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Cuprins pe materii: Drept procesual fiscal. Contestație administrativ fiscală. 

Indice alfabetic: Drept procesual fiscal; contestație administrativ fiscală; calitatea de 

contestator; acte fiscale emise împotriva altui subiect de drept 

Temei de drept: C.proc.fisc. (Legea nr. 207/2015) art. 268 alin. 2, art. 281; Legea nr. 

554/2004 art. 1 alin. 2, art. 2 alin. 1 lit. p, art. 7 alin. 3;  C.proc.civ. art. 174 

 

În cadrul contestației fiscale, calitatea de contestator o are persoana ale cărei 

drepturi sau interese legitime au fost încălcate de către organul fiscal în cadrul procedurii de 
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administrare fiscală, fără să aibă relevanță calitatea în care ea este implicată în respectiva 

procedură: contribuabil, plătitor sau persoană chemată în condițiile legii să răspundă pentru 

obligațiile fiscale ale contribuabilului. Dreptul comun în materia contenciosului administrativ 

prevede în mod expres dreptul oricărei persoane vătămate de a contesta un act administrativ, 

chiar în ipoteza în care acesta este adresat altui subiect de drept. Chiar textul art. 268 alin. 2 

din Legea nr. 207/2015 nu condiționează dreptul de a contesta actul administrativ-fiscal de 

calitatea de destinatar al acestuia, procedura de contestare fiind accesibilă oricărei persoane 

care afirmă că a fost lezată în drepturile sale, în acest sens fiind făcute referirile la 

prevederile art. 1 alin. 2 și art. 7 alin. 3 din Legea nr. 554/2004. Esențial pentru a fi 

recunoscută calitatea de contestator este ca persoana ce formulează o astfel de contestație să 

fi fost vătămată în drepturile sau interesele proprii prin actele administrativ fiscale emise de 

către organele fiscale. În lipsa unor elemente concrete vizând afectarea drepturilor subiective 

prezente sau a unor drepturi viitoare, previzibile, prefigurate, nu se poate reține că 

reclamantul ar avea calitatea cerută atât de dispozițiile legislației fiscale, cât și ale 

contenciosului administrativ de persoană ale cărei drepturi sau interese legitime au fost 

încălcate de organul fiscal în cadrul procedurii de administrare fiscală. 

Încălcarea prevederilor legale privind comunicarea actelor administrativ fiscale și 

garantarea dreptului la apărare trebuie privită ca o neregularitate de ordin procedural, care 

este sancționată cu nulitatea, care reprezintă principala sancțiune ce se răsfrânge asupra 

actelor de procedură care au fost aduse la îndeplinire cu nesocotirea dispozițiilor legale. Or, 

dispozițiile art. 174 alin. 1 C.proc.civ., ce constituie dreptul comun în materia actelor de 

procedură, prevăd că dispunerea măsurii anulării este condiționată de producerea unei 

vătămări. În cazul procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale și al respectării 

dreptului la apărare în cadrul inspecției fiscale o eventuală încălcarea dispozițiilor legale 

poate produce o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ce aparțin destinatarului 

comunicării și al actului administrativ, în cazul de față persoanei juridice împotriva căreia au 

fost stabilite obligațiile fiscale suplimentare, aceasta prin reprezentant legal având interesul 

de a invoca aceste nereguli procedurale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1732/4.12.2019 

 

Prin Sentința nr. XXX/CA/23.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

acțiunea formulată de reclamantul D.E.V. în contradictoriu cu pârâții Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice I. – Administrația Județeană a Finanțelor Publice B. și Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice I. și societatea „B.” SRL societate în insolvență prin 

lichidator judiciar „CCI H.R.”. 

S-a anulat Decizia nr X/22.07.2016 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice. 

S-a anulat Decizia de impunere privind obligații fiscale suplimentare de plată stabilite 

de inspecția fiscală nr. XXXX din 23.07.2015 și Raportul de inspecție fiscală nr XXXX din 

23.07.2015 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice. 

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurentele Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice I. – Administrația Județeană a Finanțelor B. și Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice I., considerând-o sentința pe care o consideram netemeinică și 

nelegală. 

A constatat prima instanță că organul fiscal nu a respectat prevederile art. 9 din OG nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sunt vădit nelegale, atât din perspectiva 

înscrisurilor pe care instanța le consideră viciate, cât și din perspectiva dispozițiilor impuse de 

instanța de control judiciar care a dispus rejudecarea. 
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Consideră că instanța de fond, în rejudecare, nu a respectat dispozițiile instanței de 

recurs privind judecarea corectă a fondului cauzei și a pronunțat hotărârea pe neanalizarea 

fondului cauzei, mărginindu-se să analizeze contestația din perspectiva valabilității 

înscrisurilor emise de inspecția fiscală, însă, fără a analiza cu minuțiozitate aceste înscrisuri și 

fără a interpela organul fiscal, în cursul judecății reluate, în vederea solicitării completării 

documentației ce a format obiectul inspecției fiscale și a pronunțat soluția numai pe baza 

afirmațiilor reclamantului. 

Instanța de fond, în rejudecare, nu a pus în discuția părților necesitatea completării 

probelor în vederea pronunțării unei soluții corecte și legale. 

Instanța de fond a pronunțat astfel o hotărâre ce nu cuprinde motivele pe care se 

întemeiază sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura cauzei (art. 488 alin. 1 pct. 

6 C.proc.civ.). 

Instanța de fond nu a respectat decizia instanței de control judiciar, a soluționat fondul 

procesului doar pe baza înscrisurilor depuse la dosar de parte, neavând la îndemână toate 

elementele care să-i formeze convingerea că organul fiscal nu a respectat prevederile legale cu 

privire la delegarea de competență și procedura comunicării actelor administrative fiscale. 

În virtutea rolului său activ, având în vedere că prin Sentința nr. XXX/23.04.2019 

instanța de recurs a statuat definitiv asupra calității procesuale active a reclamantului de a 

formula acțiunea, investind practic tribunalul cu judecarea pricinii pe fond, instanța de fond 

trebuia să trimită cauza spre soluționare administrativă organului fiscal, sau să pună în 

discuția părților orice împrejurare de natură să ducă la aplicarea corectă a legii, în scopul 

pronunțării unei hotărâri temeinice și legale, sens în care era necesar să procedeze la 

interpelarea organului cu privire la necesitatea completării probelor. 

În ce privește comunicarea actului administrativ fiscal solicită să se observe că, din 

înscrisurile probatorii, acesta a fost comunicat SC „B.” SRL, la sediul societății din I., str. 

AAAA, însă plicul de corespondență a fost returnat de oficiul poștal la expeditor cu 

mențiunea „destinatar necunoscut", situație ce a determinat ca organul fiscal să procedeze la 

efectuarea comunicării prin publicitate, conform art. 44 alin. 3 din OG nr. 92/2003 privind 

Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în acest 

sens fiind afișat, în data de 07.08.2015 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

B., Anunțul individual nr. XXX/07.08.2015, care se consideră comunicat la data de 

25.08.2015. 

Petentul mai susține că de existența actelor administrative fiscale contestate a luat la 

cunoștință la data de 11.12.2015, cu ocazia audierii desfășurate la sediul Administrației 

Județene a Finanțelor Publice I., iar de conținutul efectiv al acestora a luat la cunoștință prin 

comunicare, la cerere, de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice I., la data de 

16.12.2015, aspect ce nu poate conduce la concluzia că organul fiscal nu a procedat în mod 

legal la efectuarea comunicării actului administrativ fiscal sau că această procedură de 

comunicare a fost viciată, pentru ca instanța să dispună anularea actelor administrativ fiscale 

atacate. 

În speță, nu poate fi imputabilă organului fiscal efectuarea comunicării prin 

publicitate, a corespondenței fiscale, care s-a întors de cele mai multe ori la expeditor, întrucât 

organul fiscal a încercat comunicarea prin poștă la sediul contribuabilului, a actelor 

administrativ fiscale, comunicarea respectând întrutotul normele procedurii fiscale. 

Urmare a inspecției fiscale au fost întocmite următoarele documente: Proiectul de 

raport de inspecție fiscală și adresa privind înștiințarea pentru discuția finală cu contribuabilul 

nr. XXX/ 3.07.2015 care au fost transmise și societății controlate în data de 6.07.2015 însă 

corespondența s-a întors la expeditor în data de 9.07.2015 cu mențiunea: „destinatar mutat 

fără a comunica noua adresă”; Raportul de inspecție fiscală nr. XXXX/23.07.2015; Decizia de 

impunere nr. XXXX/23.07.2015; Dispoziția de măsuri nr. XXX/ 3/23.07.3015; Procesul 

verbal nr. XXX/4/23.07.2015. Toate aceste înscrisuri fiind transmise societății la 30.07.2015 

însă s-au întors la expeditor cu mențiunea „destinatar necunoscut” în data de 31.07.2015. 
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Urmare a acestui fapt, a fost întocmit Referatul nr. XXX/5/23.07.2015 privind 

propunerea pentru inactivarea societății, Avizul privind propunerea de declarare de 

inactivitate nr. XXX/6/23.07.2015, Procesul verbal de afișare nr. XXX/4.08.2015 și Anunțul 

individual nr. XXX/ XXX/7.08.2015. 

Este așadar neîntemeiată susținerea reclamantului și a instanței de fond privind 

vicierea procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale din moment ce procedura a 

fost respectată, organul fiscal neavând obligația (deși a realizat acest lucru) de a efectua 

cercetări privind un eventual nou sediu al societății, legea neimpunând o asemenea obligație, 

ci dimpotrivă, societatea, prin administratorii săi, avea obligația de a comunica organului 

fiscal o eventuală schimbare de sediu (art. 172 C.proc.civ. care completează Codul de 

procedură fiscală). 

Mai mult, petentul avea îndreptățirea, dacă se considera lezat, așa cum afirmă, printr-

un act administrativ care consacră în sarcina sa o răspundere fiscală instituită de organul fiscal 

potrivit prevederilor art. 25 - 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, să 

uziteze de căile de atac administrativ jurisdicționale împotriva acestui act administrativ, ce nu 

poate fi confundat cu actul administrativ fiscal de impunere care vizează SC „B.” SRL, și care 

vizează stabilirea de obligații fiscale împotriva societății. 

Actele de impunere fiscală privesc societatea și nu administratorii sau asociații 

societății, astfel încât este firesc și legal ca acestea să fie comunicate societății, aceasta din 

urmă fiind subiectul inspecției fiscale, ori îndeplinirea corectă a procedurii de comunicare 

prevăzută de art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost pe deplin 

respectată. 

Față de acest aspect și de datele concrete prezentate privind comunicarea actului 

administrativ fiscal contribuabilului supus inspecției fiscale, opinează că petentul este decăzut 

din termenul de a fi formulat această contestație, întrucât comunicarea actelor administrative 

fiscale s-a realizat în mod corect și legal SC „B” SRL și nu asociatului societății care afirmă 

acum dreptul subiectiv de a fi lezat într-un interes propriu doar pentru că împotriva sa a fost 

demarată procedura de atragere a răspunderii solidare prevăzută de Codul de procedură 

fiscală, în timp ce toată corespondența efectuată către societate de autoritatea fiscală a fost 

returnată sau nu a binevoit să fie primită, iar reprezentanții societății nu au putut fi interpelați 

de asemenea. 

Totodată, obligațiile constatate prin Decizia de impunere nr. XXX/23.07.2015 au fost 

stabilite ca rezultat al activității societății și nu ca rezultat al reprezentanților societății - 

persoane fizice distincte. 

Faptul că reclamantul este supus procedurii de atragere a răspunderii solidare nu are 

relevanță și nu echivalează cu repunerea în termenul de contestare a actului administrativ 

fiscal de impunere. 

Actul fiscal de impunere stabilește obligații ale contribuabilului SC „B” SRL, iar 

faptul că unul dintre asociați se află supus procedurii de atragere a răspunderii solidare sau a 

unei răspunderi patrimoniale în legătură cu activitatea desfășurată în societate nu poate avea 

nici un efect exonerator de plată și nici de anulare a actului constatator fiscal. 

Intimatul D.E.V., legal citat, a depus întâmpinare, prin care solicită respingerea 

recursului și menținerea sentinței atacate și, în subsidiar, în rejudecare, admiterea acțiunii 

formulate, precum și, în temeiul art. 453 C.proc.civ., obligarea recurentei la suportarea 

cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat pentru 

următoarele considerente: 

În primul rând, cu privire la nelegalitatea hotărârii prin prisma dispozițiilor art. 488 

alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. pe motiv că prima instanță nu ar fi făcut verificările necesare, 

respectiv nu a administrat toate probele, pentru lămurirea situației de fapt, Curtea amintește 

că, potrivit art. 254 alin. 6 C.proc.civ., părțile nu pot invoca în căile de atac omisiunea 
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instanței de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus și administrat în condițiile 

legii. Prin urmare, este nefondată această primă critică, întrucât normele de procedură 

cuprinse în Codul de procedură civilă interzic părților să invoce aspectele legate de 

administrarea probelor din oficiu în calea de atac. 

În al doilea rând, prin raportare la același motiv de casare ce se referă la încălcarea 

regulilor de procedură, de această dată din perspectiva aplicării prevederilor art. 501 

C.proc.civ., Curtea consideră necesar, pentru verificarea limitelor judecății și a obligațiilor 

stabilite de către instanța de recurs, prin Decizia nr. XXX/04.09.2018 a Curții de Apel, a se 

raporta la considerentele acestei decizii. 

Așa cum s-a stabilit prin prima decizie pronunțată în recurs, trebuie reținut că prin 

Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția 

fiscală pentru persoane juridice nr. XXX din 23.07.2015 emisă de Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice B., având la bază Raportul de inspecție fiscală nr. XXXX din 23.07.2015, 

au fost stabilite obligațiile fiscale suplimentare de plată în sarcina contribuabilului, SC „B.” 

SRL, iar împotriva acestor două acte a formulat contestație administrativă o terță persoană, 

respectiv reclamantul D.E.V. 

Cu privire la contestația administrativă formulată a fost emisă Decizia nr. 

XXXX/27.07.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice I., prin care a fost 

respinsă contestația ca fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta. 

De subliniat că prin Decizia nr. XXX/04.09.2018 a Curții de Apel I. a fost analizat 

recursul formulat de către reclamant împotriva sentinței Tribunalului I. prin care a fost 

soluționată acțiunea reclamantului pe calea unei excepții ce viza procedura în fața instanței 

respectiv cea a lipsei calității procesuale active. 

Citând dispozițiile art. 281 din Legea nr. 207/2015, instanța de recurs a reținut că „în 

condițiile în care instanța este chemată să analizeze în principal legalitatea și temeinicia 

deciziei de soluționare a contestației nr. XXXX din 27.07.2016, calitatea procesuală activă a 

reclamantului trebuia analizată în strânsă legătură cu calitatea de contestatar în cadrul 

procedurii fiscale speciale prin care s-a atacat în fața organului fiscal decizia de impunere și 

raportul de inspecție fiscală”.  

S-a mai arătat de asemenea că „prima instanță a soluționat eronat excepția lipsei 

calității procesuale active. În motivarea acestei excepții a avut în vedere faptul că D.E.V. nu 

avea la momentul sesizării organului fiscal calitatea de reprezentant al societății vizate prin 

decizia de impunere și prin raportul de inspecție fiscală, chestiune care de altfel a analizat-o 

și organul fiscal prin Decizia nr XXXX din 27.07.2016. Ori analizarea problematicii calității 

unei persoane care nu mai deține calitatea de administrator al unei societăți de a contesta o 

decizie de impunere care privește acea societate presupune analizarea legalității și 

temeiniciei deciziei de soluționare a contestației și implicit analizarea fondului cauzei.” 

Față de aceste considerente ale instanței de recurs, se observă că instanța de fond 

învestită cu rejudecarea cauzei trebuia să analizeze legalitatea și temeinicia deciziei de 

soluționare a contestației nr. XXXX/27.07.2016 emisă de Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice I., respectiv să verifice dacă dispoziția de respingere a contestației 

formulate de către reclamantul D.E.V. pe motiv că a fost introdusă de o persoană lipsită de 

calitatea de a contesta este una legală. 

Odată stabilită îndreptățirea reclamantului de a ataca în fața instanței de contencios 

administrativ actul administrativ fiscal de soluționare a contestației sale, prima instanță 

învestită cu rejudecarea cauzei trebuia să verifice în ce măsură același reclamant era 

îndreptățit să formuleze contestația administrativă la organul fiscal, aspectele ce trebuiau 

analizate fiind diferite. 

Or, din această perspectivă sentința a fost pronunțată cu încălcarea limitelor stabilite 

prin decizia de casare și fără a analiza toate motivele invocate în fața instanței a cărei hotărâri 

a fost casată, contrar art. 501 alin. 3 C.proc.civ.  
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De altfel, cu privire la acest aspect prima instanță s-a limitat a prelua ca atare 

susținerile reclamantului din cererea de chemare în judecată, respectiv că „reclamantul a 

justificat că este persoană lezată prin actul administrativ, a justificat un interes legitim, pârâta 

nu a reținut că reclamantul a formulat contestația în nume propriu și nu ca reprezentant al 

societății”, fără a prezenta argumentele pentru care reclamantul ar fi fost personal lezat prin 

actele administrative contestate și cum a justificat interesul legitim personal de a contesta 

aceste acte. 

Prin urmare, sunt fondate criticile recurentei cu privire la încălcarea regulilor de 

procedură ce stabilesc obligațiile ce revin instanței de fond cu ocazia rejudecării cauzei – art. 

501 alin. 3 C.proc.civ., însă din perspectiva expusă mai sus, precum și criticile referitoare la 

motivarea hotărârii judecătorești – art. 425 lit. b C.proc.civ., fiind deopotrivă incidente 

motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5 și pct. 6 C.proc.civ.  

Instanța de recurs, făcând o analiză proprie a aspectelor litigioase nelămurite de către 

prima instanță, a constatat că instanța de contencios administrativ și fiscal a fost învestită, pe 

calea prevăzută în art. 281 din Legea nr. 207/2015, cu o acțiune vizându-l pe reclamantul 

D.E.V., în contradictoriu cu pârâtele Administrația Județeană a Finanțelor Publice B. și 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, prin care, cel dintâi a solicitat anularea unor 

acte administrativ-fiscale (decizie de impunere și raport de inspecție fiscală) emise față de SC 

„B.” SRL, societate la care a avut calitatea de administrator la un moment anterior emiterii 

respectivelor acte, însă într-o perioadă care ar fi fost supusă inspecției fiscale. 

Astfel, prin Decizia de impunere nr. XXX din 23.07.2015 în sarcina SC „B.” SRL au 

fost stabilite creanțe fiscale în cuantum de 4.931.634 lei (1.348.849 lei impozit pe profit, 

2.192.967 TVA, precum și accesorii în valoare totală de 1.383.818 lei), în considerarea 

faptului că SC „B.” SRL ar fi dedus TVA și cheltuieli aferente unor operațiuni economice 

neexistând posibilitatea de a verifica deductibilitate întrucât nu au fost prezentate documentele 

justificative, respectiv facturi fiscale de achiziție a bunurilor și serviciilor. 

Prin Adresa nr. XXX/17.11.2015, AJFP I. i-a notificat reclamantului deschiderea 

procedurii de angajare a răspunderii solidare pentru o creanță fiscală în valoare totală de 

5.223.732 lei, parte din această creanță fiind stabilită suplimentar în sarcina SC „B.” SRL prin 

decizia de impunere contestată și aferente perioadei în care a deținut calitatea de administrator 

al acestei societăți. 

Astfel, trebuie arătat că, față de reclamant, a fost notificată deschiderea procedurii de 

angajare a răspunderii solidare pentru creanțele fiscale stabilite suplimentar în sarcina SC „B.” 

SRL (4.931.634 lei), aferente perioadei 21.06.2011 (pentru TVA) și 17.05.2011 (pentru 

impozitul pe profit) până la 31.12.2014, în condițiile în care reclamantul a avut calitatea de 

asociat și administrator până la data de 16.09.2014. 

Mai reține instanța de recurs că această procedură administrativă de angajare a 

răspunderii solidare a reclamantului nu a fost finalizată, în schimb a fost respinsă cererea 

lichidatorului judiciar de angajare a răspunderii aceluiași reclamant în temeiul legii 

insolvenței (dosar nr. XXXX – sentința nr. XXX/10.05.2018 a Tribunalului I., neapelată la 

data pronunțării prezentei). 

Într-adevăr, în cadrul contestației fiscale, calitatea de contestator o are persoana ale 

cărei drepturi sau interese legitime au fost încălcate de către organul fiscal în cadrul 

procedurii de administrare fiscală, fără să aibă relevanță calitatea în care ea este implicată în 

respectiva procedură: contribuabil, plătitor sau persoană chemată în condițiile legii să 

răspundă pentru obligațiile fiscale ale contribuabilului. 

Mai mult, dreptul comun în materia contenciosului administrativ prevede în mod 

expres dreptul oricărei persoane vătămate de a contesta un act administrativ, chiar în ipoteza 

în care acesta este adresat altui subiect de drept. Chiar textul art. 268 alin. 2 din Legea nr. 

207/2015 (act normativ reținut ca fiind aplicabil în cauză prin Decizia nr. XXX/04.09.2018 a 

Curții de Apel I., având în vedere data formulării contestației administrative – 15.01.2016) nu 

condiționează dreptul de a contesta actul administrativ-fiscal de calitatea de destinatar al 
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acestuia, procedura de contestare fiind accesibilă oricărei persoane care afirmă că a fost lezată 

în drepturile sale, în acest sens fiind făcute referirile la prevederile art. 1 alin. 2 și art. 7 alin. 3 

din Legea nr. 554/2004. 

Cu toate acestea, esențial pentru a fi recunoscută calitatea de contestator este ca 

persoana ce formulează o astfel de contestație să fi fost vătămată în drepturile sau interesele 

proprii prin actele administrativ fiscale emise de către organele fiscale. 

Or, din această perspectivă instanța de control judiciar a constatat că, în mod corect, au 

invocat autoritățile fiscale faptul că reclamantul nu este persoană care poate contesta în 

procedura de contestare administrativă a actelor fiscale emise împotriva unei societăți, însă 

argumentele prezentate în decizia de soluționare a contestației sunt eronate, întrucât vizează 

aspecte ce țin reprezentarea contestatorului în procedura administrativă, iar nu îndreptățirea de 

a formula contestație în nume propriu. 

În speță, reclamantul, fost administrator al societății, a invocat un interes legitim privat 

în accepțiunea art. 2 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 554/2004, derivând din eventualitatea de a-i 

fi atrasă răspunderea personală pentru creanțele societății stabilite prin decizia de impunere 

contestată. 

Cu toate acestea, atragerea răspunderii personale pentru creanțele societății nu a fost 

materializată până în prezent prin emiterea deciziei corespunzătoare, iar în lipsa unor 

elemente concrete vizând afectarea drepturilor subiective prezente sau a unor drepturi 

viitoare, previzibile, prefigurate, nu se poate reține că reclamantul ar avea calitatea cerută atât 

de dispozițiile legislației fiscale, cât și ale contenciosului administrativ de persoană ale cărei 

drepturi sau interese legitime au fost încălcate de organul fiscal în cadrul procedurii de 

administrare fiscală. 

De asemenea, nici din perspectiva atragerii răspunderii pentru debitele societății în 

temeiul legii insolvenței, nu poate fi reținută existența unui interes legitim de a contesta actele 

administrativ fiscale emise față de societate, câtă vreme o asemenea cerere formulată de 

lichidatorul judiciar a fost respinsă, după cum s-a arătat mai sus. 

Mai mult, s-a constatat că deși invocă un interes legitim personal, reclamantul, prin 

motivele principale de nelegalitate invocate în contestația administrativă, a susținut că au fost 

încălcate anumite reguli de procedură referitoare la comunicarea către destinatar a actului 

administrativ fiscal și exercitarea dreptului la apărare de către acesta în cadrul inspecției 

fiscale, întreținând astfel confuzia între calitatea de contestator în nume propriu și cea de 

împuternicit pentru apărarea intereselor societății. 

Trebuie subliniat că încălcarea prevederilor legale privind comunicarea actelor 

administrativ fiscale și garantarea dreptului la apărare trebuie privită ca o neregularitate de 

ordin procedural, care este sancționată cu nulitatea, care reprezintă principala sancțiune ce se 

răsfrânge asupra actelor de procedură care au fost aduse la îndeplinire cu nesocotirea 

dispozițiilor legale. Or, dispozițiile art. 174 alin. 1 C.proc.civ., ce constituie dreptul comun în 

materia actelor de procedură, prevăd că dispunerea măsurii anulării este condiționată de 

producerea unei vătămări. 

În cazul procedurii de comunicare a actelor administrativ-fiscale și al respectării 

dreptului la apărare în cadrul inspecției fiscale o eventuală încălcarea dispozițiilor legale poate 

produce o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ce aparțin destinatarului comunicării 

și al actului administrativ, în cazul de față persoanei juridice împotriva căreia au fost stabilite 

obligațiile fiscale suplimentare, aceasta prin reprezentant legal având interesul de a invoca 

aceste nereguli procedurale. 

Reclamantul nu ar fi putut invoca eventualele nereguli din cadrul procedurii de 

inspecție fiscală referitoare la comunicare actelor emise de organele fiscale către societatea 

supusă inspecției și nici încălcarea dreptului la apărare al acesteia pentru a obține anularea 

actelor administrativ-fiscale de impunere, decât în măsura în care ar fi formulat contestația ca 

împuternicit pentru apărarea intereselor acestei societății. Or, această ipoteză a fost infirmată 

de însuși reclamantul care a susținut atât în fața organului fiscale învestit cu soluționarea 
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contestației, cât și în fața instanțelor, că a formulat contestația în nume propriu, situație în 

care, pentru reținerea îndreptățirii sale de a contesta actele administrativ fiscale, era ținut să 

probeze o vătămare a intereselor proprii. 

Pentru toate aceste considerente, se impune admiterea recursului și casarea în tot a 

sentinței recurate, cu consecința respingerii ca neîntemeiate a acțiunii formulate de către 

reclamantul D.E.V., reținându-se că decizia de soluționare a contestației prin care s-a 

respingerea contestației ca fiind formulată de o persoană fără dreptul de a contesta este una 

legală. 

 

2. Funcționari publici. Stabilire drepturi salariale pentru polițiști. Salariul minim 

brut pe țară. Noțiunea și compunerea salariul de bază/salariul de funcție/salariul funcției 

de bază prin raportare la prevederile legale în vigoare începând cu 1 ianuarie 2009  

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Salarizare. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- drepturi salariale polițiști 

- salariu minim brut pe țară 

- salariu de funcție 

Temei de drept: Legea-cadru nr. 330/2009 art. 30 alin. 5 și 6; art. 4 alin. 2 și 3 din 

Anexa nr. IV,  

Capitolul II, Secțiunea a 2-a; OUG nr. 1/2010 art. 6 alin. 1 

  Legea-cadru nr. 284/2010 art. 4 alin. 3 din Anexa nr. VII, Capitolul II, 

Secțiunea a 2-a; art. 1 alin. 5 Legea nr. 285/2010; 

  Legea-cadru nr. 153/2017 art. 4 alin. 2 din Anexa nr. VI, Capitolul II 

  HG nr. 1/2017, HG nr. 846/2017, HG nr. 937/2018 

 

 

Începând cu anul 2010, în baza noilor dispoziții în materia salarizării personalului 

plătit din fonduri publice (Legea-cadru nr. 330/2009), s-a stabilit că noul salariu de bază 

reprezenta suma dintre, pe de o parte, valoarea salariului corespunzător funcției din 

decembrie 2009 și, pe de altă parte, valoarea sporurilor care, potrivit notelor la anexele legii, 

trebuiau introduse în salariu de bază. Echivalentul salariului de bază, în cazul polițiștilor, 

potrivit art. 4 alin. 2 și 3 din Anexa nr. IV, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, era salariul de bază 

de încadrare, în care erau incluse: salariul funcției de bază, salariul gradului profesional 

deținut, gradații și, după caz, indemnizația de conducere. Salariul funcției de bază conform 

art. 30 alin. 5 lit. a și Notei 1 din Anexa nr. IV/1, a avut, începând cu 1 ianuarie 2010, mai 

multe componente, respectiv: salariul de funcție (reprezentând salariului de bază 

corespunzător funcției în plată în luna decembrie 2009); salariul de merit; sporul pentru 

misiune permanentă; sporul pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile 

clasificate; sporul de fidelitate. În acest salariu al funcției de bază (salariu de încadrare de 

bază) au fost incluse, conform art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 330/2009 și art. 6 alin. 1 din 

OUG nr. 1/2010, cu titlu de sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu, și sumele 

echivalente sporurilor cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009, care nu au 

fost incluse în noul salariu de bază potrivit Notei 1 la Anexa IV/1 a Legii salarizării nr. 

