcmjygi/hotararea-nr-594-2014-privind-recunoasterea-uniunii-juristilor-din-romania-ca-fiind-de-utilitate-publica
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de Apel Iași, a fost desemnat pe completul D 3 ca dna judecător F.G., primul judecător de pe 

lista de permanență. 

Din procesul verbal de incident din 3.12.2018 rezultă faptul că, urmare a desființării 

completului D 3 ca, conform hotărârii Colegiului de Conducere a Tribunalului Iași începând 

cu 01.12.2018, dosarul se repartizează ciclic completului D condus de judecător A.C:, care a 

soluționat cauza pe fond. 

Prin urmare, în cauză, Curtea a reținut că sunt incidente dispozițiile art. 214 alin. 5 

C.proc.civ.: „În cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să 

participe la soluționarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condițiile legii.”, întrucât înlocuirea 

membrilor completului de judecată s-a făcut pentru motive temeinice (odată fiind avansarea 

unui magistrat la Curtea de Apel, a doua oară fiind determinată de desființarea completului de 

judecată și repartizarea la alt complet), fiind respectate toate procedurile legale care prevăd 

modul de schimbare a completurilor de judecători conform art. 101 alin. 5 din HG nr. 

1375/2015, fiind neîntemeiat motivul de recurs invocat de recurent. 

 

10. Funcționari publici din cadrul Direcției Sanitar Veterinare. Drepturi salariale 

prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017. Condiții de acordare a sporului pentru condiții de 

muncă. Aplicarea considerentelor Deciziei nr. 82/26.11.2018 pronunțată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Salarizare. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- drepturi salariale funcționari publici 

- spor pentru condiții de muncă 

- aplicarea tranzitorie a legii salarizării 

Temei de drept: Legea-cadru nr. 153/2017 art. 38 alin. 3 și 6; art. 1 alin. 3; Anexa nr. 

VIII, cap. II; HG nr. 917/2017 

 

Drepturile solicitate de către reclamanții intimați sunt reglementate de dispozițiile 

legii unice se salarizare, iar potrivit disp. art. 1 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, de la 

data intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului plătit din bugetul general 

consolidat al statului sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în lege. Reclamanții 

intimați nu se încadrează în categoria de personal pentru care legiuitorul a prevăzut excepții 

de la regula acordării în anul 2018 a salariului de bază și sporurile aferente lunii decembrie 

2017 majorate cu 25% așa cum a prevăzut spre exemplu pentru funcționarii ce lucrează în 

domeniul sănătate (art. 38 alin. 3 lit. c) și nici în ipoteza prevăzută de disp. art. 38 alin. (6). 

În cazul reclamanților intimați, așa cum rezultă din conținutul deciziilor contestate, salariul 

de bază nu este mai mare decât cel stabilit, potrivit legii, pentru anul 2022, astfel încât pentru 

anul 2018 salariul de bază și sporurile sunt calculate potrivit regulii enunțate la art. 38 alin. 

(3). Prin urmare, reține Curtea de Apel că sporul pentru condiții de muncă nu poate fi 

acordat în forma solicitată de aceștia în anul 2018, legiuitorul prevăzând în mod expres 

drepturile salariale ce se pot acorda în anul 2018, respectiv cele aflate în plată în luna 

decembrie 2017, majorate cu 25%. Intrarea în vigoare a H.G. nr. 917/2017 nu poate fi 

interpretată ca o derogare de la dispozițiile art. 38 alin. (3) din lege, legiuitorul indicând în 

cuprinsul legii care sunt ipotezele de excepție în care drepturile salariale acordate în anul 

2018 sunt stabilite altfel decât prin majorare cu 25% a celor din decembrie 2017.  
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Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

907/CA/29.05.2019  

Prin sentința civilă nr. 2/CA din data de 14.01.2019, Tribunalul Vaslui a admis în 

parte cererea formulată de reclamanții A.A. și alții, în contradictoriu cu pârâta Direcția Sanitar 

– Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui și a anulat Deciziile nr. 140 – 147 din 

22.06.2018 emise de Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, în 

favoarea reclamanților.  

Prin aceeași hotărâre judecătorească, pârâta a fost obligată să emită noi decizii de 

salarizare în care să fie inclus și sporul privind condiții deosebite de muncă 

vătămătoare/periculoase prevăzut de  Anexa nr. VIII, cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 

1 din Legea-cadru nr. 153/2017 și Hotărârea de Guvern nr. 917/2017 în cuantumul stabilit 

prin Ordin de Președintele ANSVSA, în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Hotărârea de 

Guvern nr. 917/2017.  

Cererea de includere a procentului de 12,5% a fost respinsă, pârâta fiind obligată să 

achite fiecărui reclamant suma de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că, în fapt, reclamanții sunt angajați 

în cadrul Direcției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, iar activitatea 

efectivă o desfășoară la Postul de Inspecție la Frontiera Albița.  

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanții au contestat deciziile de salarizare 

emise de Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, solicitând 

includerea în salariile prevăzute de aceste acte a unei majorări de 12,5 %, precum și a sporului 

de 30% pentru condiții deosebite de muncă. 

În ceea ce privește procentul de 12,5%, instanța a constatat că acesta este reglementat 

în Legea nr. 153/2017 la pct. 6.2 lit. b spct. 5 din Anexa VIII cap. II, care are următorul 

cuprins: „personalul din cadrul administrației publice sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control sau prin 

atribuțiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor beneficiază de majorarea 

salariului de bază cu 12,5%”. 

Legea nr. 153/2017 reprezintă legea - cadru de salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice care, potrivit art. 38, urmează a fi aplicată în mod etapizat în perioada 2017-

2022.  

În ceea ce privește Anexa VIII cap. II pct. 6 din Lege, instanța de fond a constatat că 

aceasta stabilește salariile specifice funcțiilor din cadrul aparatului propriu al administrației 

publice sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor precum și din instituțiile 

subordonate și alte instituții din acest sistem ce urmează a fi acordate începând cu anul 2022.  

În aceste condiții, instanța a apreciat că majorarea de 12,5% prevăzută pentru prima 

dată în lege va fi calculată prin raportare la cuantumul salariului ce se va acorda în anul 2022, 

astfel încât din anul 2022 angajații vor beneficia de nivelul maxim prevăzut de lege. 

Însă, până la acel moment, angajaților din cadrul ANSVSA și din structurile 

subordonate li se vor acorda doar majorările prevăzute etapizat de Legea - cadru. Astfel, 

potrivit art. 38 alin. (3) începând cu 1 ianuarie 2018 s-a prevăzut o majorare de 25% a 

cuantumul brut al salariilor de bază față de nivelul din decembrie 2018 iar pentru perioada 

2019 - 2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de 

funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre 

salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de 

lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018 așa cum prevăd dispozițiile art. 38 

alin. 4 din legea - cadru.  

Așadar, pentru perioada 2017 – 2021, legea nu prevede acordarea altor majorări decât 

cele expres enunțate iar printre acestea nu se numără și procentul de 12,5%. 

Așa cum rezultă din calculele prezentate de către pârâtă prin răspunsurile adresate 

plângerilor prealabile formulate de către reclamanți și reluate în întâmpinare, reclamanților le-
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a fost acordată majorarea de 25% prevăzută de lege pentru anul 2018, urmând ca diferența 

până la salariul prevăzut în Anexa VIII aferent anului 2022 să fie acordată eșalonat în 

perioada 2019-2022.  

Instanța a constatat că, la calcularea nivelului maxim din anul 2022, pârâta a inclus și 

majorarea de 12,5%, astfel încât nu se poate susține că acest drept nu a fost acordat 

reclamanților.  

Aceștia nu se pot bucura însă de plenitudinea dreptului salarial decât după anul 2022, 

până atunci beneficiind doar de majorarea progresivă prevăzută de dispozițiile art. 38 alin. 6) 

din Legea nr. 153/2017.  

În ceea ce privește sporul pentru condiții deosebite de muncă, acesta este reglementat 

de art. 23 din Legea-cadru și prevede că: „locurile de muncă și categoriile de personal, 

precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I - 

VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea 

prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de 

către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, 

respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, 

de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către 

autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la 

propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, 

ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale 

autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor 

Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate”. 

Condițiile de acordare a acestui spor pentru angajații incluși în Anexa VIII din Lege 

au fost prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru 

familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală. 

Prin spor pentru condiții de muncă se înțelege acea „compensație financiară a 

riscurilor, acordată personalului care își desfășoară activitatea în condiții de muncă 

vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă sau condiții 

deosebite de muncă reprezentate de izolare”, așa cum a fost definit de art. 1 alin. (2) lit. a) din 

Hotărârea de Guvern nr. 917/2017. 

Potrivit art. 6 din același act normativ personalul din instituțiile publice sanitare 

veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 a 

Regulamentului de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. 

a) pct. 1 - 3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, iar la 

punctul 1 este prevăzut sporul pentru condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase 

care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri 

asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității - de până la 35%. 

În aceste condiții, prima instanță a constatat că sporul pentru condiții de muncă a fost 

prevăzut de lege, condițiile de acordare fiind reglementate încă din anul 2017 în temeiul 

Hotărârii de Guvern nr. 917/2017.  

Așadar, angajații ce își desfășoară activitatea în condiții deosebite au dreptul la 

acordarea acestui spor încă din anul 2018, respectiv după intrarea în vigoare a Regulamentului 

și nu numai din anul 2022. 