330/2009. 

Începând cu 1 ianuarie 2011, ca urmare a intrării în vigoare a unei noi legi de 

salarizare, respectiv a Legii-cadru nr. 284/2010, legiuitorul a renunțat la noțiunea de 

„salariu de încadrare de bază” în cazul polițiștilor, referindu-se doar la „salariul funcției de 

bază” și la „salariul de funcție”. Astfel, conform art. 1 alin. 5 teza finală din Legea nr. 

285/2010 în salariul de funcție au fost incluse toate sumele care trebuiau plătite în baza art. 

30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 330/2009 și art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010, cu titlu de sumă 
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compensatorie cu caracter tranzitoriu pentru sporurilor cu caracter permanent acordate în 

luna decembrie 2009, care nu au fost incluse în noul salariu de bază potrivit Notei 1 la Anexa 

IV/1 a Legii salarizării nr. 330/2009. De asemenea, în salariul funcției de bază, în care era 

inclus și salariul de funcție, astfel cum a fost stabilit potrivit art. 1 alin. 5 teza finală din 

Legea nr. 285/2010, au fost incluse începând cu 1 ianuarie 2011 toate sumele care au fost 

acordate potrivit art. 30 alin. 5 lit. a și Notat 1 la Anexa nr. IV/1, respectiv salariul de merit, 

sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidențialității în legătură cu 

informațiile clasificate; și sporul de fidelitate. Alături de salariul de funcție și de sumele 

reprezentând sporuri incluse deja în salariul funcției de bază, începând cu 1 ianuarie 2010, în 

baza art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, în salariul funcției de bază au fost introduse 

salariul gradului profesional deținut, gradația și, după caz, salariul de comandă, conform 

art. 4 alin. 3 din Anexa nr. VII a Legii-cadru nr. 284/2010, Capitolul II, Secțiunea a 2-a. 

Argumentația recurentului pleacă de la o premisă greșită, respectiv aceea că salariul 

de funcție stabilit începând cu 1 ianuarie 2011 și salariul corespunzător funcției din luna 

decembrie 2009 sunt noțiuni echivalente. Prin prezentarea reglementărilor succesive în 

materia salarizării personalului plătit din fonduri publice, salariul de funcție aflat în plată în 

decembrie 2009 a constituit punctul de plecare în stabilirea drepturilor salariale pentru anul 

2010, respectiv 2011, însă salariul de funcție rezultat din aplicarea Legilor cadru nr. 

330/2009 și nr. 284/2010, precum și a legilor anuale de salarizare are o valoare mai mare 

întrucât cuprinde atât salariul de funcție din decembrie 2009, cât și sporurile aflate în plată 

în aceeași lună, sporuri care nu au mai fost reglementate în noua legislație. 

Începând cu 1 ianuarie 2011 nu există o bază legală pentru a exclude din salariul de 

funcție restul componentelor ce au stat la baza reconstrucției salariale impuse de apariția 

Legii nr. 284/2010 ci, dimpotrivă, un astfel de demers ar însemna ignorarea prevederilor 

compensatorii instituite ca urmare a situațiilor tranzitorii apărute la implementarea noului 

sistem de salarizare a personalului plătit din fonduri publice începând cu anul 2011 și 

stabilirea unui salariu de funcție contrar prevederilor legale.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1750/4.12.2019 

 

Prin Sentința nr. XXX/CA/19.06.2019 pronunțată de Tribunalul Iași, s-a respins 

acțiunea formulată de reclamantul D.I. în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliție Județean 

Iași. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că din înscrisurile depuse în 

probațiune de către reclamant nu rezulta că în aplicarea prevederilor legale citate salariile de 

funcție pentru perioada începând cu 01.02.2017 s-ar situa sub nivelul salariul minim brut pe 

țară.  

De asemenea, raportând salariile de funcție prevăzute de Legea nr. 153/2017 la 

salariul minim brut pe țară aplicabil în anul 2018, se poate observa cu ușurință că cele dintâi 

sunt mai mari decât cel din urmă. 

Nu există nici un temei legal pentru a exclude din salariul de funcție al reclamanților 

restul componentelor ce au stat la baza reconstrucției salariale impuse de apariția Legii nr. 

284/2010 în afara salariului de funcție din 2009 ci, dimpotrivă, un astfel de demers ar însemna 

ignorarea prevederilor compensatorii instituite urmare a situațiilor tranzitorii apărute la 

implementarea noului sistem de salarizare al personalului plătit din fonduri publice începând 

cu anul 2011 și stabilirea unui salariu de funcție contrar prevederilor legale. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurentul D.I., apreciind că sentința este 

nelegală și netemeinică, arătând că legiuitorul nu prevede în nici o reglementare în materie de 

salarizare a polițiștilor noțiunea de „Valoare de funcție”, dar nici posibilitatea însumării 
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tuturor celorlalte elemente salariale-sporuri și alte adaosuri, ca modalitate de stabilire a 

salariului de funcție pentru polițiști, precum cea utilizată de IPJ. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

Cu privire la problema de drept invocată de către reclamant prin cererea de chemare în 

judecată, Curtea a apreciat că este necesar a se aminti evoluția în plan legislativ a conceptelor 

de salariu de bază, salariu de funcție și salariu funcției de bază, aspect care vine în sprijinul 

justeței soluției pronunțate de prima instanță. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2010, în baza art. 30 alin. 1 din Legea-cadru nr. 

330/2009, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, și, după caz, 

indemnizațiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele 

funcțiilor de bază, respectiv din indemnizațiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din 

anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcțiilor de bază, respectiv 

în indemnizațiile lunare de încadrare corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, atât 

pentru personalul de execuție, cât și pentru funcțiile de conducere. 

Prin art. 30 alin. 5 lit. a din Legea-cadru nr. 330/2009 s-a stabilit regula că personalul 

aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de 

reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: 

a) noul salariu de bază, solda funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de 

încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 

sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege. 

Conform Notei 1 la Anexa nr. IV/1, Capitolul I, în salariile de încadrare de bază 

trebuiau incluse următoarele drepturi salariale: salariul de merit, indemnizația de 

dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidențialității în 

legătură cu informațiile clasificate și sporul de fidelitate. 

De asemenea, art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 330/20009 a prevăzut că persoanele 

ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc 

în anexele la prezenta lege și nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcțiilor de 

bază sau, după caz, în indemnizațiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor 

sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a 

acestora. 

Mai mult, în temeiul art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 330/2009, prin art. 6 alin. 1 din 

OUG nr. 1/2010 (ce reprezintă legea anuală privind salarizarea pentru anul 2010) s-a prevăzut 

că se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în 

măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții, iar această sumă se 

include în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de 

încadrare. 

La 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare noua Lege-cadru privind salarizarea nr. 

284/2010, care la art. 4 alin. 1, 2 și 3 din Anexa nr. VII, Capitolul II, Secțiunea a 2-a a 

prevăzut că polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare au dreptul la salariu lunar, care se compune din salariul funcției de bază, 

indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale, în timp ce 

salariul funcției de bază este compus din salariul de funcție, salariul gradului profesional 

deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă.  

Art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010 prevedea că în salariul funcției de bază aferente 

lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizațiile care, potrivit Legii-cadru nr. 

330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

ulterioare, făceau parte din salariul funcției de bază, precum și sumele compensatorii cu 

caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010, iar 

sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 

330/2009, cu modificările ulterioare, și care au fost acordate în anul 2010 ca sume 
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compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc 

în salariul de funcție. 

Începând cu 1 iulie 2017, a intrat în vigoare o nouă lege a salarizării personalului plătit 

din fonduri publice, respectiv Legea-cadru nr. 153/2017, care în Anexa nr. VI, Capitolul I, 

Secțiunea a 2-a, art. 4 alin. 2 prevede că salariul lunar al polițiștilor se compune din salariul 

de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, 

indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.  

Pe de altă parte, art. 7 lit. b din Legea-cadru nr. 153/2017 prevede că salariul de 

funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și 

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător 

funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I - IX, care nu poate fi mai mică/mic 

decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

Prin urmare, începând cu anul 2010, în baza noilor dispoziții în materia salarizării 

personalului plătit din fonduri publice (Legea-cadru nr. 330/2009), s-a stabilit că noul salariu 

de bază reprezenta suma dintre, pe de o parte, valoarea salariului corespunzător funcției din 

decembrie 2009 și, pe de altă parte, valoarea sporurilor care potrivit notelor la anexele legii 

trebuiau introduse în salariu de bază. 

Echivalentul salariului de bază, în cazul polițiștilor, potrivit art. 4 alin. 2 și 3 din 

Anexa nr. IV, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, era salariul de bază de încadrare, în care erau 

incluse: salariul funcției de bază, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, 

indemnizația de conducere. 

În cazul concret al reclamantului, salariul de încadrare de bază era compus din: - 

salariul de funcție de bază de 1.951 lei; salariul gradului profesional deținut de 287 lei; 

precum și gradația de 394 lei (corespunzătoare gradației 7).  

Pe de altă parte, salariul funcției de bază conform art. 30 alin. 5 lit. a și Notei 1 din 

Anexa nr. IV/1, a avut începând cu 1 ianuarie 2010 mai multe componente, respectiv: salariul 

de funcție de 543 lei (reprezentând salariului de bază corespunzător funcției în plată în luna 

decembrie 2009); salariul de merit de 109 lei (20%); sporul pentru misiune permanentă de 

333 lei (25%); sporul pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate 

de 133 lei (8 %); precum și sporul de fidelitate de 333 lei (20%). În acest salariu al funcției de 

bază (salariu de încadrare de bază) au fost incluse, conform art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 

330/2009 și art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010, cu titlu de sumă compensatorie cu caracter 

tranzitoriu, și sumele echivalente sporurilor cu caracter permanent acordate în luna decembrie 

2009, care nu au fost incluse în noul salariu de bază potrivit Notei 1 la Anexa IV/1 a Legii 

salarizării nr. 330/2009, respectiv cel pentru pericol deosebit 500 lei (30%). 

Toate aceste sume indicate au intrat în compunerea salariul funcției de bază, care la 

rândul său intra în compunerea salariului de încadrare de bază al reclamantului stabilit 

începând cu 1 ianuarie 2010, conform prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 citate mai sus. 

Începând cu 1 ianuarie 2011, ca urmare a intrării în vigoare a unei noi legi de 

salarizare, respectiv a Legii-cadru nr. 284/2010, legiuitorul a renunțat la noțiunea de „salariu 

de încadrare de bază” în cazul polițiștilor, referindu-se doar la „salariul funcției de bază” și la 

„salariul de funcție”.  

Astfel, conform art. 1 alin. 5 teza finală din Legea nr. 285/2010 în salariul de funcție 

au fost incluse toate sumele care trebuiau plătite în baza art. 30 alin. 6 din Legea-cadru nr. 

330/2009 și art. 6 alin. 1 din OUG nr. 1/2010, cu titlu de sumă compensatorie cu caracter 

tranzitoriu pentru sporurilor cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009, care nu 

au fost incluse în noul salariu de bază potrivit Notei 1 la Anexa IV/1 a Legii salarizării nr. 

330/2009. 

De asemenea, în salariul funcției de bază, în care era inclus și salariul de funcție, astfel 

cum a fost stabilit potrivit art. 1 alin. 5 teza finală din Legea nr. 285/2010, au fost incluse 

începând cu 1 ianuarie 2011 toate sumele care au fost acordate potrivit art. 30 alin. 5 lit. a) și 

Nota 1 la Anexa nr. IV/1, respectiv salariul de merit, sporul pentru misiune permanentă, 
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sporul pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate; și sporul de 

fidelitate. Alături de salariul de funcție și sumele reprezentând sporuri incluse deja în salariul 

funcției de bază începând cu 1 ianuarie 2010 în baza art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, în 

salariul funcției de bază au fost introduse salariul gradului profesional deținut, gradația și, 

după caz, salariul de comandă, conform art. 4 alin. 3 din Anexa nr. VII a Legii-cadru nr. 

284/2010, Capitolul II, Secțiunea a 2-a. 

În concret, începând cu 1 ianuarie 2011 salariul de funcție al reclamantului avea 

aceeași compunere ca salariul funcției de bază stabilit potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 și 

OUG nr. 1/2010, valoarea acestuia fiind mai mică decât cea de la 1 ianuarie 2010 (1.685 lei 

față de 1.951 lei) din cauza diminuării drepturilor salariale în baza Legii nr. 118/2010. 

Într-adevăr, prin art. 1 HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată s-a prevăzut că, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte 

adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, 

în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră. 

Curtea a reținut totodată că prin art. 2 din OUG nr. 9/2017 s-a prevăzut regula că 

pentru personalul bugetar cuantumul salariului de bază se stabilește în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată, după aplicarea procentelor de majorare prevăzute la art. 1 alin. (1) 

și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017. 

Așa cum corect a apreciat și prima instanță, Curtea a constatat că pentru a verifica 

dacă în cazul reclamantului au fost respectarea prevederile art. 2 din OUG nr. 9/2017 și art. 1 

din HG nr. 1/2017, ceea ce trebuie comparat este salariul de bază minim brut pe țară garantat 

în plată – 1.450 lei, cu salariul de funcției al reclamantului aflat în plată la data de 1 februarie 

2017 în modalitatea în care a fost stabilit potrivit prevederilor legale. Or, acest salariu de 

funcției la data de 1 februarie 2017 era de 1.955 lei, fiind astfel respectate prevederile legale 

referitoare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

De observat că prin Legea-cadru nr. 153/2017, legiuitorul a renunțat la noțiunea de 

„salariul funcției de bază”, stabilind că, la momentul intrării acesteia în vigoare, salariul lunar 

al polițiștilor să fie compus, potrivit art. 4 alin. 2 din Anexa nr. VI, Capitolul II, din salariul 

de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, 

indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale, după cum s-a 

arătat și mai sus.  

Mai mult, această regulă privind stabilirea salariului de bază prin raportare la un nivel 

minim stabilit printr-un act normativ al Guvernului a fost preluată de art. 7 lit. b din Legea-

cadru nr. 153/2017, citat mai sus, care a stabilit că suma la care au dreptul polițiștii cu titlu de 

salariu de funcție nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată. 

Prin art. 1 al HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată s-a prevăzut că începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, 

se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, 

pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră. 

De asemenea, comparând valoarea salariului de funcție al reclamantului aflat în plată 

la data de 1 ianuarie 2018, respectiv de 2.366 lei, cu valoarea salariul de bază minim brut pe 

țară garantat în plată, astfel cum a fost stabilit prin HG nr. 846/2017, respectiv 1.900 lei, 

Curtea constată că și în această situație au fost respectate prevederile legale invocate de 

reclamant. 

În fine, începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de funcție al reclamantului era de 3.549 

lei, salariu care este superior valorii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 

astfel cum a fost stabilit prin art. 1 alin. 1 din HG nr. 937/2018 de 2.080 lei. 
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Prin urmare, nu pot fi reținute susținerile recurentului privind nelegalitatea sentinței ca 

urmare a aplicării greșite a normelor de drept material de către prima instanță. 

Argumentația recurentului pleacă de la o premisă greșită, respectiv aceea că salariul de 

funcție stabilit începând cu 1 ianuarie 2011 și salariul corespunzător funcției din luna 

decembrie 2009 sunt noțiuni echivalente.  

Or, după cum s-a relevat prin prezentarea reglementărilor succesive în materia 

salarizării personalului plătit din fonduri publice, salariul de funcție aflat în plată în decembrie 

2009 a constituit punctul de plecare în stabilirea drepturilor salariale pentru anul 2010, 

respectiv 2011, însă salariul de funcție rezultat din aplicarea Legilor cadru nr. 330/2009 și nr. 

284/2010, precum și a legilor anuale de salarizare are o valoare mai mare întrucât cuprinde 

atât salariul de funcție din decembrie 2009, cât și sporurile aflate în plată în aceeași lună, 

sporuri care nu au mai fost reglementate în noua legislație. 

Trebuie subliniat că scopul Legii nr. 330/2009 a fost de a elimina o parte dintre 

sporurile acordate personalului plătit din funcții publice însă, pentru ca suma de bani efectiv 

încasată să nu scadă, eliminarea s-a făcut prin includerea acestora în salariul de bază, 

indiferent care ar fi denumirea acestuia prin raportare la diferite categorii de salariați. 

Procedând de această manieră, sporurile în discuție și-au pierdut individualitatea, devenind 

parte a salariului de bază (în cazul polițiștilor, salariul de funcție). 

Din acest punct de vedere, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 și ale Hotărârii 

Guvernului nr. 846/2017, potrivit cărora salariul de bază reprezintă suma care nu include 

sporuri sau alte adaosuri, nu schimbă cu nimic raționamentul de mai sus deoarece prin aceste 

dispoziții s-a intenționat ca salariul care se raportează la salariul minim să fie cel calculat fără 

sporuri sau adaosuri. Or, sporurile incluse în salariul funcției de bază al reclamantului, în baza 

Legii nr. 330/2009 și OUG nr. 1/2010, și-au pierdut individualitatea, fiind doar elemente pe 

baza cărora acest salariu a fost calculat, astfel că nu mai reprezintă nici sporuri și nici 

adaosuri.  

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2011 nu există o bază legală pentru a exclude din 

salariul de funcție restul componentelor ce au stat la baza reconstrucției salariale impuse de 

apariția Legii nr. 284/2010 ci, dimpotrivă, un astfel de demers ar însemna ignorarea 

prevederilor compensatorii instituite ca urmare a situațiilor tranzitorii apărute la 

implementarea noului sistem de salarizare a personalului plătit din fonduri publice începând 

cu anul 2011 și stabilirea unui salariu de funcție contrar prevederilor legale.  

În concluzie, salariul de funcție al reclamantului din decembrie 2009 a încetat să existe 

ca atare, fiind înlocuit de un nou salariu de bază (salariul funcției de bază, începând cu 1 

ianuarie 2010 și salariul de funcție, începând cu 1 ianuarie 2011), în care au fost incluse mai 

multe sporuri care au continuat să fie plătite sub această nouă formă. 

 

3. Litigiu privind achizițiile publice. Lipsa și nulitatea mandatului de reprezentare. 

Ratificarea mandatului judiciar. Anularea contract de achiziție publică. Cauzele de nulitate 

ale contractelor de achiziție publică. Prescriptibilitatea dreptului de a cerere anularea 

contractului de achiziție publică. Termenul și momentul de la care începe să curgă 

termenul de prescripție a dreptului de a cere anularea contractului de achiziție publică. 

Cauze de întrerupere a termenului de prescripție 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Achiziții publice. Contractul de 

achiziție publică. 

Indice alfabetic: Achiziții publice: 

- cauze de nulitate contract de achiziție publică 

- prescripția dreptului la acțiunea în anulare a contractului de 

achiziție publică 

- începutul cursului prescripției 

- cauze de întrerupere a termenului de prescripție 
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Drept procesual civil: reprezentarea părților în procesul civil 

- nulitatea mandatului de reprezentare judiciară 

- ratificarea mandatului judiciar  

Temei de drept: OUG nr. 34/2006 art. 287
10

 alin. 1 lit. d,  

  Legea nr. 554/2004 art. 11 

  N.C.civ. art. 1311, art. 1312, art. 2523, art. 2529 alin. 1 lit. c 

 

Indiferent că se reține nulitatea mandatului de reprezentare sau lipsa dovezii acestuia 

sancțiunea care intervine în plan procesual este cea a nulității actelor de procedură întocmite 

de avocat în numele părții, iar mijlocul procesual prin care poate fi invocată această 

neregularitate este excepția lipsei dovezii calității de reprezentant reglementată de art. 82 

C.proc.civ. În condițiile în care întâmpinarea ar fi fost depusă fără a avea un mandat valabil, 

pârâta, în numele căreia s-a efectuat actul de procedură vizat, prin administrator judiciar, în 

conformitate cu art. 1311 C.civ. a uzat de dreptul său de ratificare, aceasta operând cu efect 

retroactiv, conform art. 1312 C.civ. Curtea amintește că ratificarea este actul juridic 

unilateral prin care o persoană înlătură ineficacitatea actului juridic unilateral încheiat în 

numele său, dar în lipsa împuternicirii ori cu depășirea împuternicirii, devenind astfel parte 

din actul juridic pe care îl ratifică, chiar de la data la care acesta a fost încheiat. 

Reclamanta a exercitat o acțiune în nulitatea absolută a unui contract de achiziții 

publice, ce a fost încheiat la data de 15.10.2013, prin urmare în timpul de aplicare a OUG nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și a normelor de aplicare aprobate 

prin H.G. nr. 925/2006. Actul normativ ce reglementa achizițiile publice la data încheierii 

actelor juridice deduse judecății a fost abrogat prin Legea nr. 98/2016 (începând cu data de 

25.05.2016), care prin art. 236 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 a prevăzut expres că acele 

contracte de achiziție publică încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sunt 

supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce 

privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. 

Prevederile art. 287
10

 alin. 1 lit. d din OUG nr. 34/2006 trebuie interpretate și 

aplicate în conformitate cu cele statuate de către Curtea Constituțională în Decizia nr. 

305/2018, care este obligatorie pentru instanțe, chiar dacă prin aceasta a fost respinsă 

excepția de neconstituționalitate. Astfel, cauzele de nulitate absolută care nu sunt indicate în 

mod expres în cuprinsul art. 287
10

 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 pot fi invocate de către parte, 

lit. d din acest articol referindu-se la cauze de nulitate cuprinse atât în ordonanța de urgență, 

cât și într-un act normativ distinct de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 (par. 

25 al deciziei amintite). 

Dispozițiilor tranzitorii înscrise la art. 69 din Legea nr. 101/2016 aceasta se aplică 

numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare și numai pe 

tărâm procesual, raportul juridic material născut din actul atacat rămânând supus legii sub 

care a fost încheiat actul, inclusiv în ceea ce privește prescripția dreptului la acțiunea 

exercitată de cel interesat în legătură cu respectivul act, dacă data nașterii dreptului la 

acțiune este anterioară intrării în vigoare a acestei legi. Dacă s-ar reține că art. 69 alin. 4 

cuprinde o normă tranzitorie generală nu poate fi interpretată potrivit principiului per a 

contrario, așa cum sugerează reclamanta, ci aplicarea în timp a dispozițiilor noi de drept 

material se face prin raportare la norma tranzitorie generală cuprinsă în Codul civil și în 

lumina principiului neretroactivității legii și al regulii tempus regit actum. 

Întrucât litigiul în legătură cu un contract administrativ este unul de drept 

administrativ, acesta fiind dedus judecății prin intermediul acțiunii în contenciosul 

administrativ, trebuie să se rețină că legea aplicabilă prescripției analizate este Legea nr. 

554/2004, chiar dacă prin acțiune se invocă nulitatea absolută a contractului pentru 

nerespectarea criteriilor de calificare și selecție ori cauze de nulitate de drept comun (cauză 
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ilicită sau fraudă la lege). Față de reglementarea în vigoare la momentul încheierii 

contractului și cel al presupusei date a luării la cunoștință a cauzei de nulitate, indiferent de 

natura normei juridice încălcate, acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act 

administrativ asimilat are același regim juridic, iar regulile de procedură și de drept 

material, inclusiv cele referitoare la prescripție trebuie să fie aceleași, nefiind variabile în 

funcție de cauza de nulitate invocată. 

Pe această cale, devin aplicabile dispozițiile art. 11 din Legea nr. 554/2004, având 

conținutul de la data încheierii contractului în discuție (25.10.2013), anterior redate, inclusiv 

cele privind momentul de început al termenului de prescripție. Cu toate acestea, în cauză nu 

există un proces-verbal de finalizare a concilierii așa cum prevedea art. 11 alin. 1 lit. e din 

Legea nr. 554/2004, însă concluzia nu poate fi că termenul de prescripție nu a început să 

curgă, fiind contrară scopului urmărit de legiuitor prin instituirea unor termene pentru 

exercitarea dreptului la acțiune. În această situație, trebuie observat că legiuitorul nu 

reglementat în cuprinsul Legii nr. 554/2004 modul de calcul al termenului de prescripție în 

cazul în care partea nu urmează procedura de conciliere, iar urmarea unei asemenea 

proceduri prealabil sesizării instanței nu este obligatorie. Astfel, în lipsa unei prevederi 

speciale în materia contenciosului administrativ, devin aplicabile prevederile Codului civil în 

ceea ce privește regulile prescripției dreptului material la acțiune. Referitor la începutul 

prescripției extinctive regula generală de drept comun este cuprinsă în art. 2523 C.civ. 

potrivit căreia prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a 

cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui. În cazul acțiunilor în 

anularea actului juridic, art. 2529 lit. c C.civ stabilește că prescripția dreptului la acțiunea în 

anularea actului juridic începe să curgă în caz de eroare ori în celelalte cazuri de anulare, 

din ziua când cel îndreptățit, reprezentantul său legal ori cel chemat de lege să îi încuviințeze 

sau îi autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni 

din ziua încheierii actului juridic. 

Faptul că la momentul 02.11.2015 nu avea o confirmare a existenței unui fals nu 

constituie o împrejurare obiectivă care să justifice inacțiunea reclamantei pe o perioadă mai 

mare de 6 luni. Printr-o astfel de conduită subiectivă, reclamanta a încercat să amâne 

începutul cursului prescripției extinctive, iar instanța de recurs nu poate valida un astfel de 

comportament. De altfel, la data de 05.08.2018 i-au fost aduse la cunoștință reclamantei 

aceleași informații care erau cuprinse și în raportul de control al ANAP, sursa primară fiind 

organismul de acreditare din SUA – ANAB, astfel încât reclamanta nu poate invoca noutatea 

informațiilor pentru a se obține un nou curs al prescripției. Împrejurarea că au fost sesizate 

organele de urmărire penală în vederea cercetării faptelor de natură penală nu poate 

determina întreruperea cursului prescripției, câtă vreme inițiativa unui astfel de demers nu a 

aparținut reclamantei, ci organelor de control ale ANAP, așa cum rezultă din conținutul 

raportului de control. 

O cerere reconvențională față de care s-a admis excepția netimbrării întrerupe 

termenul de prescripție, efect întreruptiv ce se menține până la rămânerea definitivă a 

hotărârii, este esențial ca aceasta să fie formulată în cursul termenului de prescripție, 

întrucât nu poate fi întreruptă o prescripție împlinită. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal - Decizia nr. 1383/9.10.2019  

 

Prin Sentința nr. 166/CA/27.05.2019 pronunțată de Tribunalul Vaslui, s-a respins 

excepția prescrierii dreptului la acțiune și s-a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de 

SC „A.” SA în contradictoriu cu pârâta Compania de Consultanță și Asistență Tehnică. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că a fost încheiat între 

reclamanta SC „A.” SA, în calitate de autoritate contractantă și asociații T.G.E. SRL, T.G.E. 
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INC, M.M.M.S. ve T.L.S. și C.C.A.T. SRL, cu lider de asociere T.G.E. SRL, în calitate de 

prestator, contractul de prestări servicii nr. XXX/25.10.2013. 