Nu poate fi reținută interpretarea pârâtei a dispozițiilor art. 10 din Hotărârea de 

Guvern nr. 917/2017, potrivit căreia autoritatea publică are facultatea de a dispune acordarea 

sporului tuturor angajaților sau numai a unui număr limitat dintre aceștia, întrucât în realitate, 

legiuitorul a urmărit prin aceste dispoziții de a se asigura că acest spor se va acorda doar 

angajaților ce desfășoară în mod efectiv activitatea în condiții vătămătoare și nu tuturor 

angajaților, indiferent de munca pe care o prestează în cadrul instituției.  
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În consecință, în stabilirea persoanelor ce pot primi acest spor determinante sunt 

condițiile de desfășurare a activității acestora și nu voința conducătorilor instituției. 

În ceea ce-i privește pe reclamanți, dreptul de a primi acest spor în cuantum de până la 

35% a fost consacrat de art. 1 din Anexa 3 din Regulament, pct. II lit. A (sporul pentru 

condiții deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 23% până la 35%) pct. 4 unde 

este prevăzut „personalul care își desfășoară activitate în cadrul posturilor de inspecție la 

frontieră prin care se importă, exportă sau tranzitează animale vii sau produse de origine 

animală și non animală”.  

De asemenea, din Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă din 

cadrul Direcției Sanitare - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui nr. 7811 din 

20.06.2018, dar și din cel anterior înregistrat cu nr. 11 din 19.01.2018 rezultă că sunt 

îndeplinite criteriile prevăzute de art. 2 din Anexa 3 din Regulament și că locurile de muncă 

din cadrul DSVSA se încadrează în condiții de muncă deosebit de vătămătoare/periculoase. 

Întrucât reclamanții nu au schimbat locul în care își desfășoară activitatea, respectiv 

Postul de Inspecție la Frontiera Albița nici după trecerea din subordinea ANSVSA în 

subordinea DSVSA, se poate trage concluzia că aceștia beneficiază de dreptul de a primi 

sporul pentru condițiile de muncă. 

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanții au solicitat un procent de 30%, însă 

legea conferă Președintelui ANSVA prerogativa de a stabili cuantumul sporului pentru 

condiții de muncă (art. 7 din Regulament), acesta putând varia de la 23%, la 35%. 

Așadar, instanța are posibilitatea de a stabili faptul că reclamanții au dreptul la acest 

spor, însă nu și cuantumul lui, acest lucru fiind de competența Președintelui ANSVSA, în 

limitele prevăzute de lege. 

Prin urmare, instanța a constatat că în mod eronat Deciziile emise de DSVSA 

reclamanților nu cuprind și sporul privind condiții deosebite de muncă 

vătămătoare/periculoase astfel încât se impune admiterea în parte a cererii de chemare în 

judecată, anularea deciziilor nr. 140 – 147 din 22.06.2018 și emiterea unor noi decizii de 

salarizare cu includerea acestui spor în cuantumul stabilit prin Ordin de Președintele 

ANSVSA, în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 917/2017. 

Împotriva sentinței civile nr. 2/CA din data de 14.01.2019 a Tribunalului Vaslui a 

promovat recurs pârâta Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, 

invocând motivul de casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de 

procedură civilă. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că instanța de fond nu a 

analizat și nu a detaliat momentele anilor 2019 și 2022, de la care și în funcție de care se 

aplică anumite prevederi legale ale Legii-cadru nr. 153/2017. 

Astfel, stabilirea de către Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Vaslui a drepturilor salariale s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 și 

ale Hotărârii de Guvern nr. 917/2017, precum și punctelor de vedere ale Ministerului Muncii 

și Justiției Sociale, entitate responsabilă de elaborarea politicilor publice privind salarizarea în 

sectorul bugetar, emise tocmai pentru a evita aplicarea neunitară a prevederilor Legii-cadru 

nr. 153/2017, printre care și punctul de vedere privind „Modalitatea de stabilire a salarizării 

personalului bugetar în anul 2018, inclusiv conform prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017”. 

Se precizează, astfel că în anul 2018, cuantumul sporurilor va fi determinat prin 

majorarea cu 25% a cuantumului sporurilor avut în luna decembrie 2017, cuantum acordat 

cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite și care nu va putea depăși procentul 

de 30% prevăzut de art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în 

aceleași condiții. 

Sporurile pentru condiții de muncă vor fi acordate conform regulamentelor elaborate 

în baza art. 23, atunci când salariile de bază vor fi stabilite în raport cu salariile de bază 
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prevăzute în anexele la legea-cadru, respectiv, începând cu anul 2019, sau în următoarele 

situații, după caz: 

- pentru personalul ale cărui salarii majorate cu 25% depășesc grila din 2022, 

cuantumul sporurilor va fi determinat prin aplicarea prevederilor din Regulament asupra 

salariului de bază stabilit la nivelul prevăzut în grilă; 

- în mod similar se va proceda și în cazul personalului nou-încadrat, numit sau 

promovat în baza art. 39, alin. (2), pentru care nu există funcție similară în plată, al cărui 

salariu de bază este stabilit prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele la lege cu 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”. 

Având în vedere că reclamanții din prezenta cauză nu se încadrează în niciuna dintre 

cele doua situații - excepții prevăzute de art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, reiese că 

aceștia vor beneficia de acest spor începând cu anul 2019. 

Potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 153/2017, în perioada 2019-2022 se va acorda 

anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor 

de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de 

funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și 

cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin 

legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h). 

Conform art. 25 din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, 

primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat 

pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de 

bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional 

deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de 

încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz. 

Astfel, prin raportare la dispozițiile legale anterior precizate, se poate desprinde 

concluzia că legiuitorul a urmărit ca pe parcursul anului 2017 salariile să fie păstrate la nivelul 

lunii iunie 2017, urmând ca, începând cu data de 1 ianuarie 2018, acestea să fie majorate cu 

25%, în limitele art. 25 din Legea nr. 153/2017 iar în intervalul 2019-2022 urmând a fi 

acordate creșterile anuale, aplicarea dispozițiilor legale privitoare la majorarea salarială 

urmând a fi făcută etapizat, fiind evident efortul bugetar pentru plata salariilor potrivit 

actualelor dispoziții legale. 

Verificând legalitatea sentinței recurate prin prisma motivelor de recurs formulate, 

Curtea de Apel reține următoarele: 

Recurenții critică sentința primei instanței din perspectiva aplicării dispozițiilor legii 

de salarizare susținând în esență că reclamanții nu beneficiază în anul 2018 de sporul pentru 

condiții vătămătoare reglementat de H.G. nr. 917/2017, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 

alin. (3) din Legea nr. 175/2017, criticile încadrându-se în motivul de casare prevăzut de disp. 

art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Instanța de fond a reținut în privința sporului pentru condiții de muncă că acesta este 

prevăzut de lege și se impune a fi calculat și acordat din anul 2018, respectiv după intrarea în 

vigoare a regulamentului H.G. nr. 917/2017, nu din anul 2022. 

Reține instanța de recurs că reclamanții intimați au contestat deciziile prin care le-au 

fost stabilite drepturile salariale, susținând îndreptățirea la acordarea majorării salariale de 

15% pentru complexitatea muncii și a sporului pentru condiții vătămătoare de 30%. 

În privința modului de aplicare a dispozițiilor legale de către prima instanță reține 

Curtea de Apel următoarele: 

Reclamanții intimați sunt funcționari publici ce își desfășoară activitatea în cadrul 

DSVSA Vaslui și solicită acordarea sporului prevăzut de disp. art. 23 din legea de salarizare 

unitară.   

Potrivit disp. art. 23 din Legea nr. 153/2017 - „Locurile de muncă și categoriile de 

personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele 

nr. I - VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la 
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publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru 

elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate 

bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, 

administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și 

de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, 

ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale 

autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor 

Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

Conform art. 25 din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, 

primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat 

pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de 

bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional 

deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de 

încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz. 

H.G. nr. 917/2017 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de 

muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții 

bugetare „Administrație” din administrația publică centrală publicat în Monitorul Oficial nr. 

1.039 din 29 decembrie 2017 reglementează procedura ce trebuie urmată în vederea stabilirii 

locurilor de muncă pentru care se vor acorda sporuri privind condițiile de muncă, întinderea 

sporului, persoanele ce vor beneficia de acest spor etc. 

Drepturile solicitate de către reclamanții intimați sunt reglementate de dispozițiile legii 

unice se salarizare, iar potrivit disp. art. 1 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, de la data 

intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului plătit din bugetul general 

consolidat al statului sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în lege. 

În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, prin art. 36 din 

s-a stabilit că, la data intrării în vigoare, 1 iulie 2017, trebuie să se procedeze la reîncadrarea 

personalului salarizat „pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare 

vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea 

salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și 

indemnizațiilor lunare potrivit art. 38”. 

Legea impune obligația angajatorilor de stabilire a drepturilor salariale potrivit 

dispozițiilor art. 38, cu următorul conținut: „Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, 

începând cu data de 1 iulie 2017. 