Prin contract, prestatorii s-au obligat să asigure servicii de asistență tehnică pentru 

managementul proiectului, proiectare și supervizare a lucrărilor pentru reabilitarea sistemului 

de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din 

aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, pe o perioada de 42 luni de la data ordinului de 

începere emis de autoritatea contractantă. Din Decizia nr. 1421 din 5 iunie 2018 a Curții de 

Apel Iași rezultă că ordinul de începere a lucrărilor fost emis la 6 noiembrie 2013, astfel că 

acesta s-a derulat timp 3 ani și 6 luni de la această dată. 

Acest contract a fost încheiat urmare a procedurii de achiziție derulată potrivit OUG 

nr. 34/2006. 

La data încheierii contractului lider la asociației a fost T.G.E. SRL prin acordul de 

asociere nr. 1 din 18 octombrie 2013, iar ulterior, prin actul adițional nr. 1 din 26 august 2015, 

lider al asocierii este pârâta C.C.A.T. SRL. 

Acest contract a fost parțial executat; prin decizia nr. 1421 din 5 iunie 2018 a Curții de 

Apel Iași SC „A.” SA a fost obligată față de C.C.A.T. SRL să efectueze plățile aferente 

trimestrului 2 și 4 din derularea contractului. 

În cauză, se solicită constatarea nulității absolute a contractului de achiziție motivat de 

faptul că certificatul ISO 14001:2014 nr. aaa, prezentat în procedura achiziției este fals, 

nefiind emis de autoritatea semnatară, temeiul în drept al acțiunii fiind prevederi din OUG nr. 

34/2006 (art. 199 și art. 177 ) și din Codul civil ( art. 1246, 1247). 

Atât în anunț, cât și în fișa de date, în baza OUG nr. 34/2006, art. 176 lit. e) 

reclamanta a solicitat, ca și criteriu de calificare și selecție privind standardele de asigurare a 

calității: „Implementarea Standardului de Management de Mediu în conformitate cu SR EN 

ISO 14001”- cerința trebuind a fi probată astfel: „Ofertantul va prezenta un certificat emis de 

un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un 

sistem de management de mediu pentru activități care fac obiectul contractului ce urmează a 

fi atribuit. Operatorii economici care nu dețin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin 

care să demonstreze ca acțiunile/activitățile pe care le aplică în îndeplinirea contractului de 

lucrări, nu afectează mediul”. 

Certificatul depus la dosarul achiziției este un certificat emis la 3 mai 2013, valabil 

până la 3 mai 2016, acreditat ANAB și atestă că T.E. INC a implementat un sistem de 

management al mediului conform ISO 140001:2004. 

Din procedurile de verificare ulterioare încheierii achiziției și contractului în litigiu, 

ANAB (Ansi ASQ National Accreditation Board) a indicat la data de 4 august 2016 că T.E. 

INC nu are o certificare validă, că certificatul ISO 14001:2014 nr. aaa nu este valid și este 

fraudulos( potrivit relațiilor de la dosar). 

Din Ordonanța din 11 ianuarie 2019 a Serviciului Teritorial Iași din cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, din cadrul 

dosarului 51/P/2014, la punctul 5 se indică: prin Ordonanța din 14 ianuarie 2016 s-a dispus 

extinderea in rem cu privire la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de 

fals pentru fapte noi săvârșite de o persoană fizică. 

Din detalierea ordonanței cu privire la aceste infracțiuni rezultă că în cursul urmării 

penale s-a solicitat Departamentului pentru Lupta Antifraudă efectuarea unui control pentru 

verificarea condițiilor ilicite inclusiv cu privire la modalitatea de emitere a certificatului, iar la 

data de 23 decembrie 2015 a fost înaintat Raportul de control care, în concluzii, arată că 

certificatul ISO 14001 cu beneficiar T.E. INC este fals, că sunt indicii care ar fi persoanele 

responsabile. 

Prin Ordonanța din 11 ianuarie 2019 s-a disjuns cauza cu privire la mai multe 

infracțiuni, inclusiv cu privire la infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz 

de fals. 
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Astfel, cu privire la modalitatea de emitere a certificatului și de folosire a acestuia în 

dosarul de achiziție nu există soluție finală în dosarul penal. 

Invocând prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 și reținând că se invocă 

nulitatea unui contract încheiat sub imperiul OUG nr. 34/2016, prima instanță a arătat că 

dispozițiile de drept material incidente în cauză și prevăzute de legislația specială a achizițiilor 

publice sunt cele cuprinse în OUG nr. 34/2006, iar dispozițiile procedurale aplicabile 

prezentului litigiu sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac 

în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 

funcționarea CNSC. 

Potrivit art. 297 din OUG nr. 34/2006, „în măsura în care prezenta ordonanță de 

urgență nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun”. De asemenea, 

conform art. 3 lit. f) din OUG nr. 34/2006, contractul de achiziție publică este contractul, 

asimilat, potrivit legii, actului administrativ. 

Prin urmare, dreptul comun aplicabil în cauză este reprezentat de legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 și Codul Civil. 

Cazurile de nulitate ale contractului de achiziție sunt indicate în art. 287 ind. 10 din 

OUG 34/2006 care prevede: 

„(1) Instanța constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: 

a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la 

publicarea unui/unei anunț/invitații de participare conform prevederilor prezentei ordonanțe 

de urgență; 

b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256 ind. 3 alin. 

(3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula 

o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este 

combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă această din urmă 

încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul; 

c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege.” 

În temeiul art. 248 C.proc.civ., analizând prioritar excepția prescrierii dreptului la 

acțiune, prima instanță a reținut că potrivit art. 6 alin. 4 din Codul civil, care completează și 

legea specială OUG nr. 34/2006, prescripțiile rămân supuse legii sub imperiul căreia au 

început să curgă. 

În cauză reclamanta a aflat de faptul că certificatul nu a fost emis de ANAB la data de 

5 august 2016, data relațiilor acestei autorități din SUA. 

Legea aplicabilă prescripției este Legea nr. 101/2016 care a intrat în vigoare 23 mai 

2016. 

Legea nr. 101/2016 a abrogat OUG 34/2016 și prevedea, în forma în vigoare la data de 

5 august 2016, în art. 53 alin 8: „(8) Termenul de introducere a acțiunii este de 1 an de la 

nașterea dreptului pentru acțiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea 

prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la nașterea 

dreptului pentru acțiunile privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau 

denunțarea unilaterală a contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de 

prescripție a dreptului material la acțiune raportat la obligațiile legale sau contractuale 

încălcate.”. 

Din acest articol rezultă că termenul de prescripție prevăzut pentru acțiunea în anulare 

sau nulitatea contractului de achiziție este cel de 3 ani, care curge de la data nașterii acțiunii. 

În cauză, acțiunea în nulitatea pentru motivul că certificatul este fraudulos s-a născut 

la data de 5 august 2016, momentul obiectiv când reclamanta putea cunoaște acest aspect, 

astfel că termenul de 3 ani se împlinea la 5 august 2019. 

În cauză, reclamanta a introdus acțiunea la data de 5 iulie 2018, în cursul termenului 

de 3 ani, astfel că excepție prescrierii este neîntemeiată. 
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Nu este aplicabil termenul de prescripție de 6 luni, sau cel de decădere de 1 an 

prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004, motivat de faptul că Legea nr. 101/2016 prevede 

termene speciale, iar prin art. 68 din acest ultim act normativ completarea cu legea 

contenciosului se face numai în măsura în care nu sunt contrarii legii speciale. În cauză sunt 

aplicabile prescripției dispozițiile din art. 53 alin 8 din Legea nr. 101/2016, sub imperiul 

căreia s-a născut dreptul la acțiune. 

Nu este aplicabilă OUG nr. 34/2006 cu privire la termenele speciale de 30 zile, 6 luni 

de la încheierea contractului, prevăzute de art. 287 ind. 14 motivat de faptul că reclamanta nu 

cunoștea la data încheierii contractului motivul invocat: certificat fals.  

Nu se poate reține poziția reclamantei că acțiunea în constatarea nulității absolute este 

imprescriptibilă, prin invocarea art. 1249 Cod civil, motivat de faptul că Legea specială, nr. 

101/2016, prevede termene speciale, care nu sunt compatibile cu cele din Codul civil.  

În prezenta cauză nu sunt aplicabile prevederile Regulamentului EURATOM 

966/2012, invocate de reclamantă pentru a justifica aplicarea unui termen de prescripție de 5 

ani. 

Prevederile contractului de finanțare încheiat de o autoritate contractată cu finanțatorul 

său nu sunt opozabile ofertatului cu care încheie un contract de achiziție publică. 

Termenele de prescripție pentru recuperarea creanțelor către Comisia Europeană, 

aplicate beneficiarilor de fonduri din bugetul european, nu sunt aplicabile și furnizorilor 

acestor beneficiari. 

Întrucât prima instanță a conchis că este respectat termenul de 3 ani prevăzut de art. 53 

alin 8 din Legea nr. 101/2016, a respins excepția prescrierii dreptului la acțiune. 

Pe fondul acțiunii s-a reținut că acesta este neîntemeiată, arătând că legea aplicabilă 

nulității actului juridic este legea de la data încheierii contractului, astfel cum rezultă din art. 6 

alin 3 din Codul civil și din art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016  

Cazurile de nulitate ale contractului de achiziție, aplicabile contractului în cauză, sunt 

indicate în art. 287 ind. 10 din OUG nr. 34/2006: autoritatea contractantă a atribuit contractul 

fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui/unei anunț/invitații de participare, 

încheierea contractului înainte de expirare termenelor de așteptare, iar la litera d) și alte cazuri 

prevăzute de lege. 

Legea specială 0UG nr. 34/2006 nu prevede alte cazuri de nulitate. 

Reclamanta solicită instanței să constate nulitatea absolută a certificatului ISO depus 

de asociatul pe motiv că acesta „este lovit de nulitate absolută în temeiul art. 192 și art. 177 

din OUG nr. 34/2006”. 

Potrivit art. 192 din OUG nr. 34/2006, „în conformitate cu principiul recunoașterii 

reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente emise de 

organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene”. 

Art. 177 din OUG nr. 34/2006 prevede că „Operatorii economici au dreptul de a 

prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism 

de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare”. 

Dispozițiile legale anterioare nu relevă nicio cauză de nulitate absolută a contractului 

pentru faptul că certificatul este fals. Din relațiile ANAB rezultă foarte clar că această 

autoritate nu a emis certificatul, dar legea specială nu prevede vreo cauză de nulitate a 

contractului pentru acest motiv. 

S-a mai reținut că reclamanta invocă dispozițiile HG nr. 925/2006 – art. 34 și art. 36 – 

apreciindu-se că acele condițiile de calificare solicitate asocieri pârâte au fost analizate în 

procedura de achiziție, iar în condițiile în care nu s-a identificat neîndeplinirea unei condiții de 

calificare nu există temei pentru constatarea nulității contractului. 

Cazurile de nulitate ale contractului sunt limitativ prevăzute de art. 287 ind. 10 din 

OUG nr. 34/2006, iar neîndeplinirea unei condiții de calificare nu reprezintă un motiv de 

nulitate a contractului. 
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Neîndeplinirea unei condiții de regularitate putea fi motiv de a formula contestație în 

timpul procedurii de achiziție sau ar putea fi încadrată în neregulă în anumite condiții, astfel 

cum este definită în art. 2 lit. a) din OUG nr. 66/2011 și care ar putea conduce la stabilirea 

unei creanțe bugetare, iar nu la constatarea nulității contractului. 

În cauză nu sunt îndeplinite condițiile cauzei ilicite, astfel cum este definită în art. 

1236 alin 2 Cod civil; cauza ilicită este atunci când este contrară legii și ordinii publice, sau în 

ipoteza fraudei la lege. 

Potrivit art. 1238 alin 2 Cod civil: „(2) Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea 

absolută a contractului dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o 

sau, după împrejurări, trebuia s-o cunoască.” 

Cauza este motivul determinant al fiecărei părți pentru încheierea contractului. 

Nu se poate reține că motivul determinat al reclamantei și al pârâtei a constat în 

fraudarea legii, motivat de faptul că reclamanta nu a cunoscut de acest certificat fraudulos la 

încheierea contractului, iar pârâta nu a încheiat contractul pentru motivul determinat: să 

fraudeze legea. 

Chiar dacă pârâta s-a folosit de acest certificat în procedura de achiziție, acest aspect 

nu denotă că motivul determinant al acestei părți pentru încheierea contractului a constat în 

fraudarea legii. Motivul determinant al asocierii prestatoare pentru încheierea contractului a 

constat în obținerea prețului pentru activitatea de asistență tehnică, proiectare și supervizare. 

Pârâta a îndeplinit mai multe condiții de eligibilitate, iar depunerea unui certificat care 

nu a fost emis de autoritatea ANAB nu denotă faptul că motivul avut în vedere de asocierea 

pârâtă a fost ilegal sau de a frauda legea.  

Existența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrară, potrivit art. 1239 

alin. 1 Cod civil. În cauză nu s-a probat o cauză ilicită a asocierii pârâte la încheierea 

contractului. 

Încălcării criteriilor de calificare nu justifică constatarea nulității absolute a 

contractului. Depunerea unui certificat care nu a fost emis de autoritatea ANAB nu reprezintă 

un motiv de constatarea a nulității contractului, nefiind incident vreunul dintre motivele 

prevăzute de art. 287 ind. 10 din OUG nr. 34/20106, nefiind îndeplinite condițiile cauzei 

ilicite din Codul civil sau ale unui alt motiv de nulitate din H.G. nr. 925/2006. 

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurentele A. S.A. și C.C.A.T. SRL. 

Recurenta „A.” SA a declarat recurs, în termen legal și în temeiul prevederilor art. 55 

alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu cele înscrise în art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 

C.proc.civ., în partea ce privește modul de soluționare a fondului cauzei și a încheierii de 

ședință din data de 22 octombrie 2018 – în partea ce privește soluționarea excepției nulității 

mandatului reprezentantului convențional, solicitând admiterea recursului, casarea în parte a 

hotărârii atacate, pentru următoarele motive: 

În motivarea recursului a arătat că întreg raționamentul instanței de fond se regăsește 

flagrant în opoziție cu considerentele Curții Constituționale, reținute în Decizia nr. 305 din 8 

mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 ind. 10 alin. (1) 

lit. d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de 

servicii (decizie publicată în Monitorul Oficial al României nr. 994 din 23 noiembrie 2018) - 

considerente „definitive și general obligatorii”, care infirma în egală măsura și primul 

argument, și al doilea argument. 

Interpretând și recurenta aidoma norma, apreciind interesul său, autoritate 

contractantă, - care este și unul public, și unul comunitar – de a solicita constatarea nulității 

absolute a contractului de achiziție publică ca efect al constatării încălcării și dispozițiilor 

legale, și opunerii fraudei, se constată ca recursul este pe deplin justificat atâta vreme cât s-a 

demonstrat încă din fond și încălcarea dispozițiilor legii, și frauda. 

În concret, demonstrându-se că Certificatul ISO nu a fost emis de autoritatea abilitată 

legal (ce s-a pretins a-l fi emis), acesta pur și simplu nu exista, el trebuind de fapt a fi 
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desființat de instanța de fond, cu consecința înlăturării lui din proces, urmare verificării 

întreprinse în procedura falsului asupra înscrisului defăimat ca fiind fals și constatării falsului. 

Înlăturând Certificatul ISO din proces, instanța trebuia să constate că, în lipsa actului, 

contractul nu putea lua naștere în mod valabil; cu alte cuvinte, era obligată să rețină încălcarea 

dispozițiilor legale imperative înscrise în OUG nr. 34/2006 și HG nr. 925/2006. 

Or, Certificatul ISO trebuie emis de autoritatea publică competentă/un organism de 

drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare/organisme stabilite în 

alte state ale UE, în acest sens fiind și art. 177 din OUG nr. 34/2006 și art. 192, iar consecința 

nerespectării acestei cerințe imperative înscrise în OUG nr. 34/2006 este nulitatea absolută a 

contractului de achiziție publică ca efect al neîndeplinirii cerinței de valabilitate a actului 

necesar încheierii lui – ultim act în lipsa căruia contractul nici nu ar fi fost încheiat, 

imperativitatea cerinței Certificatului ISO reieșind în mod incontestabil și din prevederile art. 

193 ind. 1 din OUG nr. 34/2006. 

În cauza de față, DLAF a constatat frauda – actul său de constatare, ce are valoare 

probatorie certă, fiind administrat în cauză, la cererea instanței – entitate care precizează, 

totodată, că, în lipsa Certificatului ISO, contractul nici n-ar fi fost încheiat (ceea ce face o data 

în plus surprinzătoare soluția pronunțată). Prin fraudarea procedurii se aduc atingeri grave 

principiului legalității, dar și celorlalte principii care guvernează achizițiile publice, înscrise în 

art. 2 alin. (2) OUG nr. 34/2006. Prezentarea și folosirea Certificatului ISO a avut drept 

consecința și pierderea procedurii de ceilalți ofertanți, și pierderea financiară de către 

recurentă, de către bugetul public și de către bugetul european. 

Subliniază că a învestit instanța cu o cerere în constatarea nulității absolute a unui 

contract de achiziție publică ca efect al constatării, și pe cale de excepție, și în procedura 

înscrierii în fals, a nulității absolute a certificatului ISO – act în lipsa căruia contractul nici nu 

s-ar fi încheiat (demonstrând că cerința Certificatului ISO este o condiție de valabilitate a 

contractului, înscrisă în OUG nr. 34/2006, în HG nr. 925/2006 și în Ordinul nr. 509/2011, 

reflectată în egală măsură și în Fișa de date a achiziției). 

Prezentarea înscrisului original era imperioasă cu atât mai mult cu cât recurenta a 

învestit instanța cu verificarea Certificatului ISO în procedura falsului – verificare care, fiind 

vorba de un act autentic, putea fi realizată exclusiv în această procedură: „în cazul unui act 

autentic, problema e că o autoritate garantează identitatea unei persoane care a semnat. De 

aceea se verifică doar prin procedura falsului, pentru că doar printr-o faptă penală se poate 

induce în eroare autoritatea în acest fel”.  

Consideră că instanța de fond era ținută a admite acțiunea și dispune constatarea 

nulității absolute a contractului de achiziție publică – ceea ce nu a făcut, sub pretextul ca nici 

OUG nr. 34/2006, nici HG nr. 925/2006 nu prevăd un atare motiv de nulitate [adică sub un 

pretext care contravine exact articolului pe care și-a bazat soluția, respectiv art. 287 ind. 10 

din OUG nr. 34/2006 (lit. d, în speța), după cum a demonstrat; în acest sens, decizia Curții 

Constituționale], precum și sub pretextul nedovedirii cauzei ilicite în asociere. 

Cât privește maniera în care instanța de fond a înțeles sa soluționeze excepția nulității 

mandatului reprezentantului convențional (excepție distinctă, de excepția lipsei calității de 

reprezentant), urmează să se rețină ca actul adițional nr. 6 din 26.07.2017, opus de judecătorul 

fondului pentru justificarea ființei contractului de reprezentare juridică la data procesului-

verbal al comitetului de creditori (19.07.2018) și a raportului nr. 355/13.07.2018, nu 

suplinește cerința valabilității contractului de asistență juridică. Actul adițional a fost încheiat 

după ce contractul de asistență juridică nu mai producea niciun efect juridic, la o distanta de 

peste 3 ani de la data încetării oricărui efect juridic. 

În ceea ce privește părțile, potrivit art. 10 alin. (1) C.proc.civ, acestea au obligația să 

îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de 

judecător, să își probeze pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără întârziere a 

procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia. În aceeași ordine de idei, drepturile 

procesuale trebuie exercitate cu bună-credință, potrivit scopului în vederea căruia au fost 
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recunoscute de lege și fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părți, în raport de art. 12 

alin. (1) C.proc.civ. Totodată, partea care nu își îndeplinește cu bună-credință obligațiile 

procesuale, răspunde în condițiile alin. (2) al art. 12 C.proc.civ. 

Recurenta a sesizat instanței de fond, în scris (termen 08.04.2019), că pârâta, deși a 

fost somată să depună actul de asociere cu toate modificările ce i-au urmat, aceasta a înțeles să 

administreze în cauză acele înscrisuri pe care le-a considerat de cuviință, omițând deliberat a 

administra în cauză toate înscrisurile – după cum i s-a pus în vedere, precum actul adițional 

nr. 2 la Acordul de asociere, motiv pentru care a solicitat amendarea sa – instanța prorogând 

pronunțarea (încheierea din 08.04.2019), care nu s-a mai petrecut. 

Chestiunea este deosebit de relevantă, întrucât instanța de fond a înlăturat cererea de 

obligare a pârâtei la administrarea contractului de cesiune, reținând că tribunalul nu apreciază 

necesară depunerea contractului de cesiune, față de obiectul acestuia, respectiv facturi, în 

contextul în care pârâta nu a administrat nici un înscris care să permită formarea unei atare 

opinii – reținerea instanței fiind fundamentata exclusiv pe afirmațiile orale ale 

reprezentantului convențional, adică pe prezumții (prezumție răsturnată de recurentă odată cu 

administrarea actului adițional nr. 2 la acordul de asociere, ascuns deliberat de pârâtă). 

În acest context, evident că instanța de fond a reținut o situație de fapt lipsită de suport 

probator si, mai grav, a lăsat nesoluționată cererea de amendare a pârâtei pentru exercitarea cu 

rea-credință a drepturilor procesuale, deși s-a probat că nu a îndeplinit întocmai obligația 

stabilită în sarcina sa, ba s-a demonstrat că s-a sustras în mod dolosiv obligației judecătorești 

stabilite în sarcina sa. 

Recurenta-intimată C.C.A.T. SRL a declarat recurs, solicitând admiterea recursului și 

casarea în parte a sentinței recurate, doar sub aspectul respingerii excepției prescripției 

dreptului material la acțiune, iar în rejudecarea fondului, în limitele casării, solicită admiterea 

excepției prescripției dreptului material la acțiune, pentru motivul de casare prevăzut de art. 

488 (1) pct. 8 C.proc.civ. 

În perioada 27 - 31 iulie 2015, la sediul „A.” SA s-a desfășurat un control din partea 

ANAP, control declanșat ca urmare a adresei nr. 55810/16.07.2015. prin care Asociația de 

Acreditare din România - Organismul Național de Acreditare (RENAR) a semnalat faptul că 

ar fi fals Certificatul ISO cu nr. aaa, emis de P.R.G. și utilizat de T.E. Inc în procedura de 

atribuire a contractului. 

În mod evident, cu ocazia controlului, inspectorii ANAP au adus la cunoștința A. 

chestiunea referitoare la veridicitatea certificatului ISO, fiind solicitate chiar note explicative 

de la reprezentații intimatei-reclamante. Acesta a fost momentul la care A. a aflat despre 

faptul că T.E. Inc ar fi utilizat un document presupus fals în procedura de licitație. 

În luna mai 2016, contractul de servicii nr. XXX/25.10.2013 a fost reziliat de către A., 

iar ca urmare a faptului că a considerat abuzivă această decizie, a formulat acțiune în instanță 

prin care a solicitat să se constate că rezilierea a intervenit din culpa A., precum și obligarea 

acesteia la achitarea contravalorii serviciilor de care a beneficiat. 

Cererea sa face obiectul dosarului nr. XXX, aflat la acest moment pe rolul 

Tribunalului Iași. În cadrul acestui dosar, pe cale reconvențională, A. a solicitat instanței să 

constatate nulitatea contractului ca urmare a faptului că Certificatul ISO cu nr. aaa ar fi fals, 

însă a renunțat la această solicitare, aspect reținut prin încheierea de ședință din data de 

24.10.2016. 

În data de 05.07.2018, A. a înregistrat la Tribunalul Vaslui cererea de constatare a 

nulității absolute a contractului de prestări servicii nr. XXX/25.10.2013. Temeiul de drept 

invocat de A. 1-a reprezentat art. 58 și urm. din Legea nr. 101/2016, art. 177 și art. 192 din 

OUG nr. 34/2006 și art. 1238 Cod Civil. 

În cuprinsul cererii de chemare în judecată intimata-reclamantă A. a recunoscut în 

mod explicit faptul că a luat cunoștință de caracterul presupus fals al certificatului ISO cu 

ocazia controlului ANAP din 2015. Mai concret, prin Raportul de control al ANRMAP nr. 

4068/16668/4 din 27 oct. 2015, s-a relevat existența unei înștiințări din partea Asociației de 
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Acreditare din România - Organismul Național de Acreditare (RENAR), prin care se aducea 

la cunoștință că Certificatul ISO 14001:2014 nr. aaa prezentat de asociatul T.E. Inc. în 

probarea cerinței de selecție și calificare înscrisă în Fișa de date a achiziției la pct. III.2.3.b) n-

ar fi emis de autoritatea competentă/organismul abilitat al SUA. 

Astfel, în ceea ce privește prescripția dreptului material la acțiune al „A.” SA de a 

solicita constatarea nulității absolute a contractului de servicii, aceasta se calculează în raport 

de dispozițiile legale în vigoare la momentul la care intimata-reclamantă a cunoscut despre 

cauza de nulitate pe care își întemeiază acțiunea. 

Prin urmare, având în vedere faptul că „A.” a luat cunoștință de motivul de nulitate în 

data de 31 iulie 2015 (ultima zi a controlului ANAP), prescripția dreptului de a mai cere 

constatarea nulității contractului este supusă legislației în vigoare la acel moment. 

Cum acțiunea „A.” vizează tocmai aspecte legate de încheierea valabilă a contractului 

de prestări servicii nr. XXX/25.10.2013, rezultă că avea dreptul să formuleze plângere 

prealabilă cel târziu până la data de 25.04.2014. 

Ulterior acestei date, „A.” este decăzută din dreptul de mai invoca vreo cauză de 

nulitate referitoare la valabilitatea încheierii contractului, orice plângere prealabilă fiind 

respinsă ca tardivă și implicit orice acțiune în instanță ca inadmisibilă. 

În plus, respingerea excepției prescripției de către Tribunalul Vaslui este întemeiată în 

mod greșit pe dispozițiile art. 53 alin 8 din Legea nr. 101/2016. Astfel, pe lângă faptul că în 

mod greșit Tribunalul Vaslui a reținut ca prescripția este supusă reglementărilor în vigoare la 

data 05.08.2016, a mai reținut total eronat și faptul că la acea dată ar fi fost în vigoare alin. 8 

al art. 53 din Legea nr. 101/2016 și dreptul la acțiune s-ar fi născut „sub imperiul acestor 

prevederi legale”: 

Însă alin. 8 al art. 53 a fost introdus în Legea nr. 101/2016 abia la data de 04.06.2018, 

prin art. IV pct. 35 din Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. 

În consecință, chiar dacă ar fi de acord cu opinia instanței referitoare la faptul că 

termenul de prescripție ar fi început să curgă la data de 05.08.2016, acesta este supus 

prevederilor OUG nr. 34/2006 și ale Legii nr. 554/2004, deoarece la acea dată Legea 

101/2006 nu conținea reglementări cu privire la termenul pentru introducerea acțiunilor 

referitoare la încheierea sau executarea contractelor administrative. 

Indiferent dacă s-ar reține că prescripția a început să curgă, la data de 31.07.2015 sau 

la data de 05.08.2016, la data introducerii acțiunii din prezenta cauză „A.” nu mai avea 

dreptul de a solicita constatarea nulității contractului ca urmare a împlinirii termenului de 6 

luni în care avea obligația de a parcurge procedura prealabilă. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, instanța de control judiciar a constatat următoarele: 

În ceea ce privește primul motiv de recurs invocat de recurenta-reclamantă „A.” SA, 

acesta vizează încheierea din 22 octombrie 2018 prin care a fost soluționată excepția nulității 

mandatului reprezentantului convențional al pârâtei CCAT SA, făcând precizarea expresă că 

această excepție este distinctă de excepția lipsei dovezii calității de reprezentant. 

Deși recurenta nu a încadrat aceste critici în niciunul din motivele de nelegalitate 

prevăzute de art. 488 C.proc.civ., Curtea constată că acestea se referă, pe de o parte, la 

reprezentarea în prezenta cauză a pârâtei, ceea ce pune în discuție respectarea regulilor de 

procedură (art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ.), iar pe de altă parte condițiile în care operează 

nulitatea contractului de asistență judiciară, caz în care ar trebui verificată legalitate soluției 

din perspectiva aplicării normelor de drept material (art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ.). 

Din perspectiva normelor de procedură se arată că potrivit art. 80 alin. 3 C.proc.civ. 

părțile pot să stea în judecată printr-un reprezentant ales, în condițiile legii, cu excepția 

cazului în care legea impune prezența lor personală în fața instanței. 

În motivarea excepției nulității mandatului reprezentantului convențional reclamanta a 

invocat în primă instanță faptul că nu ar fi fost respectate prevederile Legii nr. 85/2014 
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referitoare la aprobarea comitetului creditorilor, iar contractul prezentat de avocat nr. 

bbb/01.04.2013 ar fi fost expirat astfel încât nu mai putea produce efecte. 

În primul rând, Curtea constată că, în esență, indiferent de denumirea dată de 

reprezentanta reclamantei excepției invocate, aceasta se referă la dovada calității de 

reprezentant a avocatului T.V., scopul final urmărit fiind acela de anulare a întâmpinării 

formulate de acesta în numele pârâtei și reținerea efectelor retroactive ale nulității, iar pe cale 

de consecință constatarea decăderii pârâtei din dreptul de a invoca excepția prescripției 

dreptului la acțiune. 

În aceste condiții, indiferent că se reține nulitatea mandatului de reprezentare sau lipsa 

dovezii acestuia sancțiunea care intervine în plan procesual este cea a nulității actelor de 

procedură întocmite de avocat în numele părții, iar mijlocul procesual prin care poate fi 

invocată această neregularitate este excepția lipsei dovezii calității de reprezentant 

reglementată de art. 82 C.proc.civ. 

În al doilea rând, instanța de recurs observă că înainte de primul termen de judecată, la 

data de 20.07.2018, a fost depusă prin fax o cerere din partea administratorului judiciar 

Cabinet Individual de Insolvență I.G. prin care a arătat în mod expres faptul că își însușește 

întâmpinarea formulată, precum și toate actele procesuale întreprinse.  

În condițiile în care întâmpinarea ar fi fost depusă fără a avea un mandat valabil, 

pârâta, în numele căreia s-a efectuat actul de procedură vizat, prin administrator judiciar la 

data de 20.07.2018, în conformitate cu art. 1311 C.civ. a uzat de dreptul său de ratificare, 

aceasta operând cu efect retroactiv, conform art. 1312 C.civ. 

Curtea amintește că ratificarea este actul juridic unilateral prin care o persoană înlătură 

ineficacitatea actului juridic unilateral încheiat în numele său, dar în lipsa împuternicirii ori cu 

depășirea împuternicirii, devenind astfel parte din actul juridic pe care îl ratifică, chiar de la 

data la acesta a fost încheiat. 

Prin urmare, câtă vreme întâmpinarea (ca act juridic unilateral) a fost însușită/ratificată 

încă de la data de 20.07.2018 de către reprezentantul legal al pârâtei, respectiv Cabinet 

Individual de Insolvență I.G., în termenul legal de depunere a acestui act de procedură, 

devenind cu efect retroactiv chiar actul părții reprezentante, orice critici referitoare la 

valabilitatea mandatului avocatului semnatar al întâmpinării nu pot conduce la anularea 

acestui act de procedură. 

În al treilea rând, excepția lipsei calității de reprezentat presupune situația în care 

cererea este introdusă în numele titularului sau orice act de procedură este efectuat în numele 

acestuia, iar în dosar nu există dovada sau o dovadă valabilă din care să rezulte abilitarea celui 

care a formulat cererea sau a efectuat actul de procedură de a-l reprezenta pe titular. 

Conform art. 85 alin. 3 C.proc.civ. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică 

sau juridică dată unui avocat ... se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și 

exercitare a profesiei. Iar conform art. 126 alin. 1 din Statut avocatul se legitimează față de 

terți prin împuternicirea avocațială întocmită conform anexei nr. II la Statut. 

În ceea ce privește mandatul dat unui avocat acesta este supus condițiilor de formă și 

de fond prevăzute de legea specială, respectiv Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, potrivit cărora (art. 29 alin. 1) avocatul înscris în tabloul 

baroului are dreptul să asiste și să reprezinte orice persoană fizică și juridică, în temeiul unui 

contract încheiat în formă scrisă, care dobândește dată certă prin înregistrarea în registru 

oficial de evidență. 

Totodată, potrivit art. 108 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, dreptul avocatului de 

a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activități specifice profesiei se naște din 

contractul de asistență juridică, încheiat în formă scrisă între avocat și client ori mandatarul 

acestuia, iar, în conformitate cu art. 108 alin. 3, avocatul poate acționa exclusiv în limitele 

contractului încheiat cu clientul său, cu excepția cazurilor când legea ar prevedea altfel. 

În cauză, atașat întâmpinării se regăsește împuternicirea avocațială pentru avocat T.V., 

în cuprinsul căreia este indicat contractul de asistență juridică nr. bbb/01.04.2013. 
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Cu respectarea prevederilor art. 82 alin. 1 C.proc.civ. și având în vedere cele invocate 

de către reclamantă cu privire la mandatul de reprezentare ale avocat T.V., prima instanță în 

mod corect a dat termen pârâtei pentru acoperirea eventualelor lipsuri, punându-i în vedere să 

depună copia contractului, precizări din partea administratorului judiciar și acordul 

creditorilor. 

Reprezentantul pârâtei s-a conformat solicitării instanței depunând înscrisurile 

solicitate, înscrisuri care au fost avute în vedere de prima instanță când a soluționat excepția 

invocată de reclamantă, constatându-se că acest contract de asistență juridică a fost validat de 

comitetul creditorilor și însușit de administratorul judiciar și că s-a confirmat continuitatea 

raporturilor contractuale și după deschiderea procedurii insolvenței. 

În cererea de recurs, reclamanta și-a menținut criticile referitoare la mandatul de 

reprezentare al avocatului T.V. strict prin prisma expirării durate contractului de asistență 

juridică încheiat în 2013 între pârâtă și acest avocat.  

Or, această critică este nefondată, întrucât pârâta a susținut și în fața instanței de fond 

și în recurs că raporturile contractuale au continuat în baza contractului de asistență juridică 

nr. bbb/2013, depunând în acest sens un ultim act adițional nr. 6/2017, din care rezulta această 

continuitate. Mai mult, pârâta a depus în fața instanței de recurs și actul adițional nr. 

2/01.04.2014, din care rezultă voința părților ca acest contract să fie valabil pe o perioadă 

nedeterminată, până la denunțarea unilaterală. 

Faptul că acest act adițional a fost depus în fața instanța instanței de recurs, câtă vreme 

a fost depus în termenul de legal de propunere și administrare a probei cu înscrisuri trebuie să 

fie luat în considerare la soluționarea recursului formulat de reclamantă. 

De asemenea, faptul că nu s-a făcut dovada înregistrării în registrul avocatului nu 

poate conduce la anularea contractului de mandat, câtă vreme o astfel de înregistrare a fost 

prevăzută de lege ca o condiție de validitate, ci pentru a avea dată certă, chestiune care, iarăși, 

nu afectează valabilitatea actului. 

În fine, pe parcursul întregului proces administratorul judiciar, care este reprezentantul 

legal al pârâtei, nu a invocat niciun moment lipsa mandatului de reprezentare al avocatului 

T.V., din contră a ratificat/însușit/confirmat actele efectuate în cauză.  

Față de toate aceste considerente, instanța de recurs nu poate reține nelegalitatea 

soluției și analizei primei instanțe cu privire la excepția nulității mandatului, astfel că recursul 

reclamante împotriva încheierii de ședință din 22 octombrie 2018 a Tribunalului Vaslui este 

nefondat. 

În ceea ce privește, cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat de reclamantă, 

respectiv art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ, acesta privește modul în care prima instanță a 

prezentat considerentele sentinței, însă din criticile concrete formulate nici una nu se 

circumscrie acestui motiv, ci vizează de fapt modul de reținere a situației de fapt și de aplicare 

a dispozițiilor de drept material referitoare la nulitatea contractelor de achiziție publică, 

precum și nepronunțarea asupra unei cereri de amendare a pârâtei. 

Referitor la motivul de recurs vizând nesoluționarea cererii de amendare a pârâtei, 

critică ce ar putea fi circumscrisă motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 5 

C.proc.civ., Curtea subliniază că aplicarea unei amenzi judiciare reprezintă o măsură de 

administrare judiciară care nu poate face obiectul niciunei căi de atac, conform art. 465 

C.proc.civ., cu excepția situației prevăzut de art. 191 C.proc.civ. 

Prin urmare, refuzul de a aplica o amendă judiciară pârâtei la solicitarea reclamantei 

nu poate fi cenzurat de către instanța de recurs, prima instanță având dreptul exclusiv de 

apreciere aspra necesității aplicării acestei sancțiuni, singura posibilitate de cenzură 

reprezentând-o cererea de reexaminare care poate fi exercitată doar în situația în care s-a 

dispus amendarea. 

În privința motivului de recurs vizând modul de aplicare a dispozițiilor de drept 

material de către prima instanță, Curtea constată că acesta trebuie analizat împreună cu 
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criticile formulate de către pârâtă împotriva modului de soluționare de către prima instanță a 

excepției prescripției. 

Cu titlu introductiv, întrucât s-a invocat prescripția acțiunii în constatarea nulității 

absolute a unui act juridic încheiat în anul 2013, ca urmare a succesiunii în timp a legilor ce 

au reglementat prescripția și a opiniilor divergente expuse de părți privind legea aplicabilă în 

timp prescripției dreptului material la acțiune, Curtea apreciază necesară expunerea, în 

contextul cauzei, a unor considerații preliminare privind determinarea acestei legi. 

În acest demers, se constată că reclamanta a exercitat o acțiune în nulitatea absolută a 

unui contract de achiziții publice, ce a fost încheiat la data de 15.10.2013, prin urmare în 

timpul de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și a 

normelor de aplicare aprobate prin H.G. nr. 925/2006. 

Actul normativ ce reglementa achizițiile publice la data încheierii actelor juridice 

deduse judecății a fost abrogat prin Legea nr. 98/2016 (începând cu data de 25.05.2016), care 

prin art. 236 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 a prevăzut expres că acele contracte de achiziție 

publică încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei legi sunt supuse dispozițiilor legii 

în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, 

modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora. 

Astfel, corect a stabilit prima instanță că sunt aplicabile în cauză dispozițiile OUG nr. 

34/2006 în ceea ce privește cauzele de nulitate, fiind aspecte referitoare la încheierea 

contractelor. 

Or, cazurile de nulitate ale contractului de achiziție publică sunt indicate, așa cum a 

arătat prima instanță și încadrate de reclamantă, în art. 287
10

 din OUG nr. 34/2006, respectiv, 

când: 

 a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile 

referitoare la publicarea unui/unei anunț/invitații de participare conform prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență; 

 b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), 

dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o 

cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este 

combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă această din 

urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul; 

 c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160; 

 d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

Reclamanta a invocat cauza de nulitate prevăzută de art. 287
10

 alin. 1 lit. d din OUG 

nr. 34/2006, întemeindu-și acțiunea pe încălcarea prevederilor speciale aplicabile în materia 

achizițiilor publice referitoare la îndeplinirea de către contractant a criteriilor de eligibilitate, 

precum și pe cauze de nulitate prevăzute de Codul civil, respectiv cauza ilicită și frauda la 

lege. 

Contrar celor reținute de către prima instanță și susținerilor pârâtei prevederile art. 

287
10

 alin. 1 lit. d din OUG nr. 34/2006 trebuie interpretare și aplicate în conformitate cu cele 

statuate de către Curtea Constituțională în Decizia nr. 305/2018, care este obligatorie pentru 

instanțe, chiar dacă prin aceasta a fost respinsă excepția de neconstituționalitate. Astfel, 

cauzele de nulitate absolută care nu sunt indicate în mod expres în cuprinsul art. 287
10

 alin. 1 

din OUG nr. 34/2006 pot fi invocate de către parte, lit. d din acest articol referindu-se atât la 

cauze de nulitate cuprinse atât în ordonanța de urgență, cât și într-un act normativ distinct de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 (par. 25 al deciziei amintite). 

Odată tranșată chestiunea admisibilității acțiunii în constatarea nulității absolute a unui 

contract de achiziție publică prin care se invocă încălcarea unor dispoziții din OUG nr. 

34/2006, dar și motive de nulitate de drept comun, urmează a fi analizată problema 

prescriptibilității acțiunii în constatarea nulității absolute. 
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În această privință trebuie pornit de la premisa că acțiunea în nulitate absolută a fost 

exercitată în legătură cu un contract de achiziție publică, ce a fost încheiat în timpul de 

activitate a OUG nr. 34/2006, iar determinarea termenului de introducere a acțiunii și 

momentul de la care se calculează trebuie să se facă, în primă fază, prin raportare la 

prevederile acestui act normativ, iar ulterior stabilirii momentului nașterii dreptului la acțiune 

să se determine legea aplicabilă prescripției. Or, OUG nr. 34/2006 nu cuprindea referiri la 

prescripție, nici la momentul încheierii contractului, și nici ulterior. 

Mai mult, prin art. 70 din Legea nr. 101/2016 dispozițiile Capitolului IX din OUG nr. 

34/2006 au fost înlocuite în totalitate (începând cu data de 26.05.2016) cu prevederi cuprinse 

în acest nou act normativ. 

Potrivit dispozițiilor tranzitorii înscrise la art. 69 din Legea nr. 10/2016 aceasta se 

aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare și numai 

pe tărâm procesual, raportul juridic material născut din actul atacat rămânând supus legii sub 

care a fost încheiat actul, inclusiv în ceea ce privește prescripția dreptului la acțiunea 

exercitată de cel interesat în legătură cu respectivul act, dacă data nașterii dreptului la acțiune 

este anterioară intrării în vigoare a acestei legi. 

Prima instanță a respins excepția prescripției dreptului material la acțiune considerând 

că termenul a început să curgă la data de 05.08.2016 (ca dată a luării la cunoștință a motivului 

de nulitate) și prin raportare la dispozițiile art. 53 alin. 8 din Legea nr. 101/2016, care ar fi fost 

în vigoare la data începerii prescripției, text potrivit căruia termenul de introducere a acțiunii 

este de 1 an de la nașterea dreptului pentru acțiunile privind acordarea despăgubirilor pentru 

repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la 

nașterea dreptului pentru acțiunile privind executarea, anularea, nulitatea , rezoluțiunea, 

rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte 

termene de prescripție a dreptului material la acțiune raportat la obligațiile legale sau 

contractuale încălcate. 

Cu toate acestea, instanța de recurs reține că aceste dispoziții invocate de prima 

instanță au fost introdus prin OUG nr. 45/2018, intrată în vigoare la data de 04.06.2018, astfel 

că este nefondată concluzia Tribunalului Vaslui cu privire la aplicarea prevederilor ce 

stabilesc cu termen de prescripție de 3 ani. 

OUG nr. 45/2018 nu cuprinde norme tranzitorii proprii, însă în privința art. 53 alin. 8 

din Legea nr. 101/2016 nu pot fi aplicate dispozițiile cuprinse în art. 69 alin. 4 din această 

lege, întrucât se referă strict la situația tranzitorie determinată de intrarea în vigoare a Legii nr. 

101/2016 și abrogarea Capitolului IX din OUG nr. 34/2006, nefiind o normă tranzitorie 

generală care să acopere toate situațiile apărute în urma modificărilor succesive ulterioare ce 

privesc acest act normativ. 

De asemenea, chiar dacă s-ar reține că art. 69 alin. 4 cuprinde o normă tranzitorie 

generală nu poate fi interpretată potrivit principiului per a contrario, așa cum sugerează 

reclamanta, ci aplicarea în timp a dispozițiilor noi de drept material se face prin raportare la 

norma tranzitorie generală cuprinsă în Codul civil și în lumina principiului neretroactivității 

legii și al regulii tempus regit actum. 

Mai arată Curtea că abia prin OUG nr. 45/2018 a fost reglementat un termen de 

prescripție special de 3 ani pentru acțiunile în anularea și nulitatea contractului de achiziție 

publică întemeiate pentru alte cauze de nulitate absolută totală/parțială decât cele prevăzute de 

art. 58 alin. 2 din Legea nr. 101/2016. Până la intrarea în vigoare a OUG nr. 45/2018 

(04.06.2018) Legea nr. 10/2016 nu cuprindea dispoziții speciale referitoare la prescripția 

dreptului la acțiune în cazul acțiunilor reglementate de art. 53, ci doar termene de introducere 

a acțiunii în constatarea nulității absolute totale/parțiale prevăzute de art. 58. 

Prin urmare, în acord cu pârâtul trebuie să se admită că legea aplicabilă prescripției 

invocate în prezenta cauză nu este Legea nr. 101/2016, astfel cum a fost modificată prin OUG 

nr. 45/2018, teza primei instanțe și a reclamantei fiind contrară atât principiului 

neretroactivității legii, cât și regulii tempus regit actum.  
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În aceste condiții, pentru stabilirea legii aplicabile sunt incidente dispozițiile art. 6 alin. 

4 C.civ., reținut corect de către prima instanță, conform cărora prescripțiile, decăderile și 

uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime 

supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.  

Legat de aceste aspecte, de neprimit este teza reclamantei, care consideră că acțiunea 

în nulitate absolută este imprescriptibilă, sens în care a invocat regimul nulității absolute 

reglementat de Codul civil – art. 1249 C.civ. Or, câtă vreme legea specială aplicabilă 

contractului, respectiv OUG nr. 34/2006, prin art. 3 lit. f definea contractul de achiziție 

publică ca fiind asimilat actului administrativ, iar legislația în materia achizițiilor publice (nici 

OUG nr. 34/2006 – în vigoare până la data de 25.06.2019, și nici Legea nr. 101/2016 – în 

forma în vigoare anterior OUG nr. 45/2018) nu cuprindea dispoziții speciale, trebuia reținută 

aplicabilitatea dreptul comun în materie administrativă, respectiv Legea nr. 554/2004. 

Prin urmare, afirmația enunțată trebuie circumstanțiată la specificul cauzei și trebuie 

avut în vedere că, în reglementarea generală a contenciosului administrativ legiuitorul nu face 

nicio distincție între nulitatea relativă și nulitatea absolută, referindu-se la motive de 

nelegalitate, astfel că această distincție nu prezintă relevanță nici pe tărâmul prescripției. Pe de 

altă parte, trebuie subliniat că imprescriptibilitatea, constituind o excepție de la regula 

prescriptibilității, trebuie expres prevăzută prin lege, iar nu dedusă pe cale de interpretare. 

De observat este că legea nr. 554/2004 nu definește prescripția în dreptul administrativ 

și nici nu reglementează condițiile în care aceasta operează, dar instituie termenul de 

introducere a acțiunii, termenul de prescripție fiind cel de 6 luni – art. 11, legea evocată 

stabilind și momentul de la care începe să curgă acest termen. 

Complementar, trebuie observat că OUG nr. 34/2006 și Legea nr. 101/2016, dar și 

Legea nr. 554/2004, fac trimitere la dispozițiile de drept comun, însă trebuie avut în vedere că 

acestea se aplică, în primul rând, doar în subsidiar, dacă nu există prevederi în materia 

contenciosului administrativ special (achiziții publice) sau general, și apoi doar dacă dreptul 

comun nu este incompatibil cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, pe 

de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. 

Prin urmare, nu se pot aplica dispozițiile de drept comun (Cod civil) în sensul în care a 

fost invocat de reclamantă, astfel că acesta nu este aplicabil nici în ceea ce privește caracterul 

imprescriptibil al acțiunii în nulitate absolută, câtă vreme Legea nr. 554/2004 cuprinde 

prevederi ale materiei contencios administrativ derogatorii (art. 11). 

În raport cu argumentele expuse, întrucât litigiul în legătură cu un contract 

administrativ este unul de drept administrativ, acesta fiind dedus judecății prin intermediul 

acțiunii în contenciosul administrativ, trebuie să se rețină că legea aplicabilă prescripției 

analizate este Legea nr. 554/2004, chiar dacă prin acțiune se invocă nulitatea absolută a 

contractului pentru nerespectarea criteriilor de calificare și selecție ori cauze de nulitate de 

drept comun (cauză ilicită sau fraudă la lege). Față de reglementarea în vigoare la momentul 

încheierii contractului și cel al presupusei date a luării la cunoștință a cauzei de nulitate 

(05.08.2016), indiferent de natura normei juridice încălcate, acțiunea în constatarea nulității 

absolute a unui act administrativ asimilat are același regim juridic, iar regulile de procedură și 

de drept material, inclusiv cele referitoare la prescripție trebuie să fie aceleași, nefiind 

variabile în funcție de cauza de nulitate invocată. 

Cu privire la considerentele obligatorii ale Deciziei nr. 305/2018 a Curții 

Constituționale, invocată de către reclamantă atât pentru a susține caracterul admisibil al 

invocării unor cauze de nulitate altele decât cele indicate în mod expres în art. 287
10

 alin. 1 

din OUG nr. 34/2006, cât și pentru a susține caracterul imprescriptibil al acțiunii, se constată 

că această decizie nu cuprinde în considerente vreo referire la modul în care se exercită 

dreptul la acțiune sau termenul de prescripție în care acesta trebuie exercitat. Prin urmare, nu 

se poate invoca caracterul obligatoriu al acestei decizii cu privire la imprescriptibilitatea 

acțiunii în contencios administrativ de constatare a nulității absolute a unui contract de 

achiziție publică câtă vreme această problematică nu a fost tranșată de Curte. 
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În privința aplicării termenului de prescripție de 5 ani, prevăzut de art. 81 din 

Regulamentul CE nr. 966/2012, Curtea arată că acest termen este unul special și se aplică prin 

urmare strict în situațiile avute în vedere de reglementarea europeană, respectiv execuția 

bugetului general al Uniunii, în ceea ce privește recuperarea creanțelor Uniunii față de terți și 

valorificarea creanțelor terților împotriva Uniunii. De altfel, domeniul de aplicare al acestei 

norme invocate de reclamantă a fost stabilit și de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-

566/14 P, Jean-Charles Marchiani c. Parlamentul European – par. 101.C-566/14 P, Jean-

Charles Marchiani c/ Parlamentului European urmăreşte să limiteze în timp posibilitatea 

recuperării creanţelor Uniunii faţă de terţi, în vederea respectării principiului bunei gestiuni 

financiare urmăreşte să limiteze în timp posibilitatea recuperării creanţelor Uniunii faţă de 

terţi, în vederea respectării principiului bunei gestiuni financiare urmăreşte să limiteze în timp 

posibilitatea recuperării creanţelor Uniunii faţă de terţi, în vederea respectării principiului 

bunei gestiuni financiare. 

Prezenta acțiune are, în mod evident, un obiect diferit, iar problema contractelor de 

achiziții publice încheiate de autoritățile publice naționale, cu finanțare din bugetul Uniunii 

Europene, face obiectul unui alt titlu al aceluiași act normativ. În ceea ce privește problema 

viciilor procedurii de atribuire sau a fraudei constatate cu privire la o procedură de achiziție 

publică aceasta a fost tratată în cuprinsul art. 116 din Regulament, care nu prevede un termen 

de prescripție în privința luării măsurilor de remediere, astfel că sunt aplicabile prevederile 

dreptului național, față de principiul subsidiarității. 

Prin urmare, pentru determinarea momentului de început al termenului de prescripție, 

trebuie avută în vedere tot Legea contenciosului administrativ, întrucât aceasta instituie alte 

momente decât cele prevăzute în dreptul comun. 

Astfel, conform art. 11 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 554/2004, în forma de la data 

încheierii contractului (25.10.2013), cererile prin care se solicită anularea unui act 

administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și 

repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: ... e) data încheierii 

procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. 

Trebuie avut în vedere că începând cu 25.12.2017, prin OUG nr. 107/2017, a fost 

introdus în Legea nr. 101/2016, (aplicabilă în cauză din perspectiva normelor de procedură, 

față de data introducerii cererii de chemare în judecată – 05.07.2018), alin. 7 la art. 53, prin 

care s-a stabilit că pentru soluționarea litigiilor prevăzute de alin. 1 nu este necesară 

parcurgerea unei proceduri prealabile. 

Cu toate acestea, înlăturarea acestei condiții de procedibilitate începând cu data de 

25.12.2017, nu produce consecințe în cauză decât din punct de vedere procedural, în sensul că 

pentru formularea acțiunii în constatarea nulității contractului de achiziție publică nu mai este 

necesară parcurgerea procedurii prealabile, însă prescripția începută rămâne supusă normelor 

în vigoare la data nașterii dreptului la acțiunii (momentul începerii cursului prescripției). 

Curtea reamintește că, verificând conținutul normativ al OUG nr. 34/2006 de la data 

încheierii Contractului (25.10.2013), s-a constat at că acesta nu cuprinde reglementări privind 

termenul de introducere a acțiunii în nulitate, pentru cauze precum cele invocate în prezenta 

cauză.  

Însă, așa cum deja s-a reținut, dispozițiile Ordonanței de urgență se completează cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu consecința că acolo unde 

legea specială nu prevede, trebuie avute în vedere dispozițiile de drept comun în materia 

dedusă judecății. 

Pe această cale, devin aplicabile dispozițiile art. 11 din Legea nr. 554/2004, având 

conținutul de la data încheierii contractului în discuție (25.10.2013), anterior redate, inclusiv 

cele privind momentul de început al termenului de prescripție. 

Cu toate acestea, în cauză nu există un proces verbal de finalizare a concilierii așa cum 

prevedea art. 11 alin. 1 lit. e din Legea nr. 554/2004, însă concluzia nu poate fi că termenul de 
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prescripție nu a început să curgă, fiind contrară scopului urmărit de legiuitor prin instituirea 

unor termene pentru exercitarea dreptului la acțiune. 

În această situație trebuie observat că legiuitorul nu reglementat în cuprinsul Legii nr. 

554/2004 modul de calcul al termenului de prescripție în cazul în care partea nu urmează 

procedura de conciliere, iar urmarea unei asemenea proceduri prealabil sesizării instanței nu 

este obligatorie. 

Astfel, în lipsa unei prevederi speciale în materia contenciosului administrativ, devin 

aplicabile prevederile Codului civil în ceea ce privește regulile prescripției dreptului material 

la acțiune. 

Referitor la începutul prescripției extinctive regula general de drept comun este 

cuprinsă în art. 2523 C.civ. potrivit căreia prescripția începe să curgă de la data când 

titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea 

lui.  

În cazul acțiunilor în anularea actului juridic, art. 2529 lit. c C.civ stabilește că 

prescripția dreptului la acțiunea în anularea actului juridic începe să curgă în caz de eroare ori 

în celelalte cazuri de anulare, din ziua când cel îndreptățit, reprezentantul său legal ori cel 

chemat de lege să îi încuviințeze sau îi autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu 

mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic. 