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: 

a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 

2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și 

indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, 

primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 

salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază 

personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își 

desfășoară activitatea în aceleași condiții; 

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: 

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, 

indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, 

compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care 

fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda 

lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 

25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 

25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 
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Reclamanții intimați nu se încadrează în categoria de personal pentru care legiuitorul a 

prevăzut excepții de la regula acordării în anul 2018 a salariului de bază și sporurile aferente 

lunii decembrie 2017 majorate cu 25% așa cum a prevăzut spre exemplu pentru funcționarii 

ce lucrează în domeniul sănătate (art. 38 alin. 3 lit. c) și nici în ipoteza prevăzută de disp. art. 

38 alin. (6).  

În cazul reclamanților intimați, așa cum rezultă din conținutul deciziilor contestate, 

salariul de bază nu este mai mare decât cel stabilit, potrivit legii, pentru anul 2022, astfel încât 

pentru anul 2018 salariul de bază și sporurile sunt calculate potrivit regulii enunțate la art. 38 

alin. (3). 

Prin urmare, reține Curtea de Apel că sporul pentru condiții de muncă nu poate fi 

acordat în forma solicitată de aceștia în anul 2018, legiuitorul prevăzând în mod expres 

drepturile salariale ce se pot acorda în anul 2018, respectiv cele aflate în plată în luna 

decembrie 2017, majorate cu 25%. 

Intrarea în vigoare a H.G. nr. 917/2017 nu poate fi interpretată ca o derogare de la 

dispozițiile art. 38 alin. (3) din lege, legiuitorul indicând în cuprinsul legii care sunt ipotezele 

de excepție în care drepturile salariale acordate în anul 2018 sunt stabilite altfel decât prin 

majorare cu 25% a celor din decembrie 2017.  

Această interpretare este în acord cu Decizia nr. 82/26.11.2018 pronunțată de Înalta 

Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, care se 

aplică prin analogie și în prezenta cauză. A reținut Înalta Curte în considerentele deciziei nr 

82/2018, următoarele:  

„Art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 cuprinde dispoziții prin care se determină în 

mod specific condițiile de aplicare în timp a legii. 

76. Prin alin. (1) al acestui articol este instituită regula aplicării etapizate a legii, 

începând cu data de 1 iulie 2017, iar etapele temporare apar descrise în alin. (2) - (6). 

77. Prima etapă, reglementată prin art. 38 alin. (2) lit. a), privește perioada 1 iulie 2017 

- 31 decembrie 2017. Pentru această perioadă s-a adoptat măsura menținerii în plată, la nivelul 

acordat pentru luna iunie 2017, a cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, 

indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 

care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda 

lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul 

ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

78. Excepțiile de la această regulă sunt expres prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b) și c) 

și se referă la personalul din cadrul administrației publice locale, salarizat potrivit art. 11 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, prin hotărâre a consiliului local/județean, după caz, și la 

indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite prin 

înmulțirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cu coeficienții de ierarhizare 

prevăzuți în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017. 

79. A doua etapă, reglementată potrivit art. 38 alin. (3) lit. a), privește anul 2018, 

începând cu luna ianuarie 2018. Pentru acest an se prevede acordarea cuantumului brut al 

salariilor de bază și al celorlalte drepturi salariale avute în luna decembrie 2017, majorate cu 

25%, fără a se depăși limita prevăzută de art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în 

care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

81. A treia etapă privește perioada anilor 2019 - 2022, reglementată prin art. 38 alin. 

(4) din Legea-cadru nr. 153/2017. Pentru această perioadă salariile de bază vor fi determinate 

utilizând salariile de bază și majorările salariului de bază stabilite prin lege, inclusiv în 

anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, și salariile de bază avute în luna decembrie 2018. Astfel, 

în perioada 2019 - 2022, se preconizează acordarea unei creșteri anuale a salariilor de bază, 

fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru 

anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale 

prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 (sporuri, indemnizații, majorări etc.) vor fi 
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determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conținutul legii și în anexe asupra 

salariului de bază, rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual. Creșterea respectivă 

și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, cu respectarea principiului 

sustenabilității financiare, prevăzut de art. 6 lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017. 

82. Potrivit art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, în situația în care, începând 

cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de 

încadrare sunt mai mari decât cele stabilite, potrivit acestei legi, pentru anul 2022 sau devin 

ulterior mai mari, ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite 

pentru anul 2022. 

83. Interpretarea sistematică, logică și gramaticală a dispozițiilor art. 38 alin. (2), (3), 

(4) și (6) privind aplicarea etapizată a legii, mai sus prezentate, impun concluzia că majorarea 

salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii, prevăzută de dispozițiile Notei 2 lit. 

c) pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, pentru funcționarii 

publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, nu poate fi acordată de la momentul intrării în vigoare a legii, 1 

iulie 2017 până la sfârșitul anului 2017 sau pentru anul 2018, pentru că s-ar încălca 

prevederile art. 38 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind menținerea în plată a 

drepturilor salariale în anul 2017, la nivelul celor din luna iunie 2017, precum și prevederile 

art. 38 alin. (3) din același act normativ, care determină majorarea în anul 2018 a drepturilor 

salariale avute în luna decembrie 2017 cu un procent de 25%. Această majorare va deveni 

aplicabilă și va fi acordată în momentul în care salariile de bază vor fi determinate utilizând 

salariile de bază prevăzute în anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, anexă prin care se 

instituie majorarea de 15%, începând cu anul 2019, în condițiile detaliate prin art. 38 alin. (4) 

din actul normativ menționat. 

84. În mod excepțional, în situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de 

bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât 

cele stabilite, potrivit prezentei legi, pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari, ca urmare a 

majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.” 

Reține Curtea de Apel, pentru considerentele arătate, caracterul fondat al criticilor 

aduse de către recurentă sentinței instanței de fond în ceea ce privește aplicarea greșită a 

dispozițiilor ce reglementează aplicarea etapizată a legii de salarizare și în temeiul disp. art. 

20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, admite cererea de recurs, casează în parte sentința primei 

instanțe, iar pe fond respinge cererea de anulare a deciziilor de stabilire a drepturilor salariale 

și de obligare a pârâtei de emitere a unor noi decizii de salarizare în care să fie inclus și sporul 

privind condițiile deosebite de muncă vătămătoare/periculoase și cererea accesorie de obligare 

a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

11. Litigiu funcţionari publici. Acţiune în răspundere delictuală. Competenţă 

materială funcţională. Inadmisibilitate 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal. Procedură civilă  

Indice alfabetic: Litigiu funcţionari publici. Acţiune în răspundere delictuală. Competenţă 

materială funcţională 

Temei de drept: art. 109 din Legea nr. 188/1999, art. 84 din Legea nr. 188/1999 

 

Competenţa de soluţionare a unui litigiu întemeiat pe legea funcţionarilor publici, 

tinzând a duce la recuperarea unui prejudiciu pretins adus de către funcţionari publici, în 

exercitarea atribuţiilor lor, patrimoniului unităţii administrativ teritoriale este a instanţei de 

contencios administrativ (art. 109 din Legea nr. 188/1999). 

Legea nr. 188/1999 instituie norme speciale privind răspunderea civilă a 

funcţionarilor publici, normele de drept civil şi de dreptul muncii fiind inaplicabile. Nu există 

un drept de opţiune între aceste norme speciale şi cele de ordin general, care privesc 
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atragerea răspunderii civile a oricărei persoane/oricărui angajat, potrivit principiului 

specialia generalibus derogant.  

 Potrivit dispoziţiilor art. 84 lit. a şi b din Legea nr. 188/1999 răspunderea civilă 

delictuală a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor aduse  autorităţii sau 

instituţiei publice se dispune prin emiterea unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare în 

termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau prin semnarea unui angajament de plată. 

Întrucât nu s-au emis atare dispoziţii, controlul Curţii de Conturi datând din 2012 (3 dintre 

pârâţi au avut calitatea de funcţionari public până în 2014, unul – PE - o are şi în prezent), 

potrivit normelor legale arătate, reclamanta adresându-se direct cu acţiune în contencios 

administrativ împotriva pârâţilor în 2018, pentru a se stabili paguba pretins cauzată de 

aceştia, acţiunea este inadmisibilă 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1055/24.06.2019 

Prin decizia nr. 1055/24.06.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins ca nefondat 

recursul declarat de recurentul U.A.T. împotriva sentinţei nr. 419/ca/15.10.2018 pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, sentinţă care a fost menţinută. 

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

419/c.a/15.10.2018 a Tribunalului Vaslui p a fost disjuns capătul de cerere privitor la pârâtul 

PJ şi s-a dispus constituirea unui nou dosar cu următoarele părţi, reclamant – Unitatea 

Administrativ Teritorială şi pârât – PJ, cu obiect „acţiune în răspundere patrimonială”. A fost 

admisă excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu şi a fost respinsă, ca inadmisibilă, 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială. în 

contradictoriu cu pârâţii BCL, SNC, VM, PE şi NC. A fost obligată reclamanta să plătească 

fiecărui pârât în parte suma de 250 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu de avocat. 

Prin cererea introductivă formulată reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială a 

chemat în judecată pârâţii PJ, BCL, SNC, VM, PE şi NC, solicitând instanţei ca, prin 

hotărârea ce se va pronunţa, să se stabilească gradul de vinovăţie al persoanelor chemate în 

judecată şi răspunderea fiecărei persoane în parte pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu 

şi recuperarea în solidar a prejudiciului cauzat instituţiei. La solicitarea instanţei reclamanta a 

depus la dosar precizări prin care a arătat că temeiul de drept al acţiunii sale îl constituie art. 