Aplicând aceste norme de drept în cauză se constată, în primul rând, că data la care 

reclamanta ar fi trebuit în mod rezonabil să cunoască nașterea dreptului la acțiune este data la 

care i-a fost comunicat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice Raportul de 

control încheiat ca urmare a derulării procedurii de supraveghere la societății reclamante, 

respectiv 02.11.2015, așa cum rezultă din mențiunile privind înregistrarea adresei de 

înregistrare a raportului la SC „A.” SA. 

Din cuprinsul acestui raport de control, despre al cărui conținut reclamanta trebuia să 

fi cunoscut încă de la data comunicării, rezultă că a fost efectuat un control de către ANAP 

tocmai cu privire la procedura de achiziție publică finalizată cu încheierea contractului față de 

care se invocă nulitatea absolută, iar neregularitățile invocate vizează tocmai prezentarea de 

către asocierea câștigătoare a unui certificat care ar fi fost fals. 

Contrar celor reținute de prima instanță, în cauză, date fiind împrejurările, nu prezintă 

relevanță data de 05.08.2016, calificată ca fiind momentul obiectiv când aceasta putea 

cunoaște că certificatul depus de asociere este fraudulos. Nu poate fi considerat ca fiind un 

moment obiectiv câtă vreme informațiile comunicate reclamantei tocmai la solicitarea 

acesteia, ca urmare a unui demers inițiat abia la data de 12.05.2016 prin adresa nr. 

1251/12.05.2016, când deja deținea informații cu privire la suspiciunea de fals ce plana asupra 

certificatului prezentat de asociere. 

Reclamanta nu a justificat niciun moment de ce în intervalul 02.11.2015 – 12.05.2016 

nu a întreprins niciun demers cu privire la clarificarea situației referitoare la certificatul depus 

de asociație față de care ar fi trebuit să aibă încă din data de 02.11.2015 suspiciunea că ar fi 

fals, mai ales că în privința executării acestui contract pârâta introdusese acțiune având ca 

obiect pretenții încă din octombrie 2015. 

Faptul că la momentul 02.11.2015 nu avea o confirmare a existenței unui fals nu 

constituie o împrejurare obiectivă care să justifice inacțiunea reclamantei pe o perioadă mai 

mare de 6 luni. Printr-o astfel de conduită subiectivă reclamanta a încercat să amâne începutul 

cursului prescripției extinctive, iar instanța de recurs nu poate valida un astfel de 

comportament. 

De altfel, la data de 05.08.2018 i-au fost aduse la cunoștință reclamantei aceleași 

informații care erau cuprinse și în raportul de control al ANAP, sursa primară fiind 

organismul de acreditare din SUA – ANAB, astfel încât reclamanta nu poate invoca noutatea 

informațiilor pentru a se obține un nou curs al prescripției. 

Cu privire la momentul luării la cunoștință despre caracterul fals al certificatului depus 

de reclamantă, instanța apreciază ca relevantă poziția prezentată de către aceeași reclamantă în 



32 

 

cererea reconvențională formulată în dosarul nr. XXX al Tribunalului Vaslui, în cuprinsul 

căreia, face trimitere chiar la Raportul de control al ANAP din 27.10.2015, anexa 11 

(comunicat la data de 02.11.2015 după cum rezultă din dosar) insistând pe faptul că Asociația 

de Acreditare din România – Organismul Național de Acreditare (RENAR) a stabilit că 

certificatul utilizat în procedura de achiziție reprezintă un fals. 

Împrejurarea că au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea cercetării 

faptelor de natură penală nu poate determina întreruperea cursului prescripției, câtă vreme 

inițiativa unui astfel de demers nu a aparținut reclamantei, ci organelor de control ale ANAP, 

așa cum rezultă din conținutul raportului de control. Mai mult, o astfel de măsură a organelor 

de control ale ANAP de sesizare a organelor de urmărire penală, sublinia gravitatea 

suspiciunilor de fals ce vizau certificatul de acreditare, astfel că reclamanta era cu atât mai 

mult obligată (iar nu doar îndreptățită) să facă demersuri concrete pentru lămurirea situației, 

inclusiv prin promovarea acțiunii în constatarea nulității absolute a contractului. Plângerea 

penală invocată de către reclamanta a fost formulată cu mult după momentul luării la 

cunoștință a neregularităților invocate ca motive de nulitate absolută a contractului de 

achiziție publică, moment la care nu se mai putea pune problema întreruperii termenului de 

prescripție. 

Cererea formulată de către reclamantă pe cale reconvențională în dosarul nr. XXX al 

Tribunalului Vaslui, între timp strămutat la Tribunalul Iași, la data de 26.07.2016 (conform 

mențiunilor din încheiere din data de 24.10.2016 din dosarul nr. XXX) nu putea întrerupe 

termenul de prescripție în condițiile art. 2537 pct. 2 C.civ. întrucât la momentul formulării 

acesteia prescripția era deja împlinită la data de 02.05.2016. Astfel, deși Curtea este de acord 

că o cererea reconvențională față de care s-a admis excepția netimbrării întrerupe termenul de 

prescripție, efect întreruptiv ce se menține până la rămânerea definitivă a hotărârii, este 

esențial ca aceasta să fie formulată în cursul termenului de prescripție, întrucât nu poate fi 

întreruptă o prescripție împlinită. 

Pe de altă parte, făcând aplicare prevederilor art. 2529 alin. 1 lit. c teza finală C.civ., 

instanța de recurs constată că termenul de 18 luni curge de la data de 25.10.2013, indiferent de 

faptul că reclamanta a cunoscut sau nu de existența motivului de nulitate, întrucât fiind un 

termen de decădere, care s-a împlinit la data de 25.04.2015, ca dată de la care cel mai târziu ar 

fi putut să curgă termenul de 6 luni de prescripție. În aceste condiții, termenul de prescripție s-

ar fi împlinit la data de 25.10.2015, respectiv anterior momentului obiectiv de la care ar fi luat 

la cunoștință de cauza de nulitate – 02.11.2015. 

De asemenea, dacă s-ar avea în vedere raționamentul pârâtei din cererea de recurs 

referitor la modul de aplicare al prevederilor referitoare la procedura plângerii prealabile, 

Curtea arată că dacă s-ar face aplicarea acestora strict din perspectiva modului de calcul al 

prescripției, într-adevăr, la momentul încheierii contractului de achiziție publică se prevedea 

obligativitatea procedurii prealabile, conform art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 într-un 

termen de decădere de 6 luni calculat de la data încheierii contractului, termen care s-a 

împlinit la data de 25.04.2014. Asta ar însemna că cel târziu de la această dată ar fi trebuit 

calculat termenul de prescripție de 6 luni, fapt ce ar conduce la concluzia că la data de 

25.10.2014 prescripția s-ar fi împlinit. 

Însă, până la această dată nu se poate în mod rezonabil presupune că reclamanta ar fi 

avut cunoștință de existența cauzelor de nulitate invocate prin prezenta acțiune, astfel că ar 

deveni aplicabile dispozițiile art. 2523 pct. 5 C.civ. referitoare la suspendarea prescripției 

extinctive în situația în care debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existența 

datoriei sau exigibilitatea acesteia, în cazul speței existența cauzei de nulitate. Or, încetarea 

cauzei de suspendare s-ar fi produs la data luării la cunoștință de existența cauzei de nulitate, 

respectiv 02.11.2015, moment de la care a calculat și instanța de recurs termenul de 

prescripție, conform raționamentului anterior expus, însă pornind de la alte premise. 

Raportat la considerentele expuse, Curtea conchide că, prin reținerea greșită a 

prevederilor de drept material aplicabile și a datei de la care a început cursul prescripției, 
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prima instanță a pronunțat o soluție greșită cu privire la excepția prescripției dreptului la 

acțiune, fiind incidente dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., drept pentru care se 

impune admiterea recursului formulat de recurenta C.C.A.T. SRL, prin administrator judiciar 

CII I.G., împotriva sentinței nr. 166/CA/27.05.2019 a Tribunalului Vaslui, pe care o casează 

în parte, în sensul că admite excepția prescripției, invocată de pârâtă prin întâmpinare și 

respinge ca prescrisă acțiunea formulată de reclamanta „A.” SA. 

 

4. Refuz nejustificat de eliberare a unui înscris. Motivarea hotărârii judecătorești. 

Înscrierea posesiei de fapt în cartea funciară. Certificat care atestă că posesorul este 

cunoscut că deține un imobil sub nume de proprietar. Lucrări de cadastru sporadic. Norme 

tranzitorii referitoare la înregistrările din sistemul integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară. Relevanța finalizării lucrărilor de cadastru sistematizat  

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Refuz nejustificat eliberare înscris. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- refuz eliberare înscris 

- certificat de atestare a posesiei 

- lucrări de cadastru sporadic 

- nefinalizare lucrări de cadastru sistematizat 

Temei de drept: Legea nr. 7/1996 art. 13, art. 41 alin. 2
1 

și alin. 8; art. III din Legea 

nr. 150/2015;  

  Ordin ANCPI nr. 700/2014 art. 126, art. 309 alin. 4 lit. c 
 

 

Curtea constată că nu se poate reține ca nemotivată hotărârea primei instanțe, chiar 

dacă judecătorul fondului a preluat și validat anumite argumente prezentate de către pârât 

prin întâmpinare, câtă vreme era esențial în cauză a se analiza motivele invocate de către 

autoritatea publică pârâtă pentru a justifica refuzul de eliberare a adeverinței. 

Potrivit art. 3 alin. 1, 3 și 4 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 „sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară cuprinde evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din 

aceeași unitate administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu”, iar înregistrările se 

fac: fie din oficiu în cadastru sistematic, care trebuie să cuprindă toate imobilele dintr-o 

unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral – alin. 3; fie la cerere în cadastru 

sporadic, când înregistrare privește anumite imobile individualizate de persoana interesată – 

alin. 4. Astfel, diferența între cadastrul sporadic și cel sistematice este dată de amploarea 

acestor lucrări, unele realizându-se la nivel de imobil și la cererea unei persoane interesate, 

iar celelalte efectuându-se la nivel de unitate administrativ teritorială și din oficiu de către 

autoritățile locale, scopul final fiind înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru 

și publicitate imobiliară. 

Înscrierea posesiei de fapt în cartea funciară în cadrul lucrărilor de cadastru 

sistematizat, indiferent de modificările legislative intervenite după republicarea legii 

cadastrului și publicității imobiliare în temeiul art. III din Legea nr. 150/2015, a fost și este 

condiționată de finalizarea înregistrării sistematice. Prevederile art. 41 alin. 8 din Legea nr. 

7/1996 și art. 126 alin. 1 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014, se aplica doar în condițiile 

stabilite de art. 40 alin. 2 din lege, care stabilea că: „Până la deschiderea noilor cărți 

funciare, în condițiile art. 41, în regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, ... actele 

și faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură 

cu aceste imobile vor continua să fie transcrise ori, după caz, înscrise în vechile registre de 

publicitate imobiliară, cu respectarea dispozițiilor Codului civil și ale prezentei legi.” 

Normele tranzitorii sunt relevante atât din perspectiva realizării lucrărilor de 

cadastru sistematic (din oficiu), cât și din perspectiva lucrărilor de cadastru sporadic (la 
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cerere), întrucât sunt aplicabile dispozițiile referitoare la înscrierea în cartea funciară a 

posesiei de fapt, precum și cele privind obligativitatea eliberării certificatului solicitat de 

către reclamanți, doar în măsura în care lucrările de cadastru sistematic la nivelul unității 

administrativ teritoriale ar fi fost finalizate. Până la acel moment, înregistrările referitoare la 

imobilele situate în regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare (cum este și cazul 

Municipiului Iași) se fac potrivit normele de drept material ce reglementează înscrierea în 

vechile registre de publicitate imobiliară. Or, posesia de fapt nu putea face obiectul înscrierii 

în sistemul de publicitate imobiliară al transcripțiunilor și inscripțiunilor reglementat de 

Codul civil de la 1864, sub imperiul căruia s-a produs faptul juridic al posesiei invocată de 

reclamanți. 

Prevederile referitoare la înregistrarea posesiei și realizarea lucrărilor de cadastru 

sporadic în acest sens nu rămân fără aplicabilitate, acestea devenind incidente în cazurile 

reglementate de art. 41 alin. 2
1
 din Legea nr. 7/1996 și art. 309 alin. 4 lit. c din Ordinul 

ANCPI nr. 700/2014, respectiv imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-lege 

nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare. 

 

Curții de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal - Decizia nr. 1557/6.11.2019  

 

Prin Sentința nr. 158/CA/12.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins cererea 

de chemare în judecată formulată reclamanții T.D. și G.G. în contradictoriu cu pârâtul UAT 

Iași - Primarul municipiului Iași. 

Reținând și citând prevederile art. 126 și art. 380 din Regulamentul de cadastru, 

dispozițiile art. 13 din Legea nr. 7/1996, precum și Ordinul directorului general al Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019, coroborând litera d), i) a 

punctului 1.3 cu dispozițiile regulamentului cadastral, instanța a reținut că lucrările de 

cadastru sistematic au ca scop actualizarea informațiilor din cadastrul sporadic (respectiv, 

înregistrările existente în cartea funciară și care au fost efectuate la cererea persoanelor 

interesate și pe costul acestora anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic). 

Așadar, a arătat că sunt reale susținerile pârâtei privind necesitatea finalizării lucrărilor 

de cadastru sistematic, în cadrul cărora vor fi analizate și situațiile imobilelor pentru care nu 

se prezintă acte doveditoare ale dreptului de proprietate, așa cum este cazul reclamanților. 

Față de cele reținute, instanța a considerat întemeiat refuzul pârâtei de a elibera 

certificatul într-o procedură încă nedemarată, astfel că a respins cererea de chemare în 

judecată ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurenții T.D. și G.G., considerând-o 

nelegală, arătând în motivare că prima instanță, fără a avea o motivare proprie, a făcut 

trimitere la motivarea realizată de intimată, interpretare aflată, însă, într-o vădită 

neconformitate cu dispozițiile legale incidente în cauză. 

Prin prisma motivului prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ. consideră că 

Regulamentul de avizare recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară - 

Ordin 700/2014, Cap I - Dispoziții generale. Obiectul șl scopul înscrierilor în planul cadastral 

șl cartea funciară, art. 3 alin. 3 și 4 dispune că în cadastru sistematic se înregistrează din oficiu 

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-

teritorială sau sector cadastral, iar în cadastrul sporadic imobilele se înregistrează la cerere în 

sistemul integrat de cadastru și carte funciară. 

Practic, înregistrarea sistematică presupune notarea posesiei în cartea funciară din 

oficiu, cu ocazia efectuării măsurătorilor cadastrale și deschiderii cărților funciare de către 

stat, în cadrul programului național de cadastru și carte funciară. 
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Înregistrarea sporadică presupune notarea posesiei în cartea funciară la solicitarea 

fiecărei persoane interesate, care nu deține acte de proprietate asupra imobilului pe care însă îl 

posedă. 

Legiuitorul nu a stabilit o ordine de realizare a celor două operațiuni, nu există o 

prioritate pentru notarea sistematică, ci din contră, notarea sporadică e regula cea sistematică 

fiind realizată de stat în măsura alocării unor fonduri. 

În mod evident nu există nici o condiționare temporală ori de altă natură, în sensul 

precizat în sentința primei instanțe, condiționare care să aibă în vederea realizarea cu 

prioritate a lucrărilor de cadastru sistematic și abia ulterior să se dea curs lucrărilor de 

cadastru sporadic. 

Și alte dispoziții legale evidențiază același aspect, și anume lucrările de cadastru 

sporadic se realizează anterior celor de cadastru sistematic; în acest sens pct. 6.3. Verificarea 

documentației tehnice a cadastrului - (2) Verificarea actelor juridice este în sarcina 

registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuții: c) 

verificarea modului în care înscrierile active din cărțile funciare deschise conform înregistrării 

sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale 

imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice. 

Pe aceeași linie de argumente arată că dispozițiile Legii nr. 7/1996 conturează 

anterioritatea lucrărilor de cadastru sporadic față de cele sistematice; astfel, cap III, art. 11 

alin. (2) arată: Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea 

înscrierii imobilelor în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului 

general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și 

cuprinde, în principal, următoarele etape: „h) actualizarea informațiilor culese din teren cu 

cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice cadastrale;” 

Art. 13 Legea nr. 7/1996, articol la care face trimitere hotărârea primei instanțe face 

vorbire despre imobilele care fac obiectul înregistrării sistematice, acest lucru neexcluzând și 

necondiționând posibilitatea înregistrării sporadice. 

De altfel, art. 41 din Legea nr. 7/1996 face trimitere tocmai la situația existentă în 

speța pendinte. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este neîntemeiat pentru 

următoarele considerente: 

În ceea ce privește primul motiv de recurs invocat, se constată că textul art. 425 alin. 1 

lit. b) C.proc.civ. consacră principiul potrivit căruia hotărârile trebuie să fie motivate în fapt și 

în drept, iar nerespectarea acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art. 488 alin. 1 

pct. 6 C.proc.civ., rolul acestui text fiind acela de a se asigura o bună administrare a justiției și 

pentru a se putea exercita controlul judiciar de către instanțele superioare. 

Noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță de judecată, care nu a motivat 

decât pe scurt hotărârea, să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost 

supuse, și fără a cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligație 

presupune, totuși, ca partea interesată să poată aștepta un răspuns specific și explicit la 

mijloacele decisive pentru soluționarea procedurii în cauză. (CEDO, Cauza Albina contra 

România, hotărârea din 28.04.2005, Cauza Vlasia contra România, hotărârea din 8 iunie 

2006). 

Obligația pe care o impune art. 6 paragraful 1 din Convenție instanțelor naționale de a-

și motiva deciziile nu presupune existența unui răspuns detaliat la fiecare argument (Hotărârea 

Ruiz Torija, paragraful 29; Decizia Jahnke și Lenoble împotriva Franței). Întinderea acestei 

obligații de motivare poate varia după natura deciziei și nu poate fi analizată decât în lumina 

circumstanțelor fiecărei spețe. (Hotărârea CEDO Driemond Bouw BV c. Olanda, 2 februarie 

1999). 

Totuși, 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, 
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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 faptul că au fost avute în vedere atât situația particulară a imobilului 

pentru care se solicită eliberarea adeverinței, cât și dispozițiile legale care au determinat 

soluția pronunțată, motivarea hotărârii recurate îndeplinind cerințele art. 425 alin. 1 lit. b) 

C.proc.civ., făcând posibilă exercitarea controlului judiciar. 

Motivarea instanței de fond răspunde exigențelor legale, instanța arătând pe larg 

considerentele de fapt și de drept care au condus la adoptarea soluției. De altfel, recurenții se 

contrazic în susținerea acestei critici referitoare la motivarea hotărârii, întrucât, pe de o parte, 

susțin că hotărârea nu este motivată, iar pe de altă parte, nu sunt de acord cu motivarea 

hotărârii instanței de fond.  

Curtea constată că nu se poate reține ca nemotivată hotărârea primei instanțe, chiar 

dacă judecătorul fondului a preluat și validat anumite argumente prezentate de către pârât prin 

întâmpinare, câtă vreme era esențial în cauză a se analiza motivele invocate de către 

autoritatea publică pârâtă pentru a justifica refuzul de eliberare a adeverinței.  

Prin urmare, se reține că sentința instanței de fond supusă analizei cuprinde motivele 

pe care se întemeiază soluția pronunțată, nu cuprinde motive contradictorii și nici străine de 

natura cauzei, astfel că nu este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 

C.proc.civ. 

În ceea ce privește modul de aplicare a normelor de drept material, analiză ce trebuie 

făcută prin prisma motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., se 

constată că nici acesta nu poate fi reținut ca întemeiat. 

Astfel, în cauză se solicită cenzurarea refuzului autorității publice pârâte de a elibera 

un certificat, emis în condițiile art. 126 din Ordinul nr. 700/2014 al ANCPI, din care să rezulte 

că reclamanții sunt cunoscuți că dețin sub nume de proprietar imobilul teren în suprafață de 

1135 mp situat în Iași, AAA, refuz manifestat prin adresa nr. bbb/27.09.2017. 

Motivele refuzului de eliberare a unei astfel de adeverințe au fost reprezentate, pe de o 

parte, de faptul că posesia poate înscrisă doar în cazul imobilelor ce fac obiectul înregistrării 

sistematice, conform art. 13 alin. 1 și 3 din Legea nr. 7/1996, iar, pe lângă faptul că nu este 

reglementată în mod detaliat în baza căror evidențe și înscrisuri se stabilește că un posesor 

este cunoscut sub nume de proprietar al unui imobil, pe teritoriul unității administrativ 

teritoriale Iași nu sunt finalizate lucrările de cadastru sistematizat, iar pe de altă parte s-a mai 

invocat faptul că numita T.E. nu a putut dovedi nici prin instanță posesia sub nume de 

proprietar. 

În privința acestor două justificări ale refuzului, Curtea reține că potrivit art. 3 alin. 1, 

3 și 4 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 „sistemul integrat de cadastru și carte funciară 

cuprinde evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din aceeași unitate 

administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu”, iar înregistrările se fac: fie din oficiu 

în cadastru sistematic, care trebuie să cuprindă toate imobilele dintr-o unitate administrativ-

teritorială sau sector cadastral – alin. 3; fie la cerere în cadastru sporadic, când înregistrare 

privește anumite imobile individualizate de persoana interesată – alin. 4.  

De asemenea, art. 380 din același ordin, definind termenii tehnici folosiți în cuprinsul 

actului administrativ normativ, prevede că „lucrările de cadastru sporadic sunt executate la 

nivel de imobil, la cerere, în vederea înscrierii imobilului în evidențele de cadastru și 

publicitate imobiliară”, în timp ce „lucrările de cadastru sistematic se realizează la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale”. 

Astfel, diferența între cadastrul sporadic și cel sistematice este dată de amploarea 

acestor lucrări, unele realizându-se la nivel de imobil și la cererea unei persoane interesate, iar 

celelalte efectuându-se la nivel de unitate administrativ teritorială și din oficiu de către 
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autoritățile locale, scopul final fiind înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și 

publicitate imobiliară. 

În ceea ce privește procedura și etapele ce trebuie respectate în vederea înregistrării în 

evidențele de cadastru și publicitate imobiliară acestea sunt reglementate atât la nivel 

legislativ prin Legea nr. 7/1996, cât și la nivel administrativ normativ prin Ordinul ANCPI nr. 

700/2014.  

În acest sens, în art. 13 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, referindu-se la imobile ce fac 

obiectul înregistrării sistematice (din oficiu, conform art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 700/2014), 

este reglementată prima etapă a procedurii de înscriere a posesiei de fapt în cartea funciară. 

Astfel, în primă fază înscrierea posesiei de fapt se face mai întâi în documentele tehnice, cu 

condiția prezentării unor documente, printre care și „adeverința eliberată de autoritățile 

administrației publice locale, care atestă faptul că: (i) posesorul este cunoscut că deține 

imobilul sub nume de proprietar ... ”. 

Ulterior, conform art. 13 alin. 3 din Legea nr. 7/1996 „posesia de fapt înscrisă în 

documentele tehnice potrivit alineatelor anterioare se notează în cărțile funciare deschise ca 

urmare a finalizării înregistrării sistematice”. 

Prin urmare, înscrierea posesiei de fapt în cartea funciară în cadrul lucrărilor de 

cadastru sistematizat, indiferent de modificările legislative intervenite după republicarea legii 

cadastrului și publicității imobiliare în temeiul art. III din Legea nr. 150/2015, a fost și este 

condiționată de finalizarea înregistrării sistematice. 

Pe de altă parte, art. 41 alin. 8 din Legea nr. 7/1996, articol ce reglementează prima 

înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în situația 

proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, prevede că „la cererea 

persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevăzute la art. 13 

alin. (8) lit. c) - f) și a unei documentații cadastrale” – în forma în vigoare la data formulării 

cererii de eliberare a certificatului (25.08.2017) și emiterii adresei nr. 83970/27.09.2017. 

Acest articol făcea referire la art. 13 alin. 8 în forma sa anterioară republicării, text de 

lege care prevedea necesitatea prezentării unui certificat eliberat de primăria în a cărei rază 

teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că: (i) posesorul este cunoscut că deține 

imobilul sub nume de proprietar. 

După republicare, art. 13 alin. 8 lit. a-d din Legea nr. 7/1996 reglementa etapa din 

cadrul lucrărilor de cadastru sistematic de eliberare de către notarul public a certificatului de 

înscriere a posesorului ca proprietar, etapă care era ulterioară finalizării lucrărilor de cadastru 

sistematic și de deschidere a cărții funciare. Acest text de lege în forma în vigoare la 

momentul republicării Legii nr. 7/1996 nu mai prevedea necesitatea depunerii unui certificat 

eliberat de către primărie. 

Au invocat reclamanții prevederile art. 126 alin. 1 din Ordinul ANCPI nr. 700/2015 

care reglementează înregistrarea posesiei de fapt la cerere, ca lucrare de cadastru sporadic 

(prin raportare la un imobil individualizat). 

Într-adevăr, acest articol (rămas nemodificat) prevede că în cazul „imobilelor 

proprietate privată, în situația în care nu există acte de proprietate asupra terenului, 

persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentației 

cadastrale și a următoarelor înscrisuri: 

a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din 

care să rezulte că: 

- posesorul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar”. 

Cu toate acestea, contrar susținerilor reclamanților, Curtea subliniază că prevederile 

art. 41 alin. 8 din Legea nr. 7/1996 și art. 126 alin. 1 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014, se 

aplica doar în condițiile stabilite de art. 40 alin. 2 din lege, care stabilea că: „Până la 

deschiderea noilor cărți funciare, în condițiile art. 41, în regiunile de transcripțiuni și 

inscripțiuni imobiliare, ... actele și faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la 

alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie transcrise ori, după 
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caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, cu respectarea dispozițiilor Codului 

civil și ale prezentei legi.” 

Art. 69 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 cererile de înscriere, indiferent de data 

înregistrării lor, sunt soluționate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011, conform cărora 

acestea vor fi soluționate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, 

după caz, la data săvârșirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv 

al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare 

în momentul introducerii lor. 

Aceste norme tranzitorii sunt relevante atât din perspectiva realizării lucrărilor de 

cadastru sistematic (din oficiu), cât și din perspectiva lucrărilor de cadastru sporadic (la 

cerere), întrucât sunt aplicabile dispozițiile referitoare la înscrierea în cartea funciară a 

posesiei de fapt, precum și cele privind obligativitatea eliberării certificatului solicitat de către 

reclamanți, doar în măsura în care lucrările de cadastru sistematic la nivelul unității 

administrativ teritoriale ar fi fost finalizate. 

Până la acel moment, înregistrările referitoare la imobilele situate în regiunile de 

transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare (cum este și cazul Municipiului Iași) se fac potrivit 

normele de drept material ce reglementează înscrierea în vechile registre de publicitate 

imobiliară. Or, posesia de fapt nu putea face obiectul înscrierii în sistemul de publicitate 

imobiliară al transcripțiunilor și inscripțiunilor reglementat de Codul civil de la 1864, sub 

imperiul căruia s-a produs faptul juridic al posesiei invocată de reclamanți. 

Prin urmare, este justificat refuzul pârâtului de eliberare a certificatului prevăzut de 

art. 126 alin. 1 lit. a din Ordinul ANCPI nr. 700/2014, nefiind îndeplinite cerințele legale 

pentru întocmire și emiterea acestuia, câtă vreme lucrările de cadastru sistematic nu au fost 

finalizate, iar procedura de înscriere a posesiei de fapt în cartea funciară prin întocmirea unei 

lucrări de cadastru sporadic nu poate fi urmată de către reclamanți. 