255 din Legea nr. 53/2003 şi art. 75 şi următoarele din Legea nr. 188/1999. 

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

motivele de casare invocate, care se circumscriu dispoziţiilor art. 488 pct. 5 şi 8 Cod 

procedură civilă, vizând aplicarea greșită a normelor de drept material, unde se încadrează 

cererea de recurs a UAT M., fiind nefondate.  

Astfel, în ceea ce priveşte nepronunţarea instanţei de fond asupra excepţiei 

necompetenţei funcţionale vizându-i pe pârâţii funcţionari publici la momentul constatării 

pagubei – 2012, Curtea a constatat că susţinerile recurentei nu se confirmă. Motivarea 

sentinţei – ultimul paragraf – atestă că judecătorul fondului a admis excepţia doar în ceea ce-l 

priveşte pe pârâtul PJ, ales local, statuându-şi competenţa în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi. De 

altfel, Curtea a achiesat în tot la raţionamentul instanţei de fond, competenţa de soluţionare a 

unui litigiu întemeiat pe legea funcţionarilor publici, tinzând a duce la recuperarea unui 

prejudiciu pretins adus de către funcţionari publici, în exercitarea atribuţiilor lor, 

patrimoniului unităţii administrativ teritoriale fiind, fără îndoială, a instanţei de contencios 

administrativ (art. 109 din Legea nr. 188/1999). Legea nr. 188/1999 instituie norme speciale 

privind răspunderea civilă a funcţionarilor publici, normele de drept civil şi de dreptul muncii 

fiind inaplicabile. Nu există un drept de opţiune între aceste norme speciale şi cele de ordin 

general, care privesc atragerea răspunderii civile a oricărei persoane/oricărui angajat, potrivit 

principiului specialia generalibus derogant.  

Cu privire la soluţia dată cererii dedusă judecăţii în contradictoriu cu pârâţii 

funcţionari publici BCL, SNC, VM, PE şi NC, de respingere ca inadmisibilă, Curtea a 

apreciat că este în egală măsură una legală. Potrivit dispoziţiilor art. 84 lit. a şi b din Legea nr. 
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188/1999 răspunderea civilă delictuală a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor 

aduse  autorităţii sau instituţiei publice se dispune prin emiterea unui ordin sau a unei 

dispoziţii de imputare în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau prin semnarea 

unui angajament de plată. Întrucât nu s-au emis atare dispoziţii, controlul Curţii de Conturi 

datând din 2012 (trei dintre pârâţi au avut calitatea de funcţionari public până în 2014, unul – 

PE – o are şi în prezent), potrivit normelor legale arătate, reclamanta adresându-se direct cu 

acţiune în contencios administrativ împotriva pârâţilor în 2018, pentru a se stabili paguba 

pretins cauzată de aceştia, acţiunea este inadmisibilă. Jurisprudenţa ÎCCJ (decizia nr. 

5081/2011 a Secției de Contencios administrativ și fiscal) este în acelaşi sens. 

 

12. Anulare act administrativ fiscal. Prezumţia de lucru judecat 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ fiscal. Prezumţia de lucru judecat 

Temei de drept: art. 167 raportat la art. 166 şi 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

procedură fiscală 

 

Puterea administraţiei publice îşi găseşte legitimitatea în lege, iar legea este aplicată 

de instanţele judecătoreşti, care, atunci când statuează definitiv asupra unei chestiuni 

litigioase, obligă organele fiscale a respecta întocmai respectivele hotărâri judecătoreşti şi a 

nu perpetua un anume comportament administrativ-fiscal, chiar dacă organul fiscal l-ar 

aprecia în continuare ca fiind unul justificat. 

Or, aşa cum corect susţine reclamanta-intimată societate pe acțiuni hotărârile 

judecătoreşti pronunţate în dosarele nr. xxx/189/2016, nr. xxx/189/2016, nr. xxx/89/2016, nr. 

xxx/89/2016 şi nr. xxx/89/2017 atestă că obligaţiile fiscale din lunile iunie – august 2015 au 

fost stinse chiar prin compensarea cu TVA de rambursat rezultat din deconturile depuse în 

aceeaşi perioadă a anului 2015. 

Puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată şi în aplicarea 

legii, astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis 

printr-o altă hotărâre. Consecutiv, şi comportamentul organelor fiscale trebuie să fie în 

acelaşi sens, al respectării hotărârilor judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1046/24.06.2019 

 

Prin decizia nr. 1046/24.06.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins ca nefondat 

recursul declarat de recurentul Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 

împotriva sentinţei nr. 48/ca/21.02.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţă care a fost 

menţinută. 

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

48/c.a./21.02.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui a fost admisă cererea formulată de 

reclamanta R SA în contradictoriu cu Direcţia Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili, a fost anulată decizia nr. 62/5.04.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de 

Administrare a Marilor Contribuabili privind soluţionarea contestaţiei administrativ-fiscale 

formulată de reclamantă împotriva deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 

44801/13.02.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, 

a fost anulată în parte decizia de compensare nr. 44801/13.02.2018 emisă de pârâta Direcţia 

Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în ce priveşte sumele prevăzute la pct. II, 

pozițiile 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13, menținându-se restul dispozițiilor deciziei de compensare. 

Societatea formulase către organul fiscal două cereri: cererea de rambursare a T.V.A.-

ului exprimată (conform art. 303 alin. 7 C.fisc.) prin însuşi decontul T.V.A. înregistrat de 
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organul fiscal cu nr. 133047963/24.01.2018 şi cererea de compensare a T.V.A. de rambursat 

înregistrată de societatea noastră cu nr. 341/23.01.2018. Prin decontul T.V.A. pe luna 

decembrie 2017 transmis organului fiscal înăuntrul termenului legal de scadenţă (25.01.2018), 

societatea a stabilit că din deducerea T.V.A. plătit din T.V.A, colectat, soldul este cu sumă 

negativă de 1.331.918 lei şi a optat pentru rambursarea T.V.A.-ului în acest cuantum rezultat 

din decont. 

Prin Decizia de rambursare a T.V.A. nr. 6190010078859/07.02.2018 (comunicată la 

23.02.2018, odată cu decizia de compensare), organul fiscal a confirmat decontul, stabilind 

spre rambursare chiar suma de 1.331.918 lei solicitată de societate. 

Având creanţe faţă de bugetul de stat, prin Cererea de compensare nr. 341/23.01.2018 

societatea a solicitat compensarea integrală a sumei de 1.331.918 lei rezultată din decontul 

TVA al lunii decembrie 2017 pentru stingerea (parţială) a obligaţiilor fiscale ale societăţii 

aferente doar aceleiaşi luni decembrie 2017 (cu scadenţa la 25.01.2018). 

A fost emisă Decizia de compensare nr. 44801/13.02.2018, iar organul fiscal a reţinut 

printre altele și compensarea creanţelor cu obligaţii fiscale ale societăţii reclamante din lunile 

februarie, martie, aprilie 2017. Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestaţie 

administrativă, contestație ce a fost respinsă prin Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 

62/05.04.2018. 

Astfel, litigiul dintre părți a vizat modalitatea în care s-a făcut compensarea pentru 

poziţiile 7-13: 193.078 lei – CAS angajator la 25.04.2017; 3.757 lei – Accidente muncă la 

25.04.2017; 2.396 Iei – Şomaj angajator la 25.04.2017; 2.220 lei – Şomaj angajator la 

25.05.2017; 1.058 lei – Fond garantare la 25.04.2017; 1.289 lei – Fond garantare la 

25.05.2017; 15.306 lei – Sănătate angajator la 27.03.2017. 

Curtea a reţinut că sentința instanței de fond este legală, motivul de casare prevăzut de 

art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă vizând aplicarea greșită a normelor de drept material fiind 

nefondat. În mod corect prima instanţă a admis acţiunea formulată de reclamanta-intimată. 

Astfel, Curtea a notat, cu prioritate, că astfel cum rezultă din cererea de recurs, dar şi 

din întâmpinarea depusă la fond, organul fiscal reiterează şi în această cauză toate susţinerile 

sale privind lanţul cauzal în materie de deconturi TVA, care ar fi dus la situaţia prezentă, 

justificându-şi astfel refuzul admiterii în tot a cererii de compensare nr. 341/23.01.2018, prin 

care s-a cerut compensarea integrală a sumei de 1.331.918 lei rezultând din decontul TVA a 

societăţii pe luna decembrie 2017, pentru stingerea parţială doar a obligaţiilor fiscale ale 

societăţii aferente aceleiaşi luni - decembrie 2017 şi scadente la 25.01.2018. 

Remarcând una dintre afirmaţiile recurentei din cererea de recurs, respectiv aceea că 

societatea nu ar fi ţinut cont de conţinutul deciziilor de corecţie eroare materială a TVA din 

perioada iunie – august 2015, astfel că între stingerile legale efectuate de DGAMC din acel 

moment înainte şi interpretarea efectelor de către societate cu privire la aceste stingeri au 

existat diferenţe, Curtea a subliniat că puterea administraţiei publice îşi găseşte legitimitatea 

în lege, iar legea este aplicată de instanţele judecătoreşti, care, atunci când statuează definitiv 

asupra unei chestiuni litigioase, obligă organele administraţiei publice a respecta întocmai 

respectivele hotărâri judecătoreşti şi a nu perpetua un anume comportament administrativ-

fiscal, chiar dacă organul fiscal l-ar aprecia în continuare ca fiind unul justificat. 

Or, aşa cum corect susţine reclamanta-intimată „R” SA hotărârile judecătoreşti 

pronunţate în dosarele nr. xxx/189/2016, nr. xxx/189/2016, nr. xxx/89/2016, nr. xxx/89/2016 

şi nr. xxx/89/2017 atestă că obligaţiile fiscale din lunile 06-08.2015 au fost stinse chiar prin 

compensarea cu TVA de rambursat rezultat din deconturile depuse în aceeaşi perioada – 06-

08.2015. 

Puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată şi în aplicarea 

legii, astfel că ceea ce s-a constatat şi statuat printr-o hotărâre nu trebuie să fie contrazis 

printr-o altă hotărâre. Consecutiv, şi comportamentul organelor fiscale trebuie să fie în acelaşi 

sens, al respectării hotărârilor judecătoreşti intrate în puterea lucrului judecat. 
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Cum raţionamentul recurentei din cererea de recurs formulată este construit tot în jurul 

Deciziei de impunere nr. F-MC 1947/03.07.2015 şi a celor ce au succedat această decizie, 

cum, pentru motivele mai sus expuse, Curtea nu poate aprecia ca fiind incidente dispoziţiile 

art. 168 alin. 8 şi 9 Cod procedură fiscală aplicate de recurentă. 

 

13. Cerere comunicare informaţii de interes public. Evaluări cadre didactice 

universitare. Date cu caracter personal 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal 

Indice alfabetic: Cerere comunicare informaţii de interes public. Date cu caracter personal 

Temei de drept: art. 303 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, 

Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR)   

 

Evaluările in extenso ale cadrelor didactice de către studenţi sunt, de bună seamă,  

informaţii de interes public, în acord cu prevederile exprese ale art. 303 alin. 2 din Legea nr. 

1/2011, care arată că „rezultatele evaluărilor sunt informaţii de interes public”. 

În privinţa aplicării concrete a GDPR în cauză, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 

544/2001, informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de 

interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii 

publice. Cum învăţământul este serviciu de interes public, iar cei vizaţi de solicitarea 

reclamantei sunt profesori în cadrul universităţii, rezultatele evaluării activităţii lor de către 

studenţi, evident cu indicarea numelui şi prenumelui fiecăruia, pot face obiectul unei cereri 

de comunicare informaţii interes public, dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) 

necuprinzând o restricţionare din acest punct de vedere.  

Statele membre au obligaţia de a lua toate măsurile pentru ca principiile ce se degajă 

din Regulament şi dispoziţiile acestuia să fie respectate (Legea nr. 677/2011 fiind abrogată 

de la data de 25.05.2018, odată cu intrarea în vigoare a GDPR), datele cu caracter personal 

să fie corect prelucrate şi corespunzător protejate, fără însă ca acest nivel de protecţie 

asigurat de GDPR să împiedice accesul publicului la informaţiile de interes public. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 812/20.05.2019 

 

Prin decizia nr. 812/20.05.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins recursul declarat de 

UNM B. împotriva sentinţei civile nr. 1614/02.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă 

care a fost menţinută. 

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

1614/c.a./02.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iași a fost admisă în parte acţiunea formulată 

de reclamanta ALS UAIC I. în contradictoriu cu pârâta UNM B., a fost obligată pârâta să îi 

comunice reclamantei, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, 

informaţiile solicitate prin punctele 1,2 şi 4 din adresa electronică înregistrată la 16.03.2018, a 

fost respinsă ca rămasă fără obiect acţiunea în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor 

solicitate prin punctul 3.  

În fapt, prin cererea înregistrată la reclamantă sub nr. 018/14.03.2018 şi comunicată 

pârâtei, prin e-mail, la data de 16.03.2018, reclamanta a solicitat acesteia să îi comunice 

modalitatea prin care sunt făcute publice rezultate evaluării cadrelor didactice de către 

studenţi, pe fiecare facultate, pentru fiecare cadru didactic în parte, modalitatea în care 

evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se reflectă în metodologiile de acordare a 

gradaţiilor de merit, de concurs pentru posturi didactice şi în alte metodologii care afectează 

traseul profesional al cadrelor didactice, cu precizarea concretă a ponderii procentuale a 

acestei evaluări în fiecare situaţie, formularul de evaluare a cadrelor didactice, prin care 
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studenţii realizează evaluarea performanţelor la cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi 

practice etc., a cadrelor didactice, precum şi metodologia de evaluare şi  rezultatele evaluării 

cadrelor didactice de către studenţi pentru perioada anilor universitari 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, pe fiecare facultate, pentru fiecare cadru 

didactic în parte. 

Pârâta a răspuns reclamantei în sensul că, referitor la punctele 1, 2 şi 3, procedează 

conform prevederilor legale, iar referitor la punctul 4, rezultatele evaluării cadrelor didactice 

sunt în curs de prelucrare. 

S-a constatat refuzul pârâtei de a comunica reclamantei informaţiile solicitate, prin 

completare şi cu răspunsul acesteia din întâmpinare, în sensul că informaţiile de la punctul 4 

reprezintă date cu caracter personal. 

Curtea a statuat că sentința instanței de fond este legală, motivele de casare invocate, 

ce se circumscriu, potrivit dezvoltării lor, cazului prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură 

civilă vizând aplicarea greșită a normelor de drept material fiind nefondate. Criticile din 

cererea de recurs vizează doar nerespectarea dispoziţiilor legale din materia protecţiei datelor 

cu caracter personal, aşa cum sunt ele reglementate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) 

şi de Legea nr. 190/2018. 

Recurenta invocă nesoluţionarea de către judecătorul de fond a excepţiei 

inadmisibilităţii, însă Curtea a notat că nu este vorba despre o veritabilă excepţie, ci de o 

apărare de fond, care este însă neîntemeiată. 

Astfel, Curtea a reţinut că prin „informație de interes public” în sensul art. 2 lit. b) din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, înţelegându-se – 

constată Curtea – orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei 

autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informației. Accesul la astfel de informații este garantat atât prin norme 

constituționale (art. 31 din Constituția României revizuită și republicată în anul 2003), cât și 

la nivel convențional (art. 10 parag. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 

libertăților fundamentale), excepțiile de la aceasta fiind expres prevăzute atât în dreptul intern 

pertinent consacrat de art. 12 din Legea nr. 544/2001, cât și în art. 10 parag. 2 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

Or, informaţiile de la pct. 1, 2 şi 4 din cerere sunt informaţii de interes public, vizând 

activitatea pârâtei. Ponderea procentuală a evaluării studenţilor în metodologiile de acordare a 

gradaţiilor de merit, de concurs ori alte metodologii de lucru este o informaţie de interes 

public independent de împrejurarea că acest tip de evaluare este sau nu este avut în seamă în 

evaluarea traseului profesional al cadrelor didactice. 

Totodată, evaluările in extenso ale cadrelor didactice de către studenţi sunt, de bună 

seamă, informaţii de interes public, în acord cu prevederile exprese ale art. 303 alin. 2 din 

Legea nr. 1/2011, care arată că „rezultatele evaluărilor sunt informaţii de interes public”. 

În privinţa aplicării concrete a GDPR în cauză, Curtea a reţinut că potrivit art. 14 alin. 

1 din Legea nr. 544/2001, informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot 

deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare 

a unei funcţii publice. Cum învăţământul este serviciu de interes public, iar cei vizaţi de 

solicitarea reclamantei sunt profesori în cadrul universităţii, rezultatele evaluării activităţii lor 

de către studenţi, evident cu indicarea numelui şi prenumelui fiecăruia, pot face obiectul unei 

cereri de comunicare informaţii interes public, dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 

(GDPR) necuprinzând o restricţionare din acest punct de vedere.  

Statele membre au obligaţia de a lua toate măsurile pentru ca principiile ce se degajă 

din Regulament şi dispoziţiile acestuia să fie respectate (Legea nr. 677/2011 fiind abrogată de 

la data de 25.05.2018, odată cu intrarea în vigoare a GDPR), datele cu caracter personal să fie 

corect prelucrate şi corespunzător protejate, fără însă ca acest nivel de protecţie asigurat de 

GDPR să împiedice accesul publicului la informaţiile de interes public. 
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14. Excepţie de nelegalitate. Principiul ierarhiei normelor juridice 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Excepţie de nelegalitate. Recalculare indemnizaţie creştere copil. 

Temei de drept: art. 4 din Legea nr. 554/2004 

 

Cât timp art. 22 alin. 7 din HG nr. HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 reglementează posibilitatea 

recalculării indemnizaţiei pentru un calcul eronat a intimatei-pârâte, rezultă cu evidenţă că 

dispoziţiile art. 3 din OUG nr. 111/2010 trebuie interpretate în sensul de a produce efecte 

juridice depline cu privire la beneficiarii săi, iar nu de a le anihila. Cum angajatorul a emis o 

adeverinţă privind drepturile de natură salarială care nu corespunde realităţii, o atare 

situaţie nu poate decât să fie asimilată unui calcul eronat, în sensul normelor metodologice. 