Desigur prevederile referitoare la înregistrarea posesiei și realizarea lucrărilor de 

cadastru sporadic în acest sens nu rămân fără aplicabilitate, acestea devenind incidente în 

cazurile reglementate de art. 41 alin. 2
1
 din Legea nr. 7/1996 și art. 309 alin. 4 lit. c) din 

Ordinul ANCPI nr. 700/2014, respectiv imobilelor din regiunile supuse prevederilor 

Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea reține că recursul este nefondat, sentința fiind 

dată cu aplicarea corectă a normelor de drept material. 

 

5. Contestație act administrativ fiscal. Contestare obligații fiscale suplimentare 

pentru care s-a dispus suspendarea soluționării contestației administrative. Condiții de 

formă pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Necesitatea prezentării originalului 

facturii fiscale. Duplicat factură fiscală. Caracterul special al procedurii de reconstituire a 

facturii fiscale față de procedura de reconstituire a documentelor financiar contabile. 

Incidența jurisprudenței Curții Europene de Justiție cu privire la exercitarea dreptului de 

deducere a TVA 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Drept fiscal. Taxă pe valoare adăugată. 

Indice alfabetic: Drept fiscal: 

- contestație decizie de impunere 

- suspendarea soluționării contestației administrativ-fiscale 

- condiții de formă pentru deducerea TVA 

- procedură reconstituire factură fiscală 

Temei de drept: C.fisc. (Legea nr. 571/2003) art.145 alin. 2, art. 146 alin. 1 lit. a, art. 

155; pct. 46  

din Normele metodologice de aplicare (HG nr. 44/2004) 

  Ordinul MFP nr. 3512/2008 art. 47; 

  Directiva CE 2006/112 art. 18, art. 22 
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În absența unei soluții administrative definitive pronunțate pe fondul pretențiilor de 

organul învestit cu soluționarea contestației administrative, instanța de contencios 

administrativ nici nu ar fi putut face ea însăși aprecieri cu privire la legalitatea stabilirii 

obligațiilor fiscale suplimentare care au făcut obiectul suspendării soluționării contestației. 

Într-o asemenea situație, singura opțiune a instanței de judecată era aceea de a analiza 

legalitatea măsurii suspendării soluționării contestației, însă câtă vreme reclamanta nu a 

invocat vreun motiv de nelegalitate care să privească această măsură o verificare din oficiu 

nu ar fi fost posibilă, câtă vreme în procedura judiciară de contestare a actelor administrativ 

fiscale se aplică principiul disponibilității. 

Deși în ceea ce privește exercitarea dreptului de deducere Directiva CE 2006/112 nu 

impune decât deținerea unei facturi care trebuie să conțină anumite informații, totuși Curtea 

Europeană nu exclude îndreptățirea statelor membre să reglementeze completarea facturii cu 

informații suplimentare în vederea asigurării colectării corecte a TVA și pentru a permite 

supravegherea de către autoritățile fiscale, cu condiția ca aceste informații să se limiteze la 

ceea ce este necesar pentru colectarea TVA și supravegherea de către autoritățile fiscale și să 

nu conducă la imposibilitatea exercitării dreptului de deducere sau la exercitarea extrem de 

dificilă a acestui drept (cauza C-123/87 și C-330/87, Lea Jorion, nee Jeunehomme and 

Société anonyme d'étude et de gestion immobiliere „EGI”, par. 14). 

Constituie duplicat al facturii și o fotocopie a facturii inițiale, pe care să se aplice 

ștampila furnizorului/prestatorului și să se menționeze că este duplicat și că înlocuiește 

factura inițială. În ceea ce privește procedura de reconstituire indicată în decizia de 

soluționarea contestației, respectiv cea prevăzută de pct. 41-46 din Ordinul MFP nr. 

3512/2008, contrar celor reținute de către organul fiscal, se observă că aceasta se referă în 

general la reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse. 

Este adevărat că factura reprezintă un document financiar contabil, însă aceasta are un 

regim contabil și fiscal distinct, situația pierderii, sustragerii sau distrugerii acesteia având o 

reglementare distinctă cuprinsă în pct. 47 al Ordinului MFP nr. 3512/2008, normă care este 

similară cu cea redată de pct. 46 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, 

în sensul că se acceptă ca duplicat o fotocopie a facturii inițiale, care are ștampila 

furnizorului, mențiunea că este duplicat și că înlocuiește factura inițială. Această din urmă 

cerință nu este una sacramentală, ci are scopul de a reflecta intenția părților de a înlocui 

factura inițială. 

Nerespectarea cerințelor de formă care pot fi remediate nu este de natură să repună 

în discuție buna funcționare a sistemului TVA-ului, astfel că prin aplicarea ad literam a 

reglementări referitoare la reconstituirea facturilor fiscale, o parte din sarcina TVA-ului ar fi 

suportată definitiv de recurentă, ca persoana impozabilă, ceea ce este contrar jurisprudenței 

CJUE citate în prezenta hotărâre. În ceea ce privește principiul proporționalității, trebuie 

reținut că, deși legiuitorul național are posibilitatea de a însoți obligațiile de formă ale 

persoanelor impozabile de sancțiuni de natură să le determine pe acestea din urmă să 

respecte obligațiile menționate, pentru a asigura o bună funcționare a sistemului TVA-ului, 

totuși recurgerea la aceste mijloace care, deși permit să se atingă în mod eficient obiectivul 

vizat de reglementarea națională, trebuie făcută astfel încât să aducă o cât mai mică atingere 

principiilor stabilite prin legislația Uniunii, cum ar fi principiul fundamental al dreptului de 

deducere a TVA-ului (Hotărârea din 10 iulie 2008, Sosnowska, C-25/07, punctul 23). 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal - Decizia nr. 1451/23.10.2019  

Prin sentința nr. XXX/CA din data de 2 aprilie 2019, Tribunalul Iași a respins acțiunea 

formulată de acțiunea formulată de reclamanta SC „S.C.” SRL, prin administrator judiciar 

„O.I.” S.P.R.L., în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A395&locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A395&lang=RO&format=html&target=CourtTab&anchor=#point23
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Iași și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași în numele și pentru Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Iași, respingând cererea reclamantei privind acordarea 

cheltuielilor de judecată. 

Împotriva sentinței nr. XXX/CA din data de 2 aprilie 2019 a Tribunalului Iași a 

promovat recurs reclamanta SC „S.C.” SRL, prin administrator judiciar „O.I.” S.P.R.L. și prin 

administrator P.D., invocând motivele de casare prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 

6 și 8 din Codul de procedură civilă.  

Analizând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate și în raport de actele și 

lucrările dosarului, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru următoarele 

considerente:  

Cu privire la primul motiv de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 

C.proc.civ., se observă că rolul acestui text fiind acela de a se asigura o bună administrare a 

justiției și pentru a se putea exercita controlul judiciar de către instanțele superioare. 

Noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță de judecată, care nu a motivat 

decât pe scurt hotărârea, să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost 

supuse, și fără a cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligație 

presupune, totuși, ca partea interesată să poată aștepta un răspuns specific și explicit la 

mijloacele decisive pentru soluționarea procedurii în cauză. (CEDO, Cauza Albina contra 

România, hotărârea din 28.04.2005; Cauza Vlasia contra România, hotărârea din 8 iunie 

2006). 

Obligația pe care o impune art. 6 paragraful 1 din Convenție instanțelor naționale de a-

și motiva deciziile nu presupune existența unui răspuns detaliat la fiecare argument (Hotărârea 

Perez, paragraful 81; Hotărârea Van der Hurk, paragraful 61; Hotărârea Ruiz Torija, 

paragraful 29). Întinderea acestei obligații de motivare poate varia după natura deciziei și nu 

poate fi analizată decât în lumina circumstanțelor fiecărei spețe. (CEDO, decizia Driemond 

Bouw BV c. Olanda, 2 februarie 1999). 

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 cu privire la aspectele de legalitate invocate. 

De altfel, recurenta se contrazice în susținerea acestei critici referitoare la motivarea 

hotărârii, întrucât, pe de o parte, susține că hotărârea nu este motivată, iar pe de altă parte, nu 

este de acord cu motivarea hotărârii instanței de fond, în sensul reținerii incidenței anumitor 

dispoziții legale.  

Sentința instanței de fond supusă analizei cuprinde motivele pe care se întemeiază 

soluția pronunțată, nu cuprinde motive contradictorii și nici străine de natura cauzei, astfel că 

nu este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 din C.proc.civ., 

verificarea în concret temeiurilor de drept aplicate de către prima instanță urmând a fi făcută 

prin prisma motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Cu privire la incidența în cauză a motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ., Curtea reține următoarele aspecte. 

În primul rând, în ceea ce privește contestarea punctului 1 al deciziei de soluționare a 

contestației nr. XXX/15.03.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, așa 

cum corect a constatat și prima instanță, organul fiscal a dispus măsura suspendării 

soluționării contestației până la soluționarea plângerii penale formulate de către organul fiscal. 
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Prin cererea de chemare în judecată, deși este indicat ca obiect al contestației acest 

punct, reclamanta nu a prezentat în concret motivele de nelegalitate care să privească măsura 

suspendării soluționării contestației, ci criticile vizează modul de stabilire a obligațiilor fiscale 

suplimentare stabilite prin decizia de impunere contestată și în privința cărora contestația nu a 

fost soluționată pe fond. 

Or, în absența unei soluții administrative definitive pronunțate pe fondul pretențiilor 

de organul învestit cu soluționarea contestației administrative, instanța de contencios 

administrativ nici nu ar fi putut face ea însăși aprecieri cu privire la legalitatea stabilirii 

obligațiilor fiscale suplimentare în cuantum de 293.228 lei (104.673 lei impozit pe profit și 

188.555 lei TVA), obligații care au făcut obiectul suspendării soluționării contestației și care 

au fost stabilite ca urmare a măririi bazei de impozitare cu suma de 785.645 lei aferentă 

achizițiilor declarate de reclamantă de la SC „A.F. ” SRL Ș., jud. Galați, reținându-se lipsa 

documentelor justificative și situația juridică, economică și fiscală neclară a emitentului 

facturii. 

Într-o asemenea situație singura opțiune a instanței de judecată era aceea de a analiza 

legalitatea măsurii suspendării soluționării contestației, însă câtă vreme reclamanta nu a 

invocat vreun motiv de nelegalitate care să privească această măsură o verificare din oficiu nu 

ar fi fost posibilă, câtă vreme în procedura judiciară de contestare a actelor administrativ 

fiscale se aplică principiul disponibilității. 

Recurenta a criticat în recursul formulat considerentele primei instanțe referitoare 

măsura suspendării, relevând pentru prima dată unele motive de nelegalitate.  

Cu toate acestea, Curtea subliniază că judecata în recurs este limitată pe de o parte la 

verificarea legalității hotărârii atacate, iar pe altă parte la ceea ce s-a judecat în primă instanță 

cu respectarea limitelor învestirii, fiind aplicabile prevederile art. 494 raportat la art. 478 alin. 

3 C.proc.civ., reclamanta neputând schimba înaintea instanței de recurs cauza cererii de 

chemare în judecată. 

Prin urmare, instanța de recurs constată că soluția primei instanțe respinge a 

contestației împotriva punctului 1 al deciziei de soluționare a contestației administrative este 

corectă, însă pentru considerentele expuse mai sus. 

În ceea ce privește modalitatea de soluționare și analizare a contestației împotriva 

punctului 2 al deciziei de soluționare a contestației nr. XXX/15.03.2018 a Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Iași prin care a fost respinsă contestația administrativă cu 

privire la suma de 159.300 lei reprezentând TVA suplimentar, Curtea constată că recursul 

reclamantei este fondat, pentru următoarele considerente: 

Aceste obligații suplimentare reprezintă TVA pentru care s-a refuzat dreptul de 

deducere, motivația fiind aceea că reclamanta nu a prezentat originalul facturilor fiscale emise 

de SC „U.M.” SRL (factura nr. aaa în valoarea de 221.250 lei, cu TVA de 53.100 lei) și SC 

„RBB T” SRL (factura fiscală nr. bbb, cu valoare de 442.500 lei, cu TVA de 106.200 lei). 

Astfel, este de menționat că din punct de vedere al legii fiscale aplicabile în materia 

deductibilității TVA pentru perioada 22.10.2012 – 30.10.2012 sunt incidente prevederile art. 

145 alin. 2, art. 146 alin. 1 lit. a și art. 155 din vechiul Cod fiscal (Legea nr. 571/2003 în 

forma anterioară modificării intervenite prin OUG nr. 111/2013). De subliniat că aceste 

prevederi au la bază Directiva 2006/112/CE, în care sunt reglementate la nivel european 

condițiile de deductibilitate a TVA-ului achitat.  

Curtea apreciază că în analiza debitelor suplimentare statuate de organul fiscal în 

sarcina reclamantei trebuie plecat de la premisa că pentru a obține deducerea TVA este 

necesar să fie îndeplinite atât cerințele de formă, cât și cele de fond, iar neîndeplinirea uneia 

din aceste condiții conduce la nerecunoașterea dreptului de deducere. 

În cauză organul fiscal a reținut că nu a au fost îndeplinite condițiile formale pentru 

exercitarea dreptului de deducere, respectiv mijloacele de probă pe care orice persoană 

interesată trebuie să le furnizeze pentru a beneficia de deducere, fiind edificatoare prevederile 

art. 146 alin. 2 lit. a din vechiul Cod fiscal care prevăd că pentru exercitarea dreptului de 



42 

 

deducere a taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să dețină o factură fiscală 

emisă în conformitate cu prevederile art. 155. 

Mai mult, normele metodologice în vigoare la data nașterii pretinsului drept de 

deducere, aprobate prin HG nr. 44/2004, prevedeau la pct. 46 că justificarea deducerii taxei se 

face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevăzute la art. 146 alin. 1 din 

Codul fiscal care să conțină cel puțin informațiile prevăzute la art. 155 alin. 19 din Codul 

fiscal. 

Tot pct. 46 din normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 146 C.fisc. 

stabilea că în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului 

de justificare, beneficiarul va solicita emitentului un duplicat al facturii, pe care se va 

menționa că înlocuiește documentul inițial. Duplicatul poate fi o factură nouă emisă de 

furnizor/prestator, care să cuprindă aceleași date ca și factura inițială, și pe care să se 

menționeze că este duplicat și că înlocuiește factura inițială sau o fotocopie a facturii inițiale, 

pe care să se aplice ștampila furnizorului/prestatorului și să se menționeze că este duplicat și 

că înlocuiește factura inițială. 

În acord cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, instanța de recurs subliniază că, 

în materia îndeplinirii condițiilor de deducere, prevalează condițiile de fond și nu cele de 

formă, iar aprecierea îndeplinirii condițiilor de formă trebuie făcută în așa fel încât exercitarea 

dreptului de deducere să nu fie extrem de dificilă sau imposibilă. 

De asemenea, trebuie observat că, deși în ceea ce privește exercitarea dreptului de 

deducere Directiva CE 2006/112 nu impune decât deținerea unei facturi care trebuie să 

conțină anumite informații, totuși, Curtea Europeană nu exclude îndreptățirea statelor membre 

să reglementeze completarea facturii cu informații suplimentare în vederea asigurării 

colectării corecte a TVA și pentru a permite supravegherea de către autoritățile fiscale, cu 

condiția ca aceste informații să se limiteze la ceea ce este necesar pentru colectarea TVA și 

supravegherea de către autoritățile fiscale și să nu conducă la imposibilitatea exercitării 

dreptului de deducere sau la exercitarea extrem de dificilă a acestui drept (cauza C-123/87 și 

C-330/87, Lea Jorion, nee Jeunehomme and Société anonyme d'étude et de gestion 

immobiliere „EGI”, par. 14). 

Cerințele de formă ale dreptului de deducere sunt reglementate la art. 18 și 22 din 

Directiva CE 2006/112, privesc modalitățile și controlul exercitării acestui drept, precum și 

buna funcționare a sistemului TVA-ului, cum ar fi obligațiile referitoare la contabilitate, la 

facturare și la declarare (cauza C-590/13, Idexx Laboratories, par. 42). 

În cauză organul fiscal a refuzat dreptul de deducere a TVA în baza celor două facturi 

prezentate de reclamantă, invocând faptul că acestea nu sunt originale așa cum prevedea pct. 

46 din normele metodologice de aplicare ale prevederilor art. 146 alin. 1 lit. a din vechiul Cod 

fiscal, iar duplicatele prezentate nu respectă cerințele stabilite de același punct al normelor 

metodologice și nici pct. 47 din Ordinul nr. 3512/2008 lipsind mențiunea „înlocuiește factura 

inițială”. 

Din punct de vedere al legii aplicabile în timp, sunt corecte susținerile recurentei 

referitoare la inaplicabilitatea Ordinului nr. 2634/2015 care cuprinde normele generale de 

întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile, iar data intrării în vigoare este 1 

ianuarie 2016, conform art. 8 din actul normativ, fiind strâns legat de apariția Legii nr. 

227/2015 privind Noul Cod fiscal. 

De asemenea, Curtea constată că legea aplicabilă procedurii de reconstituire a celor 

două facturi este cea în vigoare la momentul emiterii lor, întrucât este un aspect ce privește 

puterea doveditoare a acestor înscrisuri, astfel că sunt incidente dispozițiile art. 26 alin. 1 

C.proc.civ. potrivit cărora „legea care guvernează .... puterea doveditoare a probelor 

preconstituite ....este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor 

juridice care fac obiectul probațiunii”. 

În aceste condiții, pentru stabilirea normelor aplicabile procedurii reconstituire a 

facturilor fiscale este relevantă data emiterii acestora, astfel că atât în privința procedurii de 
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urmat cât și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească documentul financiar-contabil 

reconstituit sunt incidente atât dispozițiile pct. 46 din normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 (aprobate prin HG nr. 44/2004), cât și cele ale pct. 47 din Ordinul MFP nr. 

3512/2008. 

Or, aceste norme au un conținut similar și stabilesc faptul că constituie duplicat al 

facturii și o fotocopie a facturii inițiale, pe care să se aplice ștampila furnizorului/prestatorului 

și să se menționeze că este duplicat și că înlocuiește factura inițială. 

În ceea ce privește procedura de reconstituire indicată în decizia de soluționarea 

contestației, respectiv cea prevăzută de pct. 41-46 din Ordinul MFP nr. 3512/2008, contrar 

celor reținute de către organul fiscal, se observă că aceasta se referă în general la 

reconstituirea documentelor financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse.  

Este adevărat că factura reprezintă un document financiar contabil, însă aceasta are un 

regim contabil și fiscal distinct, situația pierderii, sustragerii sau distrugerii acesteia având o 

reglementare distinctă cuprinsă în pct. 47 al Ordinului MFP nr. 3512/2008, normă care este 

similară cu cea redată de pct. 46 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, 

în sensul că se acceptă ca duplicat o fotocopie a facturii inițiale, care are ștampila furnizorului, 

mențiunea că este duplicat și că înlocuiește factura inițială. 

Prin urmare, neregularitățile invocate de organul fiscal referitoare la nerespectarea 

procedurii de rectificare prevăzută de pct. 41-46 din Ordinul MFP nr. 3512/2008 nu poate 

conduce la nerecunoașterea dreptului de deducere al TVA, în condițiile în care aceasta nu era 

aplicabilă în cazul facturilor fiscale. 

Mai mult, pentru întărirea aceste concluzii Curtea face trimitere la actuala 

reglementare a procedurii de reconstituire a documentelor financiar contabile cuprinsă în 

Ordinul MFP nr. 2634/2015, care se referă la documente financiar contabile, în general, în 

timp ce în cazul facturii, la pct. 26 din norme prevede că toate operațiunile privind factura 

(întocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectuează conform prevederilor 

Codului fiscal și ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia. Or, în cuprinsul 

Normelor metodologice de aplicare a Noului Cod fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016 la pct. 69 

alin. 4 se prevăd aceleași cerințe în cazul duplicatului facturii ca în vechile norme 

metodologice (mai sus citate), fără să fie reglementată o procedură similară de reconstituire ca 

în situația altor documente financiar contabile. 

Reproșează organele fiscale reclamantei că duplicatele prezentate de aceasta nu conțin 

mențiunea că înlocuiește factura inițială, însă această cerință nu este una sacramentală, ci are 

scopul de a reflecta intenția părților de a înlocui factura inițială.  

Această intenție rezultă în mod neechivoc din mențiunile făcute pe copia facturii 

fiscale nr. aaa, depusă alăturat cererii de recurs, copie care poartă ștampila societății emitente, 

precum și mențiunile „duplicat” și „înlocuiește factura inițială”, astfel încât, indiferent când a 

fost reconstituită această factură, ea trebuie luată în considerare și trebuie să i se recunoască 

reclamantei dreptul de deducere a TVA-ului în valoare de 53.100 lei, mai ales în condițiile în 

care nu este contestat faptul că obiectul achiziției a fost destinat utilizării în scopul efectuării 

unei operațiuni taxabile. 

În privința celeilalte copii a facturii fiscale nr. bbb, Curtea constată că, într-adevăr, 

aceasta nu cuprinde mențiunea că acest duplicat înlocuiește factura inițială, însă conține 

ștampila societății emitente și mențiunea „duplicat”.  

Cu toate acestea, neregularitatea invocată de organele fiscale apare ca fiind excesivă și 

contrară principiului neutralității TVA-ului, care impune, potrivit unei jurisprudențe constante 

a CJUE, ca deducerea acestei taxe în amonte să fie acordată dacă cerințele de fond sunt 

îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise de către persoanele impozabile 

(a se vedea în acest sens Hotărârea din 28 iulie 2016, Astone, C-332/15, punctul 45).  

În cauză, omiterea anumitor cerințe de formă (prezentarea originalului facturii și lipsa 

unei anumite mențiuni de pe copia aceleiași facturi) prevăzute de reglementarea în vigoare la 

data nașterii dreptului de deducere a avut drept consecință refuzul deducerii TVA-ului, deși 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A614&locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A614&lang=RO&format=html&target=CourtTab&anchor=#point45
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erau întrunite condițiile de fond necesare pentru a putea beneficia de deducerea sumei de 

106.200 lei.  

Curtea subliniază că nerespectarea cerințelor de formă care pot fi remediate nu este de 

natură să repună în discuție buna funcționare a sistemului TVA-ului, astfel că prin aplicarea 

ad literam a reglementări referitoare la reconstituirea facturilor fiscale, o parte din sarcina 

TVA-ului ar fi suportată definitiv de recurentă, ca persoana impozabilă, ceea ce este contrar 

jurisprudenței CJUE citate în prezenta hotărâre.  

Mai mult, în ceea ce privește principiul proporționalității, trebuie reținut că, deși 

legiuitorul național are posibilitatea de a însoți obligațiile de formă ale persoanelor impozabile 

de sancțiuni de natură să le determine pe acestea din urmă să respecte obligațiile menționate, 

pentru a asigura o bună funcționare a sistemului TVA-ului, totuși recurgerea la aceste 

mijloace care, deși permit să se atingă în mod eficient obiectivul vizat de reglementarea 

națională, trebuie făcută astfel încât să aducă o cât mai mică atingere principiilor stabilite 

prin legislația Uniunii, cum ar fi principiul fundamental al dreptului de deducere a TVA-ului 

(Hotărârea din 10 iulie 2008, Sosnowska, C-25/07, punctul 23). 

Așadar, într-o situație precum cea în discuție în cauză, ținând seama de locul important 

pe care îl ocupă dreptul de deducere în sistemul comun al TVA-ului, o sancțiune care constă 

într-un refuz absolut al dreptului de deducere este disproporționată în cazul în care nu ar fi 

dovedită nicio fraudă și nicio atingere adusă bugetului statului (Hotărârea din 12 iulie 2012, 

EMS - Bulgaria Transport, C-284/11, punctul 70).  

Or, niciun element din dosarul prezentat Curții nu indică un risc de fraudă sau de 

atingere adusă bugetului statului. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea a constatat că sentința Tribunalului Iași este 

nelegală, fiind dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material, prin raportare la situația 

particulară a reclamantei, căreia i s-a refuzat dreptul de deducere a TVA în baza duplicatelor 

celor două facturi emise în luna octombrie 2012, pentru neregularități formale care nu afectau 

fondul dreptului de deducere, fără a lua în considerare jurisprudența Curții de Justiție a 

Uniunii Europene referitoare la interpretarea dispozițiilor Directivei CE 112/2006. 

 

6. Anulare act administrativ. Primă de relocare acordată de AJOFM pentru 

persoanele înregistrate ca șomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată 

la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința. 

Suspendarea dreptului la primă de relocare pe perioada concediului pentru creșterea 

copilului. Nelegalitate. Cumularea primei de relocare cu indemnizația pentru creșterea 

copilului 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- primă relocare acordată șomerilor 

- suspendare primă relocare 

- concediu creștere copil 

Temei de drept: Legea nr. 76/2002 art. 76
2
 alin. 1, alin. 2, alin. 6 

  HG nr. 174/2002 art. 46
3
 alin. 5 

 

 

Nici Legea nr. 76/2002 și nici HG nr. 174/2002 nu cuprind dispoziții care să 

reglementeze cazurile și condițiile în care se poate dispune măsura suspendării dreptului la 

prima de relocare. Prin urmare, măsura suspendării dreptului reclamantei la prima de 

relocare dispusă de instituția publică pârâtă nu este una care să aibă un temei legal, astfel că 

privarea reclamantei de un drept recunoscut anterior printr-un act administrativ este 

nelegală și lipsită de previzibilitate. Fiind vorba de o măsură prin care se restrânge un drept 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A395&locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2008%3A395&lang=RO&format=html&target=CourtTab&anchor=#point23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A458&locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2012%3A458&lang=RO&format=html&target=CourtTab&anchor=#point70
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recunoscut printru-un act administrativ individual, era necesar să existe o normă clară și 

previzibilă care să prevadă o astfel de restrângere în cazuri precum cel în care se află 

reclamanta. Or, nici Normele metodologice aprobate prin HG nr. 174/2002 și nici Legea nr. 

76/2002 nu cuprind prevederi prin care să fie reglementată situația interzicerii/suspendării 

plății lunare a primei de relocare recunoscută beneficiarului pe perioada de suspendare a 

contractului individual de muncă la cererea angajatului ca urmare a aprobării concediului 

de creștere a copilului. 

Esențial pentru recunoașterea dreptului la prima de relocare este încadrarea în 

muncă a persoanei înregistrată ca șomer, iar nu realizarea veniturilor lunare din salarii și 

asimilate salariilor. Or, încadrare în muncă a reclamantei s-a făcut prin contractul individual 

de muncă care, chiar dacă a fost suspendat începând cu data de 22.06.2018, este în 

continuare în vigoare. Prin suspendarea contractului individual de muncă pe perioada 

efectuării concediului de creștere a copilului reclamanta nu a pierdut calitatea de angajat 

pentru a se justifica refuzul pârâtei de acordare a primei de relocare. 

Aplicând principiul de interpretare ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus 

(unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem) rezultă că indemnizația de concediul 

de creștere a copilului este un venit care se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar al 

familiei, conform art. 76
2
 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 și art. 46

3
 alin. 5 din HG nr. 

174/2002, indiferent că acest venit este realizat de beneficiarul primei de relocare sau de un 

alt membru al familiei. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal – Decizia nr. 1739/4.12.2019  

 

Prin Sentința nr. 587/CA/18.04.2019, pronunțată de Tribunalul Iași, s-a respins 

acțiunea formulată de reclamanta C.M. în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă I. 

În motivarea sentinței s-a reținut că beneficiază de prima de relocare destinată 

asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, persoanele 

înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în 

muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de 

localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă 

domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă. 

Deși art. 76 ind. 2 din Legea nr. 76/2002 nu prevede în mod expres acest lucru, este 

evident că de aceste dispoziții legale pot beneficia doar persoanele care, în baza unui contract 

individual de muncă, prestează activitate în folosul unui angajator într-o altă localitate decât 

cea de domiciliu, realizând în consecință venituri, acesta fiind și motivul pentru care în HG 

174/2002 la art. 46 ind. 4 lit. o și art. 46 ind. 6 lit. d, printre documentele cerute pentru a 

beneficia de acest drept se află și adeverința emisă de angajator care atestă venitul net din 

salarii și asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a 

primei de relocare.  

Atâta timp cât contractul individual de muncă este suspendat, angajatul nu poate 

beneficia de drepturile prevăzute art. 76 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 76/2002. 

S-a arătat că nu prezintă relevanță în cauză împrejurarea că reclamanta nu face parte 

din categoria persoanelor ce nu pot beneficia de prima de relocare, așa cum sunt acestea 

stabilite prin dispozițiile art. 46 ind. 3 alin. 2 din HG nr. 174/2002. 

Astfel, în cauză, prin dispoziția contestată nu a fost nici respinsă cererea reclamantei 

de acordare a primei de relocare și nici nu s-a dispus încetarea acordării acestui drept, pârâta 

dispunând doar ca, pe perioada în care contractul individul de muncă al reclamantei este 

suspendat, să fie suspendat și dreptul reclamantei de a beneficia de prima de relocare, urmând 
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ca, în mod evident, la încetarea motivului de suspendare a contractului de muncă, să fie 

reluată și plata primei de relocare. 

A mai reținut prima instanță că, potrivit art. 46 ind. 3 lit. f din HG nr. 174/2002: „(5) 

Prin sintagma «venituri nete lunare realizate» prevăzută la art. 76 ind. 2 alin. (2) din lege se 

înțeleg, după caz, următoarele venituri nete realizate lunar: f) stimulentul de inserție, 

indemnizația de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani 

și indemnizația de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, acordate lunar 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

Din aceste dispoziții legale nu rezultă însă că o persoană poate beneficia de prima de 

relocare și pe perioada cât beneficiază de indemnizația de concediu pentru creșterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani.  

Astfel, art. 76 ind. 2 din Legea nr. 76/2002 prevede: „Prima de relocare prevăzută la 

alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în 

situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 

5.000 lei/lună.” 

Pentru a beneficia de prima de relocare, veniturile beneficiarului acestei prime 

împreună cu familia trebuie să fie de maxim 5.000 lei/lună. Este evident că, în acest context, 

trimiterea pe care art. 46 ind. 3 lit. f din HG nr. 174/2002 o face la indemnizația de concediu 

pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, are în vedere ipoteza în 

care un alt membru al familiei beneficiază de o astfel de indemnizație, acest venit urmând a fi 

avut în vedere pentru a se determina în ce măsură veniturile familiei se încadrează în limita 

stabilită de art. 76 ind. 2 alin. 2 din lege pentru ca angajatul să beneficieze de prima de 

relocare.  

Această interpretare se impune cu atât mai mult cu cât art. 46 ind. 3 alin. 5 din HG nr. 

174/2002 include în categoria veniturilor nete lunare realizate prevăzută la art. 76 in. 2 alin. 

(2) din lege și venituri precum venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 

416/2001, cu modificările și completările ulterioare (art. 46 ind. 3 alin. 5 lit. d) sau 

indemnizația de șomaj acordată lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificările și 

completările ulterioare (art. 46 ind. 3 alin. 5 lit. e). 

Este evident că beneficiarul unei indemnizații de șomaj sau beneficiarul venitului 

minim garantat nu poate avea concomitent și calitatea de angajat în baza unui contract 

individul de muncă, astfel că trimiterea pe care textul de lege o face la astfel de venituri are în 

vedere ipoteza în care alți membri ai familiei realizează astfel de venituri, nu și beneficiarul 

primei de relocare.  

Cat privește incidența în cauza a dispozițiilor art. 49 alin. 3 din Codul Muncii, 

Tribunalul reține că, potrivit textului de lege invocat: „(3) Pe durata suspendării pot continua 

să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt 

prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte 

individuale de muncă sau prin regulamente interne.” 

Din textul de lege rezultă că, pentru a beneficia de alte drepturi pe perioada cât 

contractul individual de muncă este suspendat, este necesar ca acest drept să fie stipulat în 

mod expres, fie prin lege, fie prin contractul colectiv sau individual de muncă sau prin 

regulamente interne.  

În cauză, însă, Legea nr. 76/2002 nu prevede dreptul angajatului de a beneficia de 

prima de relocare și pe perioada cât contractul individul de muncă este suspendat. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurenta C.M., considerând-o 

netemeinică și nelegală, solicitând admiterea apelului și, în rejudecare, să se modifice sentința 

și, reanalizând probatoriul administrat la instanța de fond, prin prisma legislației aplicabile, să 

se admită acțiunea așa cum a fost formulată. 
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Apreciază sentința nelegală, întrucât a fost dată cu încălcarea, greșita interpretare a 

prevederilor art. 76 ind. 2 din Legea nr. 76/2002 și urm., precum și cele ale art. 46 ind. 2, art. 

46 ind. 3, art. 46 ind. 6 din Norma de aplicare a Legii nr. 76/2002, și urm., art. 49 din Codul 

muncii. 

După aprecierea sa, Legea nr. 76/2002 stabilește doar condițiile în care se acordă 

această primă, precum și cele în care încetează acordarea acestui drept, însă nici un caz 

prevederile art. 76 ind. 2 din Legea nr. 76/2002 nu stabilesc condițiile de suspendare a 

acordării acestui drept, prin prisma acestor dispoziții legale eronat aplicate și interpretate, 

sentința atacată este nelegală, cum nelegală și inaplicabilă, practic, este, în consecință, și 

dispoziția atacată. 

În ceea ce privește adeverința emisă de angajator, că este angajată în muncă și care să 

ateste venitul realizat pentru luna respectivă, nu a avut cum să depună o astfel de adeverință, 

întrucât contractul său de muncă este suspendat. Apreciază că nici nu era necesar să depună o 

asemenea adeverință, întrucât situația sa se încadrează în prevederile art. 46 ind. 3 alin. 5 lit. f 

din Norma de aplicare a Legii nr. 76/2002. 

Mai mult, adeverința atestă calitatea sa de salariat, calitate ce nu a încetat, astfel, în 

mod corect și legal a depus decizia XXX/22.06.2018 emisă de societatea la care este angajată, 

respectiv SC „O.M.” SRL prin care aceasta a dispus suspendarea contractului individual de 

muncă în temeiul dispozițiilor art. 51 lit. 1 din Codul Muncii, întrucât la data de 10.05.2018 a 

dat naștere unui copil. De asemenea, veniturile realizate au fost dovedite prin depunerea 

deciziei nr. XXX, AJPIS I. i-a acordat indemnizația de creștere copil. 

În mod total greșit instanța de fond apreciază că trimiterea pe care textul de lege o face 

la astfel de venituri are în vedere ipoteza în care alți membri ai familiei realizează astfel de 

venituri, nu și beneficiarul primei de relocare. În primul rând, textul de lege se referă strict la 

beneficiarul primei, textul nefăcând niciun moment trimitere la membrii familiei, încă de la 

alineatul 1 al art. 46 ind. 3 al Legii nr. 76/2002. În al doilea rând, raționamentul instanței cum 

că angajatul beneficiar al primei nu poate avea indemnizație de șomaj este la fel greșit 

interpretată prin omiterea analizei alineatului (3) al acelui articol care prevede: „Prima de 

relocare prevăzută la art. 76 ind. 2 din lege se poate cumula cu drepturile prevăzute la art. 72 

din lege sau cu prima prevăzută la art. 73 ind. l alin. l din lege și dreptul prevăzut la art. 73 

ind. l alin. 2 din lege, după caz.” 

Astfel, chiar dacă se angajează, șomerii pot primi indemnizație de șomaj acordată 

pentru perioada cuprinsă între momentul angajării și cel la care expiră indemnizația de șomaj 

acordată potrivit legii. Acesta este raționamentul pentru care s-a introdus lit. d și e, pentru că 

ele pot fi cumulate cu prima de relocare așa cum prevede alineatul 3 al acelui articol, 

controversat. 

Mai mult, apreciază că, dacă legiuitorul avea în vedere veniturile cumulate ale familiei 

trebuia să prevadă în mod expres în acest articol a acestui lucru, și nu să se refere strict la 

beneficiari și la veniturile acestora. Veniturile obținute de familie sunt trecute în mod distinct, 

concret, în art. art. 46 ind. 3 alin. 2 lit. c din lege. 

În opinia sa, referirea făcută de articolul 49 alin. 3 din Codul Muncii nu se referă la 

prevederea expresă în legea specială a dreptului angajatului de a beneficia de primă de 

relocare pe durata suspendării contractului de muncă, ci se referă strict la faptul că drepturile 

să fie prevăzute de legea specială. 

Pentru ca suspendarea plății drepturilor salariale ca efect al suspendării contractului de 

muncă, precum și datorită faptului că acest cod al muncii se aplică și raporturilor de muncă 

reglementate de legi speciale, s-a considerat introducerea în mod expres a prevederii de la art. 

49 alin. 3, ceea ce denotă faptul că suspendarea contractului de muncă nu implică în mod 

automat și suspendarea celorlalte drepturi prevăzute în legi speciale. 

Nu în ultimul rând, raționamentul instanței de fond cu privire la legalitatea deciziei de 

suspendare, câtă vreme nu există instituția suspendării plății primei strict legată de 

suspendarea contractului de muncă și care să determine în mod automat suspendarea plății 
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primei, această interpretare este total eronată și solicită instanței de control judiciar să îl 

înlăture ca atare. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, instanța a constatat că recursul este întemeiat, pentru 

următoarele considerente: 

Cu privire la primul motiv de nelegalitate, Curtea arată că textul art. 425 alin. 1 lit. b 

C.proc.civ. consacră principiul potrivit căruia hotărârile trebuie să fie motivate în fapt și în 

drept, iar nerespectarea acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art. 488 alin. 1 

pct. 6 C.proc.civ., rolul acestui text fiind acela de a se asigura o bună administrare a justiției și 

pentru a se putea exercita controlul judiciar de către instanțele superioare. 

Noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță de judecată, care nu a motivat 

decât pe scurt hotărârea, să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost 

supuse, și, fără a cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligație 

presupune, totuși, ca partea interesată să poată aștepta un răspuns specific și explicit la 

mijloacele decisive pentru soluționarea procedurii în cauză. (CEDO, Cauza Albină contra 

România, hotărârea din 28.04.2005). 

Obligația pe care o impune art. 6 paragraful 1 din Convenție instanțelor naționale de a-

și motiva deciziile nu presupune existența unui răspuns detaliat la fiecare argument (Hotărârea 

Perez, paragraful 81; Hotărârea Ruiz Torija, paragraful 29). Întinderea acestei obligații de 

motivare poate varia după natura deciziei și nu poate fi analizată decât în lumina 

circumstanțelor fiecărei spețe (CEDO, decizia Driemond Bouw BV c. Olanda, 2 februarie 

1999). 

De asemenea, 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, s-a constatat că, în cauză, a fost îndeplinită cerința motivării prin 

prezentarea argumentelor decisive în soluționarea pricinii, prin prezentarea textelor de lege 

aplicabile din care rezultă în mod neechivoc examinarea motivelor de nelegalitate invocate 

prin raportare și la dispozițiile 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. 

Motivarea instanței de fond răspunde exigențelor legale, instanța arătând pe larg 

considerentele care au condus la adoptarea soluției, subliniind argumentele pentru care nu au 

fost considerate ca temeinice criticile de nelegalitate ale deciziei de suspendare a primei de 

relocare. De altfel, recurenta se contrazice în susținerea acestei critici referitoare la motivarea 

hotărârii, întrucât, pe de o parte, susține că hotărârea nu este motivată, iar pe de altă parte, nu 

este de acord cu motivarea și interpretarea dată de prima instanța de fond textelor de lege 

aplicabile. 

Curtea a constatat că este neîntemeiată critica recurentei referitoare la faptul că 

instanța de fond nu a examinat susținerile sale, întrucât cererea a fost analizată în raport de 

motivele prezentate în acțiunea dedusă judecății, iar modul în care a interpretat și aplicat 

dispozițiile legale de drept material invocate trebuie verificat prin prisma motivului de casare 

prevăzut de pct. 8 al art. 488 alin. 1 C.proc.civ. 

Sentința instanței de fond supusă analizei cuprinde motivele pe care se întemeiază 

soluția pronunțată, nu cuprinde motive contradictorii și nici străine de natura cauzei, astfel că 

nu este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 din C.proc.civ. 

Din perspectiva modului de aplicare a normelor de drept material, ca motiv de recurs 

prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. invocat de recurentă prin cererea de recurs, 

Curtea apreciază că acesta este întemeiat. 
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Astfel, conform art. 76
2
 alin. 1, 2 și 6 din Legea nr. 76/2002, persoanele înregistrate 

ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit 

legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care 

își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își 

stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, beneficiază 

de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală 

cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua 

reședință, dar nu mai mult de 900 de lei. 

(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri 

nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună 

cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. […] 

(6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o 

perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate 

condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). 

În cazul reclamantei se observă că prin dispoziția nr. XXX/23.02.2018 emisă de 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă B. a fost stabilit, începând cu data de 

01.03.2018 și până la data de 29.01.2019 dreptul la prima de relocare prevăzut de art. 76
2
 din 

Legea nr. 76/2002, în valoare de 900 lei reprezentând 75% din valoarea chiriei din contractul 

de închiriere. 

Prin această dispoziție a fost recunoscut reclamantei dreptul la primă de relocare 

prevăzut de art. 76
2
 din Legea nr. 76/2002, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă B. constatând că s-a făcut dovada că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de alin. 1 și 2 

din acest text de lege, printre care și cea esențială privind încadrarea în muncă prin încheierea 

unui contract individual de muncă pe durată de cel puțin 12 luni cu SC „O.M.” SRL la data de 

19.01.2018. 

Ulterior recunoașterii dreptului la prima de relocare, prin decizia nr. XXX/22.06.2018, 

la cererea reclamantei, angajatorul a dispus suspendarea contractului individual de muncă nr. 

XXX/19.01.2018 al reclamantei începând cu data de 22.06.2018 în baza prevederilor art. 51 

lit. l din Codul Muncii, ca urmare a aprobării concediului pentru creșterea copilului. 

Prin decizia nr. XXX/17.07.2018 emisă de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială I. a fost aprobată plata indemnizației pentru creșterea copilului în cuantum de 1.250 

lei începând cu data de 22.06.2018 pentru reclamanta C.M., pentru copilul născut la data de 

10.05.2018. 

Intimata, invocând dispozițiile art. 76
2
 din Legea nr. 76/2002 și art. 46

6
 alin. 1 lit. d 

din HG nr. 174/2002 și având în vedere suspendarea contractului individual de muncă, prin 

dispoziția nr. XXX/09.08.2018 a dispus începând cu data de 22.06.2018 suspendarea 

dreptului reclamantei la prima de relocare. 

Așa cum susține și recurenta, Curtea a reținut că nici Legea nr. 76/2002 și nici HG nr. 

174/2002 nu cuprind dispoziții care să reglementeze cazurile și condițiile în care se poate 

dispune măsura suspendării dreptului la prima de relocare. Prin urmare, măsura suspendării 

dreptului reclamantei la prima de relocare dispusă de instituția publică pârâtă nu este una care 

să aibă un temei legal, astfel că privarea reclamantei de un drept recunoscut anterior printr-un 

act administrativ este nelegală și lipsită de previzibilitate. 

Pe de altă parte, calificând măsura suspendării drept un refuz de recunoaștere a 

dreptului lunar la prima de relocare în perioada de valabilitate a dispoziției nr. 5/23.02.2018 

emisă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă B., instanța de recurs a 

constatat că refuzul instituției pârâte este unul nejustificat. 

Contrar celor reținute de prima instanță, Curtea a constatat că, fiind vorba de o măsură 

prin care se restrânge un drept recunoscut printru-un act administrativ individual, era necesar 

să existe o normă clară și previzibilă care să prevadă o astfel de restrângere în cazuri precum 

cel în care se află reclamanta. Or, nici Normele metodologice aprobate prin HG nr. 174/2002 

și nici Legea nr. 76/2002 nu cuprind prevederi prin care să fie reglementată situația 
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interzicerii/suspendării plății lunare a primei de relocare recunoscută beneficiarului pe 

perioada de suspendare a contractului individual de muncă la cererea angajatului ca urmare a 

aprobării concediului de creștere a copilului. 

După cum s-a arătat și mai sus, esențial pentru recunoașterea dreptului la prima de 

relocare este încadrarea în muncă a persoanei înregistrată ca șomer, iar nu realizarea 

veniturilor lunare din salarii și asimilate salariilor. Or, încadrarea în muncă a reclamantei s-a 

făcut prin contractul individual de muncă nr. XXX/19.01.2018 care, chiar dacă a fost 

suspendat începând cu data de 22.06.2018, este în continuare în vigoare. 

În acest sens sunt și prevederile art. 46
5
 alin. 1 din HG nr. 174/2002, potrivit cărora 

prima de relocare prevăzută la art. 76^2 din lege se acordă de la data de întâi a lunii 

următoare solicitării acordării acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, în situația în 

care în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu excepția 

situației prevăzute la art. 76^3 alin. (4) din lege și sunt respectate condițiile prevăzute la art. 

76^2 alin. (1) și (2) și art. 76^3 alin. (2) din lege, precum și condiția privind existența cel 

puțin pe această perioadă a unui contract de închiriere a unui spațiu locativ, care este 

înregistrat la organul fiscal competent. 

Or, prin suspendarea contractului individual de muncă pe perioada efectuării 

concediului de creștere a copilului reclamanta nu a pierdut calitatea de angajat pentru a se 

justifica refuzul pârâtei de acordare a primei de relocare. 

Este adevărat că începând cu data de 22.06.2018 reclamanta nu a mai putut prezenta 

toate înscrisurile cerute de art. 46
6
 alin. 1 din HG nr. 174/2002 pentru efectuarea plății sumei 

lunare corespunzătoare primei de relocare, întrucât în condițiile suspendării contractului 

individual de muncă, angajatorul său nu a mai fost în măsură să elibereze adeverința din care 

să rezulte „venitul net din salarii și asimilate salariilor” realizat de persoana încadrată în luna 

pentru care se solicită prima de relocare. 

Textul de lege invocat de către intimată prevede că pentru acordarea lunară a 

cuantumului primei de relocare beneficiarul primei vor fi depuse lunar, următoarele 

documente:  

- dovada plății chiriei lunare stabilite în contractul de închiriere înregistrat la organul 

fiscal competent – lit. a;  

- facturile emise de furnizorii de utilități – lit. b;  

- declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete realizate 

de persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile 

prevăzute la art. 46 ind. 3 alin. (5)– lit. c;  

- adeverința emisă de angajator că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din 

salarii și asimilate salariilor realizat de persoana încadrată în luna pentru care aceasta solicită 

cuantumul lunar al primei de relocare – lit. d;  

- contractul de închiriere nou, înregistrat la organul fiscal competent, în situația în care 

contractul de închiriere depus la agenție în vederea acordării primei de relocare încetează în 

perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni – lit. e. 

Într-adevăr, pentru acordarea primei lunare de relocare normele de aplicare a Legii nr. 

76/2002 prevăd necesitatea depunerii lunare a unor documente printre care și adeverința 

emisă de angajator conform art. 46
6
 alin. 1 lit. d, care să ateste că beneficiarul primei este 

încadrat în muncă și cuantumul venitului net lunar din salarii și asimilate salariilor. 

Cu toate acestea, prima instanță a omis să constate în cazul reclamantei imposibilitatea 

obiectivă de prezentare a acestei adeverințe, imposibilitate determinată de suspendarea 

contractului individual de muncă pe perioada efectuării concediului de creștere a copilului. 

Interpretarea dată de prima instanță prevederilor mai sus citate în sensul că, în esență, 

beneficiarul primei de relocare nu ar putea cumula această primă cu indemnizația pentru 

creștere a copilului nu este însușită de instanța de recurs. 

Astfel, contrar celor reținute de prima instanță, Curtea, analizând prevederile art. 46
6
 

alin. 1 lit. c din HG nr. 174/2002, a constatat că beneficiarul primei de relocare este obligat să 
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depună lunar și o declarație pe proprie răspundere privind membrii familiei, dar și veniturile 

nete, astfel cum au fost definite de art. 46
3
 alin. 5 din norme, pentru fiecare persoană, 

indiferent de cine le-a realizat (atât de beneficiar - persoană singură, cât și acesta împreună cu 

familia). 

Or, art. 46
3
 alin. 5 lit. f din HG nr. 174/2002 include în categoria veniturile nete 

realizate și indemnizația de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 

acordată lunar conform OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor. 

De asemenea, se observă că nici din art. 76
2 

din Legea nr. 76/2002, și nici din normele 

metodologice emise în aplicarea acestor prevederi nu rezultă concluzia primei instanței, 

respectiv că această categorie de venit net (indemnizația de concediu de creștere a copilului) 

ar putea fi încasată, în perioada de acordare a primei de relocare, doar de celorlalți membri ai 

familiei, iar nu de beneficiarul primei. 

Din contră, aplicând principiul de interpretare ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemus (unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem) rezultă că 

indemnizația de concediu de creștere a copilului este un venit care se ia în calcul la stabilirea 

venitului net lunar al familiei, conform art. 76
2
 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 și art. 46

3
 alin. 5 

din HG nr. 174/2002, indiferent că acest venit este realizat de beneficiarul primei de relocare 

sau de un alt membru al familiei. 

De asemenea, în perioada cât persoana beneficiază de concediu de creștere a copilului 

aceasta încasează indemnizația corespunzătoare prevăzută de OUG nr. 111/2010, iar 

contractul individual de muncă este suspendat conform prevederilor Codului muncii și 

salariatul nu mai încasează drepturi salariale. Prin urmare, nici adeverința din care rezultă 

venitul net din salariu sau asimilat venitului din salarii nu poate fi depusă de către angajatul 

beneficiar al primei de relocare. 

Pe de altă parte, aceeași concluzie se desprinde și din dispozițiile art. 46
5
 alin. 1 din 

HG nr. 174/2002 (mai sus citate) care prevăd acordarea primei de relocare în situația în care 

în această perioadă de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat. Astfel, 

interpretând per a contrario această dispoziție, rezultă că dacă persona nu a pierdut calitatea 

de angajat aceasta poate beneficia de prima de relocare, în măsura în care îndeplinește 

celelalte cerințe legale. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea a reținut că dispoziția nr. XXX/09.08.2018 

emisă de pârâta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă I. de suspendare a plății 

primei de relocare este nelegală și se impunea a fi anulată, recursul reclamantei fiind întemeiat 

sub acest aspect. 

Cu privire la cererea reclamantei de obligare a pârâtei la emiterea unei noi dispoziții 

privind acordarea, plata primei de relocare începând cu data de 22.06.2018 și până la data de 

01.03.2021, Curtea a constatat că aceasta nu poate fi admisă, câtă vreme, ca urmare a anulării 

dispoziției de suspendare, continuă să-și producă efectele actul administrativ anterior prin care 

a fost recunoscut dreptul reclamantei la prima de relocare, respectiv dispoziția nr. 

XXX/23.02.2018 emisă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

De altfel, prin admiterea acestei cereri, astfel cum a fost formulată, s-ar ajunge la 

modificarea condițiilor de acordare a primei de relocare (sub aspectul perioadei pentru care a 

fost acordat) așa cum au fost stabilite prin dispoziția inițială de recunoaștere a acestui drept, 

fără a fi motivată în vreun fel această modificare și fără ca actul administrativ inițial de 

recunoaștere a dreptului să fi fost contestat în privința legalității. 

În consecință, recursul a fost admis pentru motivele și în limitele evidențiate mai sus, 

sentința fiind casată în tot, cu admiterea în parte a acțiunii, în sensul anulării dispoziției nr. 

XXX/09.08.2018 emisă de pârâta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă I. și 

respingerii cererii privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi dispoziții privind acordarea 

primei de relocare. 
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7. Urbanism. Anulare certificat de urbanism. Necesitatea avizului de la Autoritatea 

Aeronautică în zonele cu servituți aeronautice. Excepție de la avizare prevăzută într-un 

Regulament Local de urbanism aferent PUG-ului unei unități administrativ teritoriale  

 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Urbanism. Certificat de urbanism. 

Indice alfabetic: Urbanism: 

- certificat de urbanism 

- aviz de la Autoritatea Aeronautică 

- servitute aeronautică 

- regulament local de urbanism aferent PUG 

Temei de drept: Legea nr. 50/1991 art. 6 lit. a-c,  

  Ordin MADRL nr. 839/2007 art. 33 alin. 2 

OG nr. 29/1997 privind Codul Aerian art. 77 din OG nr. 29/1997 și  

Ordinului MT nr. 735/2015 

 

 

În principiu, documentațiile de urbanism locale permit eliberarea certificatului de 

urbanism fără a fi inserată obligația obținerii unui anumit aviz, totuși în situații deosebite, în 

funcție de împrejurările concrete ale cauzei, documentația poate fi insuficientă, astfel că 

autoritatea emitentă a certificatului de urbanism poate și trebuie să impună solicitantului, 

completarea acesteia cu studii de specialitate, avize de la organismele competente, expertize 

tehnice, în vederea asigurării respectării unui regim de protecție instituit de lege, cum este 

cazul și zonelor cu trafic aerian.  

Derogarea de la avizare prevăzută în Regulamentul Local de urbanism aferent PUG-

lui Comunei A. nu poate avea și nu are efectul înlăturării servituții aeronautice, astfel că 

posibilitatea edificării construcțiilor este condiționată de îndeplinirea anumitor condiții 

legale legate de siguranța și desfășurarea în bune condiții a activității de zbor, condiții ce 

urmează a fi analizate de autoritatea competentă – Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

cu ocazia verificărilor efectuate cu privire la cererea de emitere a avizului, prin prisma 

normelor în vigoare, precum și în funcție de împrejurările concrete actuale legate de 

amplasament și construcția ce se dorește a se edifica. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal - Decizia nr. 1563/6.11.2019  

 

Prin Sentința nr. XXX/CA/10.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

A. și în consecință a respins acțiunea formulată de către reclamanții P.G. și P.L. în 

contradictoriu cu această pârâtă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate 

procesuală pasivă. 

S-a respins acțiunea formulată de către reclamanții P.G. și P.L. în contradictoriu cu 

pârâtul Primarul Comunei A. și Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin certificatul de 

urbanism nr. aaa în 28.09.2018, emis de către Primarul Comunei A. s-a stabilit la punctul 5 

d.3 obligația reclamanților de a obține avize de la Autoritatea Aeronautică. 

Imobilul pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism se încadrează în zona I de 

referință generată de Aeroportul Internațional Iași. 

În conformitate cu prevederile art. 4.4, art. 3.4.3 din RACR-ZSAC, ed. 1/2015, în 

vederea stabilirii regimului de protecție, a restricțiilor aplicabile imobilului este necesară 
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solicitarea și obținerea avizului AACR pentru obstacolele din zona I de referință cu înălțimi 

egale sau mai mici decât cele menționate la art. 4.3.1.1. 