Pentru aceste motive, Curtea a dat eficienţă, în acord cu principiul ierarhiei normelor 

juridice, dispoziţiilor art. 3 alin. 3 şi 13 din OUG nr. 111/2010 şi a respins, în temeiul art. 4 

din Legea nr. 554/2004, excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. 7 HG nr. 52/2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, 

apreciind că acest text de lege se aplică situaţiei expres reglementate în cuprinsul său, pentru 

orice alte situaţii, precum cea din cazul reclamantei, instituţia publică având obligaţia de a 

da eficienţă normelor din OUG nr. 111/2010, care fac referire expres la toate veniturile 

supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 719/03.05.2019 

 

Prin decizia nr. 719/03.05.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respinsă excepţia de 

nelegalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. 7 din HG nr. 52/2011, a fost admis recursul declarat de 

recurenta FAR împotriva sentinţei nr. 1685/13.11.2018 a Tribunalului Iaşi, sentinţă care a fost 

casată în tot, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta FAR în contradictoriu cu pârâta 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, s-a dispus anularea deciziei nr. 

1511771225049/27.11.2017 emisă de pârâtă şi obligă pârâta la recalcularea indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului cu includerea în veniturile nete obţinute de reclamantă şi a 

contravalorii tichetelor de masă, precum şi la emiterea unei noi decizii de acordare a dreptului 

la indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor care să aibă în vedere toate veniturile obţinute, 

a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a diferenţelor băneşti rezultate ca urmare a 

recalculării indemnizaţiei, precum şi la plata dobânzii legale aferente acestora, începând cu 

luna decembrie 2017 şi până la plata efectivă. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că prin sentinţa nr. 1685/c.a/13.11.2018 a 

Tribunalului Iaşi pronunţată în dosarul nr. XX20/89/2018 a fost respinsă ca nefondată 

acțiunea formulată de FAR în contradictoriu cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Iași. 

Curtea a reţinut că reclamanta este beneficiara Deciziei nr. 

1511771225049/27.11.2017 emisă de pârâtă privind acordarea indemnizației de creștere a 

copilului, stabilită în cuantum de 3932 lei pentru minorul FAN. La baza emiterii acestei 

decizii nu a stat şi adeverinţa eliberată abia în luna ianuarie 2018 de angajatorul reclamantei, 

adeverinţă în care erau evidenţiate şi tichetele de masă de care a beneficiat reclamanta-

recurentă anterior concediului de creştere copil. 

Curtea reţine că relevante în cauză sunt, de bună seamă, dispoziţiile art. 3 alin. 3 şi 13 

din OUG nr. 111/2010 care prevăd că la calcularea indemnizaţiei lunare pentru creşterea 

copilului vor fi luate în calcul toate veniturile din salarii şi toate sporurile/primele şi orice alte 

sume de natură salarială, aşadar inclusiv tichetele de masă.  
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Cum angajatorul avea obligaţia de a elibera adeverinţa iniţială cu menţionarea tuturor 

veniturilor de natură salarială încasate de reclamanta-recurentă, dar nu a procedat în acest 

sens, aspect sesizat de reclamantă abia ulterior emiterii deciziei de acordare a indemnizaţiei, 

Curtea apreciază că în mod greşit s-a constatat că ar aparţine culpa reclamantei. 

Aceasta trebuie să beneficieze de toate drepturile expres reglementate de lege în 

favoarea copilului minor, iar cât timp art. 22 alin. 7 din HG nr. 52/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 reglementează 

posibilitatea recalculării indemnizaţiei pentru un calcul eronat a intimatei-pârâte, rezultă cu 

evidenţă că dispoziţiile art. 3 din OUG nr. 111/2010 trebuie interpretate în sensul de a produce 

efecte juridice depline cu privire la beneficiarii săi, iar nu de a le anihila. Cum angajatorul a 

emis o adeverinţă privind drepturile de natură salarială care nu corespunde realităţii, o atare 

situaţie nu poate decât să fie asimilată unui calcul eronat, în sensul normelor metodologice. 

Pentru aceste motive, Curtea a dat eficienţă, în acord cu principiul ierarhiei normelor 

juridice, dispoziţiilor art. 3 alin. 3 şi 13 din OUG nr. 111/2010 şi a respins, în temeiul art. 4 

din Legea nr. 554/2004, excepţia de nelegalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. 7 din HG nr. 

52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

111/2010, apreciind că acest text de lege se aplică situaţiei expres reglementate în cuprinsul 

său, pentru orice alte situaţii, precum cea din cazul reclamantei, instituţia publică având 

obligaţia de a da eficienţă normelor din OUG nr. 111/2010, care fac referire expres la toate 

veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită. 

 

15. Dobânda fiscală datorată contribuabilului pentru sume achitate în plus cu titlu 

de impozit. Data de la care trebuie calculată. Stingerea obligațiilor fiscale prin compensare 

 

Cuprins pe materii: N.C.pr.fisc. (Legea nr. 207/2015): art. 167, art. 168, art. 182 

Temei de drept: C.proc.fisc. (O.G. nr. 92/2003): art. 70, art. 124, art. 117 

Indice alfabetic: obligații fiscale; dobândă fiscală; impozit.  

 

Compensarea operată de către organul fiscal urmare a solicitării contribuabilului nu 

afectează  dreptul la dobândă în ipoteza în care se constată caracterul nedatorat al unei 

creanțe, ci constituie moment până la care aceste dobânzi se pot acorda. Susținerile 

recurentei privind inexistența dreptului reclamantei de a i se calcula dobânzile aferente 

impozitului pe profit achitat în plus motivat de faptul că dreptul de creanță al societății s-a 

născut la momentul emiterii deciziei de impunere și că prin același act s-au constatat și 

datoriile către bugetul de stat, în privința cărora a operat și compensare nu sunt întemeiate. 

Societatea este îndreptățită la dobânzi, calculate începând de la momentul la care s-au făcut 

de către societate plăți în contul impozitului pe profit nedatorat și până la stingerea obligației 

de plată prin compensare. O astfel de interpretare a dispozițiilor legale este conformă cu 

principiul echității și a tratamentului rezonabil și echitabil între părțile raportului fiscal și 

este impusă prin considerentele Deciziei Curții Constituționale  nr. 694 din 20 octombrie 

2015. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia civilă nr. 

953/5.06.2019  

 

Prin sentința nr. 105/CA/30.01.2019 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. XXX 

s-a admis acțiunea formulată de reclamanta SC „P.” SA Iași în contradictoriu cu pârâta 

M.F.P., A.N.A.F. – D.G.A.M.C. și a fost obligată pârâta la restituirea dobânzilor în valoare de 

207.957,96 lei aferente sumei de 470.400 lei, reprezentând impozit pe profit constatat și 

achitat în plus de către reclamantă pentru anul 2012. 
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Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin raportul de inspecție 

fiscală nr. F-MC XXX/31.10.2017 a fost verificată perioada 01.01.2011-31.12.2016, 

întocmindu-se Decizia de impunere nr. F-MC XXX/31.10.2017, prin care s-au stabilit 

următoarele: 

- la TVA obligații fiscale suplimentare de plată în sumă de 12.712 lei; 

- la venituri din dividende persoane fizice obligații fiscale suplimentare de plată în 

sumă de 56.000 lei; 

- la impozit pe profit suma de 470.000 lei constituit și achitat în plus; 

- suma de 130.394 obligații fiscale suplimentare de plată, rezultând la final suma de 

340.006 lei constituit și achitat în plus. 

Urmare a raportului de inspecție fiscală nr. F-MC XXX/31.10.2017 și Decizia de 

impunere nr. F-MC XXX/31.10.2017, SC „P.” SA a depus la DGAMC cererea de compensare 

nr. XXXX/31.10.2017, prin care se solicită compensarea impozitului pe profit achitat în plus 

în sumă de 340.006 lei cu impozitul pe dividende stabilită de plată în sumă de 560.000 lei. 

Urmare a soluționării cererii în data de 08.12.2017 a fost întocmită decizia privind 

compensarea obligațiilor fiscale în sumă de 323.677 lei. 

Tribunalul a reținut că legea nu reglementează în detaliu toate situațiile în care 

contribuabilul înregistrează creanțe împotriva bugetului de stat și nu identifică ipotezele în 

care creanțele contribuabilului provin din ajustări sau poziții de rambursare recunoscute prin 

acte jurisdicționale de ipotezele în care instanțele reversează la propriu acte de impunere 

suplimentară ce între timp au fost achitate sub constrângere. 

În toate situațiile însă, acordarea dobânzilor la sumele de rambursat sau de restituit se 

face doar la cererea expresă a contribuabililor și niciodată din oficiu, iar procedura 

administrativă de urmat este cea aprobată prin Ordinul M.F.P. nr. 1899/2004. 

Însă, este evident că dobânzile datorate contribuabililor nu pot începe să curgă atât de 

târziu, respectiv abia cu a 45-a zi de la solicitarea rambursării pe Ordinul M.F.P. nr. 

1899/2004. Chiar și Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 694/2015, a sancționat ca 

neconstituționale dispozițiile art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, cu rezerva, însă, potrivit căreia constatarea nu privește 

nici despăgubirile obținute în condițiile art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, și nici sumele de rambursat de la bugetul de stat, cum ar fi taxa pe valoarea 

adăugată care are un alt regim juridic ce ține de specificitatea sa. 

Cum însuși Codul de procedură prevede că: „În cazul creanțelor 

contribuabilului/plătitorului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au 

fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost stinse anterior anulării, 

contribuabilul/plătitorul este îndreptățit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea 

creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și până în ziua restituirii”, rezultă 

destul de clar, cu valoare de principiu, că dobânzile curg în favoarea contribuabilului începând 

cu data când el a creditat sub constrângere, dar în mod nejustificat, bugetul de stat, prin plata 

unei sume nedatorate. 

Prin urmare, condiția de bază a declanșării termenului de la care contribuabilul are 

dreptul la dobânzi de întârziere de la stat presupune o creditare nejustificată a statului, 

efectuată de acesta sub constrângere. 

Este cu totul nerelevant că prezumția de legalitate a actului fiscal de impunere va fi 

fost răsturnată abia ani mai târziu și la capătul unui parcurs judiciar adesea anevoios: în tot 

acest timp, și nu doar de la data pronunțării definitive a instanței, contribuabilul va fi 

„împrumutat” statului resurse bănești pe care e îndreptățit să și le recupereze cu dobândă. 

În materie de dobânzi, Curtea Europeană de Justiție a statuat, la 24.10.2013, în cauza 

C-431/12 Rafinăria Steaua Română SA, că sunt contrare dreptului Uniunii Europene și 

prevederilor Directivei a Noua 2006/112/CE anumite practici fiscale ale statului român atunci 

când nu recunosc unor naționali dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv 

pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea și 
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care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească. În speță, s-a reliefat că pentru 

contribuabil este total nerelevant motivul pentru care rambursarea excedentului de TVA a 

intervenit cu întârziere. 

În cauza C-565/11 Irimie din 18 aprilie 2013, unde Curtea a arătat că dreptul Uniunii 

trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim național, precum cel în discuție în litigiul 

principal, care limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu 

încălcarea dreptului Uniunii la cele care curg începând din ziua care urmează datei formulării 

cererii de restituire a acestei taxe. 

Astfel, Tribunalul a apreciat că pârâta datorează dobânda reclamantei de la data plății 

(„creditării” ) cu suma de 470.400 lei. 

Dobânzile aferente sumei de 470.400 lei, reprezentând impozit pe profit constatat și 

achitat în plus de reclamantă pentru anul 2012, au fost calculate în conformitate cu dispozițiile 

art. 182 alin. 4 C.proc.fisc., coroborate prin raportare atât la art. 174 alin. 5 din noul Cod de 

procedură fiscală în vigoare începând cu data de 01.01.2016.  

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurenta D.G.A.M.C. prin care solicită 

admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate și respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând că 

dispozițiile legale reglementează o procedură administrativă specială, restituirea sumelor de la 

buget și plata dobânzilor putând fi dispuse ca urmare a cererii formulate de reclamantă, la 

organul fiscal care o administrează, în condițiile în care prin hotărâre judecătorească se 

constată faptul că sumele stabilite în sarcina societății nu sunt datorate și dacă debitorul nu 

înregistrează obligații fiscale restante. 

În caz contrar, organele fiscale vor fi ținute de hotărârea instanței de judecată prin care 

se dispune restituirea, fiind lipsiți în acest fel de posibilitatea compensării sumelor prevăzute 

de dispozițiile art. 116 din Codul de procedură fiscală, iar întreaga procedură reglementată de 

art. 117 din același act normativ și Ordinul M.F.P. nr. 1899/2004 ar rămâne fără finalitate în 

această situație. 

Susține aceasta, întrucât restituirea sumelor de la bugetul de stat nu poate fi făcută 

decât după ce organul fiscal va efectua compensarea sumelor a căror restituire se solicită cu 

cele pe care contribuabilii le datorează bugetului de stat. 

Învederează faptul că instanța de fond în mod greșit a recunoscut dreptul reclamantei 

la dobânzi pentru suma de 470.400 lei reprezentând impozit pe profit calculat și achitat în plus 

pentru anul 2012 neținând cont de faptul că din această sumă trebuiau scăzute obligațiile 

suplimentare stabilite prin decizia de impunere nr. F-MC XXX/2017, care erau datorate de 

reclamantă. 

Practic, stingerea efectuată a operat cu data de 16.11.2017, dată la care creanțele 

contribuabilului au fost stinse (compensate) cu obligații suplimentare stabilite prin Decizia de 

impunere nr. F-MC XXX/2017 cu scadențe anterioare datei de 16.11.2017, ceea ce a scutit 

contribuabilul de calculul de dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile suplimentare 

stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC XXX/2017. 

În speță, prin cererea înregistrată la D.G.A.M.C. reclamanta a solicitat compensarea 

impozitului pe profit achitat în plus în sumă de 340.006 lei cu impozitul pe dividende stabilit 

la plată în sumă de 560.000 lei. Organul fiscal a compensat, în urma solicitării reclamantei 

veniturile din dividende aferente perioadei 01.01.2012-31.12.2016, suma compensată fiind în 

cuantum de 323.677 lei. 

Compensarea operează de drept la data la care ambele creanțe există deodată, fiind 

deopotrivă certe, lichide și exigibile. 

Instanța de fond a interpretat greșit și prevederile art. 182 alin. 2, la care în mod greșit 

s-a raportat în considerentele sentinței. Instanța de fond susține în mod eronat faptul că în 

speță ar exista o creanță rezultată din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost 

stabilite obligații de plată, care au fost stinse anterior anulării, or, în cauza de față nu există 

niciun act administrativ anulat în baza căruia contribuabilul să fie îndreptățit la dobândă, ci 
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există doar o cerere de compensare formulată de societatea reclamantă prin care solicită suma 

achitată în plus și pentru care este îndreptățită la restituire respectiv suma de 340.006 lei. 

Instanța de fond avea posibilitatea, raportându-se la prevederile art. 18 din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, doar să oblige organul administrativ să emită un alt 

act sau să efectueze o anumită operațiune administrativă nicidecum să se substituie atribuțiilor 

organului fiscal și să calculeze dobânda cuvenită reclamantei și modul de calcul al acestora. 

Intimata SC „P.” SA Iași, legal citată, a depus întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea ca nefondat a recursului. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, Curtea de Apel, cu majoritate, a constatat că recursul 

este nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin decizia de impunere nr. F- MC XXX din 30.10.2017 s-a stabilit de către A.N.A.F. 

– D.G.A.M.C., în urma inspecției fiscale efectuate asupra activității SC „P.” SA, ca urmare a 

unei reîncadrării făcută de organul fiscal conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, că 

societatea datorează suma de 560.000 lei cu titlu de impozit pe dividende, calculat asupra 

sumei de 2.940.000 lei și că, aceeași sumă fiind deductibilă la determinarea profitului 

impozabil pentru anul 2012, produce ca efect faptul că societatea a constituit și achitat în plus 

impozit pe profit în sumă de 470.400 lei. 

Prezentul litigiu este generat de solicitarea societății de calculare și achitare a 

dobânzilor aferente sumei de 470.400 în privința căruia organul fiscal a constatat că a fost 

achitată în plus. 

Potrivit dispozițiilor art. 182 C.proc.fisc., pentru sumele de restituit sau de rambursat 

de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării 

termenului prevăzut la art. 168 alin. 4 sau la art. 77, după caz, până la data stingerii prin 

oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea 

contribuabilului/plătitorului: „(2) În cazul creanțelor contribuabilului/plătitorului rezultate din 

anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care 

au fost stinse anterior anulării, contribuabilul/plătitorul este îndreptățit la dobândă începând cu 

ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și 

până în ziua restituirii sau compensării creanței contribuabilului/plătitorului rezultate în urma 

anulării actului administrativ fiscal. Această prevedere nu se aplică în situația în care 

contribuabilul/plătitorul a solicitat acordarea de despăgubiri, în condițiile art. 18 din Legea nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația prevăzută la art. 107 

alin. (5). 

(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru creanțele fiscale ce au făcut obiectul 

unei cereri de restituire, respinsă de organul fiscal, dar admisă definitiv de organul de 

soluționare a contestațiilor sau de instanța judecătorească. 

(4) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) și se suportă din același 

buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de 

contribuabil/plătitor.” 

Contribuabilul a formulat cerere de acordare a dobânzilor, nesoluționată de organul 

fiscal. 

Criticile recurentei privind însușirea atribuțiilor organului fiscal de prima instanță au 

fost considerate ca nefondate, întrucât instanța a soluționat cererea reclamantei urmare a 

refuzului autorității de a soluționa în termenul prevăzut de art. 77 C.proc.fisc. cererea 

formulată.  

Refuzul nejustificat al rezolvării unei cereri referitoare la un drept sau la un interes 

legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde în termen legal solicitantului, constituie acte 

administrative asimilate în accepțiunea art. 2 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ, 

iar acestea pot face obiectul cenzurii instanței de contencios administrativ, conform art. 1 alin. 

(1) și art. 8 alin. (1) teza a II-a din același act normativ.  
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Stabilirea caracterului nejustificat al refuzului în sensul că art. 2 alin. (1) lit. i) din 

Legea nr. 554/2004 constituie o chestiune de fond în cadrul judecării acțiunii, iar printre 

soluțiile pe care instanța le poate pronunța în temeiul art. 18 se regăsește și aceea de a acorda 

despăgubiri. Instanța nu are doar rolul de a obliga autoritatea să soluționeze cererea, o astfel 

de interpretare ar avea ca efect încălcarea principiul efectivității consacrat de dreptul 

comunitar și recunoscut de jurisprudența Curții Europene de Justiție. 

Recurenta nu a făcut dovada îndeplinirii obligației de a soluționa cererea formulată de 

contribuabil nici după se sesizarea instanței de fond, deși cererea este înregistrată la 17 martie 

2018. 

În privința imposibilității restituirii sumelor motivat de dispozițiile legale ce 

reglementează compensarea, a reținut Curtea că nu rezultă din probele administrate în cauză 

faptul că la momentul formulării cererii de restituire reclamanta-intimată ar fi avut obligații de 

plată restante la bugetul de stat. Compensarea operată la solicitarea acesteia și la care face 

referire recurenta a vizat obligații principale de plată, prin decizia privind compensarea 

obligațiilor fiscale din 8.12.2017 organul fiscal operând compensarea sumei de 323.677 lei 

reprezentând impozit pe dividende stabilit prin decizia F MC XXX/16.11.2017 cu sumele 

achitate de către contestatoare prin ordinele de plată X/4.03.2013 și X/25.03.2018. 

Susținerea recurentei privind greșeala instanței de fond care a acordat dobânzi 

calculate la suma de 470.400 lei, deși prin decizia de compensare s-a reținut că a achitat în 

plus o sumă de 340.006 lei nu poate fi primită. Pe de o parte, această apărare nu a fost 

formulată de recurentă în mod expres la fond, iar pe de altă parte întinderea sumei plătită în 

plus de contribuabil rezultă din decizia de impunere emisă de recurentă și depusă la dosar. 

Eventualele compensări ulterioare nu influențează decât momentul până la care pot fi 

calculate dobânzile, nu și suma ce constituie creanță achitată fără a fi datorată. 

Nici susținerile recurentei privind nelegalitatea sentinței motivat de faptul că la 

16.11.2017 creanțele contribuabilului au fost stinse cu obligații suplimentare stabilite prin 

decizia de impunere nr. F-MC XXX/2017 cu scadențe anterioare datei de 16.11.2017 ceea ce 

a scutit contribuabilul de calculul de dobânzi și penalități de întârziere pentru obligații 

suplimentare nu pot fi primite de către instanță. 

Pentru sumele stabilite ca fiind datorate de către contribuabil prin decizia de impunere 

F-MC XXX/2017 organul fiscal a calculat penalități și dobânzi pentru perioada 2011 - 2017 

(decizie XXX din 09.01.2018). 

Compensarea operată de către organul fiscal urmare a solicitării contribuabilului nu 

afectează dreptul la dobândă în ipoteza în care se constată caracterul nedatorat al unei creanțe, 

ci constituie moment până la care aceste dobânzi se pot acorda. 

Nici susținerile recurentei privind inexistența dreptului reclamantei de a i se calcula 

dobânzile aferente impozitului pe profit achitat în plus motivat de faptul că dreptul de creanță 

al societății s-a născut la momentul emiterii deciziei de impunere și că prin același act s-au 

constatat și datoriile către bugetul de stat, în privința cărora a operat și compensare nu sunt 

întemeiate. 

Instanța de fond a făcut o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale ce 

reglementează dreptul contribuabilului SC „P.” SA de a beneficia de dobânzi aferente sumelor 

pe care le-a achitat în plus cu titlu de impozit pe profit aferent anului 2012, în anul 2013. 

Analizând dispozițiile art. 182 C.proc.fisc., a reținut instanța de recurs că legiuitorul 

recunoaște dreptul contribuabilului de a primi dobânda aferentă sumelor de bani cu care a 

creditat bugetul de stat, operând o distincție în privința momentului de la care se cuvin 

dobânzile în funcție de temeiul restituirii. 

Dispozițiile alineatului 1 constituie regula generală, în timp ce prin alineatul 2 este 

reglementată situația particulară, vizând ipoteza restituirii în cazul în care o instanța a anulat 

un act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost 

stinse anterior anulării. 
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În ipoteza în care s-a formulat o cerere de restituire, respinsă de organul fiscal, dar 

admisă definitiv de organul de soluționare a contestațiilor sau de instanța judecătorească sunt 

aplicabile dispozițiile alin. 1 ale art. 182. 

Societatea „P.” se află în situația contribuabilului care a achitat în anul 2013, cu titlu 

de impozit de profit, o sumă de bani în privința căreia organul fiscal a reținut, în cursul anului 

2017, că este nedatorată în cadrul unui raport de inspecție fiscală ce a vizat perioada 2011 - 

2016, ocazie cu care, în privința modului de înregistrare a unor operațiuni, organul fiscal a 

procedat la reîncadrarea tranzacției, fapt ce a determinat atât nașterea creanței SC „P.” SA 

împotriva bugetului statului, cât și a creanței statului împotriva societății. 

Pentru creanțele reținute a fi datorate de către SC „P.” SA, organul fiscal a procedat la 

emiterea deciziei de stabilire a obligațiilor fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități 

de întârziere pentru perioada 2011 – 2017. 

Contribuabilul, urmând procedura prevăzută de lege, a solicitat organului fiscal să 

calculeze și să plătească dobânzile aferente creanței în privința căreia prin actul emis de 

organul de control s-a constatat că este achitată în plus în anul 2013. 

Instanța de fond a apreciat că societatea este îndreptățită la dobânzi, calculate începând 

de la momentul la care s-au făcut de către societate plăți în contul impozitului pe profit 

nedatorat și până la stingerea obligației de plată prin compensare. 

O astfel de interpretare a dispozițiilor legale este conformă cu principiul echității și a 

tratamentului rezonabil și echitabil între părțile raportului fiscal și este impusă prin 

considerentele deciziei Curții Constituționale  nr. 694 din 20 octombrie 2015 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele 

ale art. 70 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  „Însă, Curtea observă că 

o soluție legislativă similară cu cea analizată în prezenta cauză a fost preluată de legiuitor în 

art. 182 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cod ce urmează 

să intre în vigoare, potrivit dispozițiilor art. 353, la data de 1 ianuarie 2016.  Prin urmare, 

autoritățile publice implicate, inclusiv instanțele judecătorești, sunt chemate să realizeze o 

interpretare și aplicare conformă a acestei legi cu efectele pe care le produce prezenta decizie 

în privința momentului de la care sunt acordate dobânzile fiscale. Astfel, organele fiscale vor 

avea, în continuare, posibilitatea de a proceda la soluționarea cererii în termen de 45 de zile de 

la înregistrare, cu posibilitatea prelungirii perioadei menționate, însă, dobânda va trebui 

acordată începând cu data stingerii obligației fiscale constatate, în condițiile legii, ca fiind 

nedatorată.” 

A reținut Curtea Constituțională în analiza conformității dispozițiilor art. 124 

C.proc.fisc. (identic ca reglementare cu dispozițiile art. 182 alin 1 N.C.proc.fisc.) cu 

dispozițiile art. 44 din Constituției  că „dispozițiile art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, deși garantează acordarea unei 

dobânzi pentru neîndeplinirea obligației de restituire, nu acoperă complet paguba pe care o 

poate suferi contribuabilul pentru faptul că a înțeles să execute de bunăvoie o obligație fiscală 

pe care a socotit-o nelegală, lucru constatat ulterior prin hotărâre a unei instanțe judecătorești 

sau de către organul fiscal însuși. În acest mod are loc o diminuare a patrimoniului 

contribuabilului, printr-o acțiune a statului, fiind afectat, astfel, dreptul de proprietate privată. 

38. Or, apare cu evidență că dobânda trebuie calculată de la data indisponibilizării 

sumei a cărei restituire se cere. În acest fel se asigură un tratament rezonabil și echitabil între 

părți: dacă, potrivit art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitorul contribuabil a 

obligațiilor de plată se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere, tot 

astfel dobânzile aferente sumelor de restituit de la buget trebuie acordate de la data plății lor, 

și nu de la o dată ulterioară – după 45 de zile de la data solicitării sau chiar după mai mult 

timp (art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală). 

Aceeași idee transpare și din analiza art. 131 coroborat cu art. 135 din Ordonanța Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia termenul de prescripție pentru 



73 

 

încasarea creanțelor fiscale, respectiv a sumelor de restituit de la buget este același – 5 ani de 

la 1 ianuarie a anului următor nașterii dreptului. De fapt, din analiza coroborată a tuturor 

dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală incidente 

în materie nu rezultă existența vreunei justificări obiective pe care să se întemeieze diferența 

substanțială de tratament juridic între stat și contribuabili.” 

Aceleași considerente sunt pe deplin aplicabile și în situația dedusă judecății 

neexistând o justificare obiectivă și rezonabilă a diferenței de tratament juridic aplicată în 

cauză, câtă vreme pentru creanțe stabilite prin același act administrativ și generate de 

recalificarea unei operațiuni, societății i-a fost impusă obligația de a plăti penalități de 

întârziere și dobânzi, calculate de la scadență, dar nu i se recunoaște dreptul de a beneficia la 

rândul său pentru suma de restituit de dobânzi începând cu data la care a efectuat plata 

nedatorată.  

A reținut Curtea pentru considerentele arătate că, deși situația reclamantei nu se 

încadrează în dispozițiile art. 182 alin. 2, dreptul său de a beneficia de dobânzi începând cu 

momentul plății rezultă din interpretarea conformă cu considerentele Deciziei Curții 

Constituționale nr. 694/2015 a dispozițiilor art. 182 alin. 1 C.proc.fisc. 

 

 