Potrivit Ordinului nr. 735/9 iunie 2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice 

civile române privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de 

avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în 

care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe 

teritoriul și în spațiul aerian al României RACR-ZSAC, ediția 1/2015, emis de Ministrul 

Transporturilor la art. 1.2.1. - (1) se menționează că „Prevederile prezentei reglementări se 

aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfășoară activități aeronautice civile și/sau 

conexe ori care dețin și/sau administrează terenuri în zonele cu servituți aeronautice civile pe 

teritoriul României și/sau obiective care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau 

care pot afecta siguranța zborului. 

(2) Totodată, prevederile reglementării de față se aplică administrațiilor publice ale 

căror unități administrativ-teritoriale includ zone cu servituți aeronautice civile și/sau alte 

zone în care unele obiective pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta 

siguranța zborului.” 

Prin urmare, impunerea acestui aviz, nu reprezintă un abuz și un exces de putere, cum 

a susținut reclamantul, deoarece dispozițiile menționate mai sus, urmăresc siguranța zborului 

și nu este permis nici un obstacol pe suprafața de protecție a mijloacelor de radionavigație. 

Împotriva acestei sentințe au formulat recurs recurenții P.G. și P.L., considerând 

hotărârea instanței de fond ca fiind nelegală și netemeinică, arătând că cerința a unui aviz de 

la Autoritatea Aeronautică inserată la pct. 5 lit. d din certificat nu este legală, deoarece încalcă 

și excede cadrului legal prevăzut în Planul Urbanistic General și Regulamentul Local 

Urbanistic al comunei A. ce prevăd regulile care trebuie respectate la edificarea unei 

construcții. 

În Planul Urbanistic General și în Regulamentul Local de Urbanism al Comunei A. 

aprobat și în vigoare, se prevede capitolul Amplasare față de aeroport și din care citează: 

„pentru toate obiectivele ce se vor amplasa în aceste două sate (A. și D.) în porțiunile cuprinse 

în zonele de siguranță a aeroportului - (exceptând construcția de case P, P+1E) - se va cere 

avizul de la Aeroportul Iași.” 

În condițiile în care imobilul pe care doresc să îl edifice este construcție unifamilială 

casă cu regim de înălțime numai parter, deci exceptat de la aviz, aviz care se pretinde a fi 

necesar pentru construcții ce depășesc P, P+IE instituirea unui asemenea aviz excede cadrului 

legal prevăzut de Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism cu toate 

restricționările și condiționările prevăzute, fiind astfel nelegal și abuziv. 

Au mai precizat că autoritățile publice locale au inserat cerința unui aviz de la AACR 

în certificatul de urbanism, urmare unor adrese primite de la AACR și de la Aeroportul Iași și 

urmare a cererilor de chemare în judecată promovate de RA Aeroportul Iași prin care aceasta 

a solicitat anularea unor certificate de urbanism și a unor autorizații de construire emise 

pentru edificarea unor construcții pentru că nu aveau cerința avizului AACR. În acest sens, se 

face trimitere la adresele aaaa/30.10.2013, bbbb/5.05.2016, cccc/19.07.2017 și 

dddd/8.04.2016. 

În baza adreselor pârâtele UAT și primar au cunoștință că RA Aeroportul are o pistă 

nouă, însă, deoarece nu a primit documente relevante cu noua pistă, respectiv Planul 

urbanistic zonal al aeroportului extins, nu poate proceda la actualizarea PUG-ul Com. A. Se 

arată că includerea avizului AACR s-a inserat pentru protejarea proprietarilor terenurilor 

aflate în vecinătatea aeroportului, de a fi târâți în procese deschise de către Aeroportul Iași. 

Toate aceste susțineri însă nu sunt de natură să justifice din punct de vedere legal 

pretinderea avizului AACR din certificatul de urbanism emis. Adresele și acțiunile în justiție 

nu pot constitui motiv de excedare a cadrului legal instituit prin actele administrative cu 

caracter normativ - PUG-ul și RLU al Com. A. care prevăd toate limitele și restricțiile la 

eliberarea actelor pentru edificarea construcțiilor. 
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Adresele arătate nu se pot subroga dispozițiilor PUG-ului și RLU, care trebuie 

respectate ca acte cu caracter normativ în privința regulilor ce trebuie îndeplinite la edificarea 

construcțiilor pe raza com. A. 

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată, prin prisma motivelor de 

recurs și a dispozițiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În privința primului motiv de recurs invocat de recurenți, încadrat în dispozițiile art. 

488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., se observă că se critică sentința pentru modul sumar de motivare 

și fără o abordare a tuturor argumentelor, a temeiurilor legale, a probelor și susținerilor 

părților, cu ignorarea dispozițiilor cu caracter normativ privitoare la edificarea construcțiilor 

pe raza comunei care conțin restricționări și limitări privind servituți aeronautice civile. 

Curtea arată că textul art. 425 alin. 1 lit. b din Noul Cod de procedură civilă consacră 

principiul potrivit căruia hotărârile trebuie să fie motivate în fapt și în drept, iar nerespectarea 

acestui principiu constituie motiv de casare potrivit art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., rolul 

acestui text fiind acela de a se asigura o bună administrare a justiției și pentru a se putea 

exercita controlul judiciar de către instanțele superioare. 

Noțiunea de proces echitabil presupune ca o instanță de judecată, care nu a motivat 

decât pe scurt hotărârea, să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost 

supuse, și fără a cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligație 

presupune, totuși, ca partea interesată să poată aștepta un răspuns specific și explicit la 

mijloacele decisive pentru soluționarea procedurii în cauză (CEDO, Cauza Albina contra 

România, hotărârea din 28.04.2005, Cauza Vlasia contra România, hotărârea din 8 iunie 

2006). 

Obligația pe care o impune art. 6 paragraful 1 din Convenție instanțelor naționale de a-

și motiva deciziile nu presupune existența unui răspuns detaliat la fiecare argument (Hotărârea 

Perez, paragraful 81; Hotărârea Ruiz Torija, paragraful 29). Întinderea acestei obligații de 

motivare poate varia după natura deciziei și nu poate fi analizată decât în lumina 

circumstanțelor fiecărei spețe (CEDO, decizia Driemond Bouw BV c. Olanda, 2 februarie 

1999). 

Cu toate acestea, 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, chiar dacă în mod grupat, a dispozițiilor legale 

referitoare la servituți aeronautice și urbanism, prevederi care au determinat soluția 

pronunțată, motivarea hotărârii recurate îndeplinind cerințele art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ., 

făcând posibilă exercitarea controlului judiciar. 

Motivarea instanței de fond răspunde exigențelor legale, instanța arătând, în esență, 

considerentele care au condus la adoptarea soluției, prin invocarea normelor care instituie 

cerința avizului AACR. De altfel, recurenții se contrazic în susținerea acestei critici referitoare 

la motivarea hotărârii, întrucât, pe de o parte, susțin că hotărârea nu este motivată, iar pe de 

altă parte, nu sunt de acord cu motivarea hotărârii instanței de fond.  

Curtea constată că este neîntemeiată critica recurenților referitoare la faptul că instanța 

de fond nu a examinat susținerile lor, întrucât cererea a fost analizată în raport de motivele 

prezentate în acțiunea dedusă judecății, ținându-se seama de actele dosarului și de normele 

juridice pe care le-a considerat aplicabile, modul în care a interpretat și aplicat în concret 

prevederile de drept material urmând a fi analizate din perspectiva motivului de nelegalitate 

prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Prin urmare, se reține că sentința instanței de fond supusă analizei cuprinde motivele 

pe care se întemeiază soluția pronunțată, nu cuprinde motive contradictorii și nici străine de 
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natura cauzei, astfel că nu este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 

din C.proc.civ. 

În ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor de drept material, criticile 

recurenților încadrându-se în prevederile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., instanța de recurs 

observă că ceea ce susțin recurenții, în esență, este faptul că planul de urbanism general al 

Comunei A. și Regulamentul Local de Urbanism aprobate prin Hotărârea nr. 51/2001 a 

Consiliului Local stabilește excepții de la avizare pentru construcțiile case P, P+1E, astfel că 

nu era necesar avizul de la Autoritatea Aeronautică.  

Or, Curtea constată că această concluzie este rezultatul unei eronate interpretări a 

dispozițiilor legale incidente, simpla emitere a planului urbanistic general nefiind de natură a 

înlătura dreptul și obligația Primarului Comunei A. de a solicita prin certificatul de urbanism 

obținerea unor avize de la organismele competente pentru efectuarea unei construcții în zone 

cu trafic aerian.  

Astfel, potrivit art. 6 alin. 1 lit. a – c din Legea nr. 50/1991, „certificatul de urbanism 

este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 [...]: 

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic 

al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile 

planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a 

teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii; 

b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul 

amplasamentului;  

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;...” 

De asemenea, potrivit art. 32 alin. 1 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 „certificatul de 

urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., 

P.U.Z., P.U.D.), iar pentru investițiile care depășesc limita unei unități administrativ-

teritoriale se poate întocmi și pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., 

P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii și, în lipsă, în conformitate cu regulile-cadru 

stabilite prin Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.)”. 

Cu toate aceste alin. 3 al aceluiași articol statuând în mod expres că „în situații 

deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul 

localității ori al teritoriului) și/sau de importanța și complexitatea obiectivului de investiții și 

dacă prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu 

furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori dacă se solicită o derogare de la 

prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul 

poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:  

a) elaborarea, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, a unui plan 

urbanistic zonal (P.U.Z.) - numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate, întocmit și 

aprobat în condițiile legii - ori a unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, 

după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul 

de urbanism se va face mențiunea că documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.D.T.A.D.) se va 

putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea 

respectării întocmai a prevederilor acesteia;  

b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea 

autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize: 

1. studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact 

asupra mediului (numai la solicitarea autorității de protecție a mediului), studiu de însorire și 

altele asemenea;  

2. avize de la organismele competente pentru unele asupra cărora s-a instituit un 

anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea 

monumentelor istorice; zone cu trafic aerian: vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu 

caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de 
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gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și 

gospodării de apă, amenajări de îmbunătățiri funciare etc.);  

3. expertize tehnice; raport de audit energetic, raport de expertiză a sistemelor tehnice, 

certificat de performanță energetică a clădirii; studiu privind posibilitatea montării/utilizării 

unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de lege”. 

Așa cum se desprinde din dispozițiile legale anterior citate, deși, în principiu, 

documentațiile de urbanism locale permit eliberarea certificatului de urbanism fără a fi 

inserată obligația obținerii unui anumit aviz, totuși în situații deosebite, în funcție de 

împrejurările concrete ale cauzei, documentația poate fi insuficientă, astfel că autoritatea 

emitentă a certificatului de urbanism poate și trebuie să impună solicitantului, completarea 

acesteia cu studii de specialitate, avize de la organismele competente, expertize tehnice, în 

vederea asigurării respectării unui regim de protecție instituit de lege, cum este cazul și 

zonelor cu trafic aerian.  

Astfel, potrivit art. 76 din OG nr. 29/1997 privind Codul aerian „în scopul asigurării 

siguranței zborului se stabilesc, în conformitate cu reglementările specifice emise de 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, zone supuse servituților de 

aeronautică civilă aferente aerodromurilor civile și echipamentelor serviciilor civile de 

navigație aeriană.” 

Mai mult, potrivit art. 77 prima teză din Codul aerian s-a stabilit la nivel de lege 

necesitatea ca, în zonele supuse servituților de aeronautică civilă, să poată fi construite și 

amplasate construcții, instalații și echipamente noi numai cu avizul Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

Potrivit art. 1.4 pct. 25 din Ordinul MT nr. 735/2015, servitutea aeronautică este 

definită ca reprezentând „condiții, restricții, obligații impuse ori recomandate de prevederile 

reglementărilor aeronautice naționale și/sau internaționale în interesul siguranței zborului 

aeronautic.” 

Art. 3.1.1 din Ordin stabilește zonele corespunzătoare aflate sub incidența servituților 

de aeronautică civilă se determină „în funcție de particularitățile fiecărui teren de aeronautică 

civilă, proiecțiile orizontale ale suprafețelor de limitare a obstacolelor, ale suprafețelor de 

protecție a procedurilor de zbor instrumental, ale suprafețelor și zonelor de protecție a 

mijloacelor CNS și meteorologice, ale altor categorii de suprafețe sau cerințe aeronautice 

(după caz) definesc la sol (formă, dimensiuni, orientare).” 

Astfel, sunt reglementate, pe de o parte, zone de siguranță, „zonă din perimetrul sau 

din vecinătatea unui aerodrom/heliport, indiferent de proprietar, instituită cu scopul de a 

limita înălțimea obstacolelor și de a preveni efectele negative de orice natură, directe și/sau 

indirecte, asupra operării avioanelor/elicopterelor și ansamblului activităților aeronautice - în 

interesul siguranței zborului și securității aeronautice” (art. 1.4 pct. 38 Ordinul MT nr. 

735/2015). Pe de altă parte, sunt stabilite zone de protecție, „în interiorul căreia amplasarea 

obiectivului/obiectivelor, în special în cazurile în care este penetrat volumul de spațiu protejat 

poate influența parametrii nominali de funcționare și performanțele operaționale ale 

mijloacelor CNS (n.n. echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor 

de comunicații (COM), navigație (NAV) sau supraveghere (SUR) și care din punct de vedere 

tehnic îndeplinește cerințele aplicabile – art. 1.4 pct. 13) sau meteorologice” (art. 1.4 pct. 37 

din Ordin). 

De asemenea, art. 5.2 din Ordin prevede că „în zonele cu servituți aeronautice civile 

sunt interzise, fără avizul AACR, amplasarea și realizarea de obiective noi, precum și 

desfășurarea de activități care afectează sau pot afecta siguranța zborului”. 

În speță, potrivit Planului urbanistic general al Comunei A., aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 51/2001 și prelungit cu Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2016, terenul 

reclamanților se află într-o zonă cu servitute aeronautică civilă, în interiorul zonei I de 

referință a Aeroportului Iași, împrejurare ce nu a fost contestată de reclamanți, iar prin probele 

administrate susținerile pârâtei AACR cu privire la acest aspect nu au fost infirmate. 
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Derogarea de la avizare prevăzută în Regulamentul Local de urbanism aferent PUG-

ului Comunei A. nu poate avea și nu are efectul înlăturării servituții aeronautice, astfel că 

posibilitatea edificării construcțiilor este condiționată de îndeplinirea anumitor condiții legale 

legate de siguranța și desfășurarea în bune condiții a activității de zbor, condiții ce urmează a 

fi analizate de autoritatea competentă - Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu ocazia 

verificărilor efectuate cu privire la cererea de emitere a avizului, prin prisma normelor în 

vigoare, precum și în funcție de împrejurările concrete actuale legate de amplasament și 

construcția ce se dorește a se edifica. 

În consecință, eliberând certificatul de urbanism contestat pentru edificarea 

construcției propuse de reclamanți tocmai în considerarea servituții aeronautice menționate în 

Planul urbanistic general al Comunei A., Primarul Comunei A. nu a făcut decât să-și 

îndeplinească obligațiile ce-i revin în materie de urbanism, în legătură cu edificarea 

construcțiilor în zone cu regim de protecție, impunând obligativitatea avizului Autorității 

Aeronautice Civile Române, în considerarea amplasării terenului în zona limitrofă 

Aeroportului Iași, în temeiul art. 32 alin. 3 din Ordinul MADRL nr. 839/2007, art. 77 din OG 

nr. 29/1997 privind Codul Aerian și Ordinului MT nr. 735/2015.  

 

8. Anulare act administrativ. Proces-verbal întocmit de către inspectorii de muncă. 

Natura și regimul juridic al procesului-verbal întocmit potrivit art. 61 C.proc.pen. 

Inadmisibilitatea acțiunii în contencios administrativ 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- proces verbal de inspecția muncii 

- inadmisibilitate 

Temei de drept: Legea nr. 108/1999 art. 20 alin. 1  

  Legea nr. 554/2004 art. 5 alin. 2 

  C.proc.pen. art. 61 

 

Procesul-verbal emis în condițiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 108/1999, în măsura în 

care cuprinde măsuri și/sau sancțiuni cu caracter administrativ, constituie act administrativ 

și poate fi contestat în fața instanței de contencios administrativ conform art. 20 din Legea nr. 

108/1999. Constatările cuprinse la pct. n) al procesului-verbal de cercetare constituie 

chestiuni care privesc, în principal, răspunderea penală, astfel încât cenzurarea acestor 

concluzii ale inspectorilor ce au realizat cercetarea poate și trebuie făcută de către organul 

de urmărire penală, în cursul urmăririi penale pe baza altor probe administrate, sau de 

instanța penală învestită ca urmare a finalizării urmăririi penale prin rechizitoriu sau ca 

urmare a formulării unei plângeri împotriva ordonanței de clasare. În acest mod se asigură 

dreptul reclamanților de acces la o justiție pentru verificarea și stabilirea aspectelor de fapt 

contestate de către aceștia.  

Procesul-verbal întocmit potrivit dispozițiilor art. 61 C.proc.pen. are un regim juridic 

special reglementat în Codul de procedură penală în sensul că reprezintă un act de sesizare a 

organelor de urmărire penală, astfel încât nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 108/1999 

invocate de către reclamanți cu privire la procedura de contestare. 

Contestarea acestui proces-verbal în fața instanței de contencios este oprită pe de o 

parte de dispozițiile art. 61 alin. 5 C.proc.pen. conform cărora procesul-verbal „nu poate fi 

supus controlului pe calea contenciosului administrativ”, iar pe de altă parte de  prevederile 

art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1647/20.11.2019  
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Prin sentința nr. XXX/c.a. din data de 3.07.2019, Tribunalul Iași a admis excepția 

inadmisibilității și a respins ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamanții M.T., M.S.N., 

M.P., M.G.M. și M.I., în contradictoriu cu pârâții Inspectoratul Teritorial de Muncă I. și 

Inspecția Muncii. 

Prin Procesul-verbal de cercetare nr XXX din 30.03.2018, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă I. a menționat că obiectul cercetării s-a efectuat, în conformitate cu dispozițiile art. 114 

din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 316/2006. 

A reținut prima instanță că sunt incidente dispozițiile art. 61 din Codul de procedură 

penală. 

Prin urmare, Procesul-verbal de cercetare nr XXX din 30.03.2018 încheiat de 

Inspectoratul Teritorial de Muncă I. reprezintă act de sesizare a organelor de urmărire penală 

și nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ. 

Împotriva sentinței nr. XXX/c.a. din data de 3.07.2019 a Tribunalului Iași au promovat 

recurs reclamanții M.T., M.S.N., M.P., M.G.M., M.I., invocând motivul de casare prevăzut de 

dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Potrivit recurenților, hotărârea pronunțată a fost dată cu încălcarea, respectiv aplicarea 

greșită a normelor de drept material reprezentate de articolul 20 din Legea nr. 108/1999, 

motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Tribunalul Iași a motivat că prin procesul-verbal de cercetare nr. XXX din 30.03.2018 

Inspectoratul Teritorial de Muncă I. a menționat că obiectul cercetării s-a efectuat, în 

conformitate cu dispozițiile art. 114 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 316/2006 și îl constituie „stabilirea împrejurărilor și cauzelor care au condus la 

producerea evenimentului din data de 31.10.2017, în care a fost implicat lucrătorul M.M. și 

care a dus la decesul acestuia din data de 02.11.2017, precum și a reglementărilor încălcate, a 

răspunderilor, a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cauze 

similare și respectiv, pentru determinarea caracterului evenimentului”, motiv pentru care ar fi 

incidente dispozițiile art. 61 din Codul de procedură penală, astfel încât instanța a constatat că 

procesul-verbal de cercetare nr. XXX din 30.03.2018 al Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Iași reprezintă act de sesizare a organelor de urmărire penală și nu poate fi supus controlului 

pe calea contenciosului administrativ. 

Or, așa cum rezultă din concluziile indicate la punctul n) din Procesul-verbal de 

cercetare nr. XXX/30.03.2018, prin actul contestat în prezenta cauză sunt indicate inclusiv 

persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, astfel încât este inadmisibil ca 

recurenților să le fie îngrădit accesul la justiție și posibilitatea de a ataca acest înscris. 

În condițiile în care prin actul contestat în prezenta cauză sunt indicate persoanele 

răspunzătoare de încălcarea unor reglementărilor legale, fiind încălcate inclusiv dispozițiile 

art. 61 alin. (1) din Codul de procedură penală, întrucât Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași 

nu a încheiat doar „un proces-verbal despre împrejurările constatate”, ci a stabilit și care sunt 

persoanele care au încălcat anumite dispoziții legale, ar fi evident încălcat dreptul la apărare și 

de acces la justiție în situația în care recurenții-reclamanți nu ar avea nici o posibilitate de a 

contesta aceste concluzii, mai ales în situația în care nu au putut participa la cercetarea 

realizată de pârâtă. 

Mai mult, așa cum rezultă din Ordonanța de clasare din data de 27.06.2019 din dosarul 

nr. XX/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria I., precum și din Referatul cu 

propunerea de clasare a lucrării din 27.05.2019 a organului de cercetare penală al poliției 

judiciare din cadrul I.P.J. I. - Secția L. începerea urmăririi penale in rem cu privire la 

incidentul anterior menționat s-a dispus prin ordonanța organelor de poliție din cadrul Secției 

L. din data de 31.10.2017 - deci cu cinci luni înainte de data emiterii procesului-verbal de 

cercetare nr. XXX/SSM/30.03.2018 de către Inspectoratul Teritorial de Muncă I. 

Dovedind cu înscrisurile mai sus expuse că inclusiv organele de cercetare penală au 

concluzionat că prin procesul-verbal de cercetare nr. XXX/SSM/30.03.2018 emis de către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă I. s-a stabilit că numitul M.M. este vinovat de producerea 
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accidentului de muncă, subliniază faptul că actul contestat nu constituie un simplu înscris 

despre împrejurările producerii evenimentului, astfel încât pentru respectarea dreptului la 

apărare și de acces la o instanță, se impune admiterea recursului, casarea în tot a sentinței 

apelate, respingerea excepției inadmisibilității acțiunii, trimiterea cauzei la Tribunalul Iași în 

vederea rejudecării cauzei, în temeiul art. 498 alin. (2) din Codul de procedură civilă. 

Intimații Inspectoratul Teritorial de Muncă I. și Inspecția Muncii au formulat 

întâmpinare, solicitând respingerea recursului promovat și menținerea sentinței recurate ca 

fiind temeinică și legală. 

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a reținut 

că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente: 

Se critică prin cererea de recurs modul de aplicare al dispozițiilor de drept materiale 

referitoare la natura și regimul juridic al procesului-verbal de cercetare nr. 

XXX/SSM/30.03.2018, invocându-se incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 

1 pct. 8 C.proc.civ. 

Contrar susținerilor recurenților instanța de recurs constată că prima instanță a făcut o 

justă aplicare a prevederilor legale referitoare la natura și regimul juridic al procesului-verbal 

de cercetare întocmit de către Inspectoratul Teritorial de Muncă I., în cauză nefiind incidente 

dispozițiile art. 20 din Legea nr. 108/1999. 

Într-adevăr, conform acestui text de lege invocat de către recurenți „constatările 

rezultate în urma controalelor și a cercetării evenimentelor, măsurile, precum și sancțiunile 

dispuse de inspectorii de muncă sunt consemnate de aceștia în procese-verbale, al căror model 

se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat”, iar „contestațiile formulate împotriva 

actelor cu caracter administrativ încheiate de inspectorii de muncă sunt soluționate potrivit 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare”. 

Prin urmare, ceea ce deschide calea contestării procesului-verbal ce cuprinde 

constatările rezultate în urma cercetărilor evenimentelor în fața instanței de contencios 

administrativ este natura juridică de act administrativ a acestui proces-verbal.  

Or, procesul-verbal emis în condițiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 108/1999 în măsura 

în care cuprinde măsuri și/sau sancțiuni cu caracter administrativ constituie act administrativ 

și poate fi contestat în fața instanței de contencios administrativ conform art. 20 din Legea nr. 

108/1999. 

În cauză, însă procesul-verbal contestat fost întocmit de către Inspectoratul Teritorial 

de Muncă I. ca urmare a producerii unui eveniment la data de 31.10.2017, eveniment în care a 

fost implicat lucrătorul M.M. și care a condus la decesul acestuia la data de 02.11.2017, în 

condițiile în care exista o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care ar 

constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor referitoare la securitatea și sănătatea în 

muncă. 

Acest proces-verbal a fost întocmit în conformitate cu art. 61 alin. 1 lit. a C.proc.pen., 

constituind act de sesizare al Parchetului de pe lângă Judecătoria I., act pe care instituția 

pârâtă avea obligația să-l întocmească pentru constatarea împrejurărilor referitoare la 

evenimentul produs, în vederea stabilirii de către organele de urmărire penală reținerii 

indiciilor referitoare la săvârșirii vreuneia din infracțiunile care constituie încălcări ale 

dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii. 

În aceste condiții, constatările cuprinse la pct. n) al procesului-verbal de cercetare 

constituie chestiuni care privesc, în principal, răspunderea penală, astfel încât cenzurarea 

acestor concluzii ale inspectorilor ce au realizat cercetarea poate și trebuie făcută de către 

organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale pe baza altor probe administrate, sau de 

instanța penală învestită ca urmare a finalizării urmăririi penale prin rechizitoriu sau ca 

urmare a formulării unei plângeri împotriva ordonanței de clasare. În acest mod se asigură 

dreptul reclamanților de acces la o justiție pentru verificarea și stabilirea aspectelor de fapt 

contestate de către aceștia. 
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Astfel, contestarea acestui proces-verbal în fața instanței de contencios este oprită pe 

de o parte de dispozițiile art. 61 alin. 5 C.proc.pen. conform cărora procesul-verbal „nu poate 

fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ”, iar pe de altă parte de prevederile 

art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora „nu pot fi atacate pe calea contenciosului 

administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, 

prin lege organică, o altă procedură judiciară”. 

În consecință, procesul-verbal întocmit potrivit dispozițiilor art. 61 C.proc.pen. are un 

regim juridic special reglementat în Codul de procedură penală în sensul că reprezintă un act 

de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel încât nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 

108/1999 invocate de către reclamanți cu privire la procedura de contestare, concluzia primei 

instanțe fiind una corectă. 

 

9. Funcție publică. Conflict de interese. Încetarea de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de primar. Contestare ordin prefect. Caracterul definitiv al 

hotărârii pronunțate de tribunal 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Căi de atac. 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: 

- recurs 

- inadmisibilitate cale de atac 

Contencios administrativ: 

- funcție publică 

- conflict de interese 

- încetare de drept a mandatului 

Temei de drept: C.proc.civ. art. 457 alin. 1 

  Legea nr. 215/2001 art. 69 alin. 5 

  Legea nr. 176/2010 art. 25 alin. 1 și 3 

  Legea nr. 393/2004 art. 16 

 

Prevederea finală a art. 69 alin. 5 din  Legea nr. 215/2001 relevă caracterul definitiv 

al hotărârii pronunțate de către Tribunalul V., legiuitorul suprimând expres calea de atac a 

recursului, consacrând caracterul definitiv al hotărârii prin care instanța de contencios 

administrativ soluționează cererea primarului de anulare a ordinului prefectului prin care se 

constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar. 

Potrivit art. 457 alin.(1) din Codul de procedură civilă, ca expresie a principiului legalității 

căilor de atac, o hotărâre poate fi supusă doar căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile 

și termenele stipulate de aceasta. Or, în cauză, părțile nu au deschisă calea recursului, 

raportat la prevederile legale. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1648/20.11.2019  

 

Prin sentinţa nr. 213/C.A./2019, Tribunalul Vaslui a respins acţiunea formulată de 

reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, având ca 

obiect anulare act administrativ, respectiv anularea Ordinului nr. 40/28.01.2019, ca 

neîntemeiată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că prin intermediul Ordinul 

Prefectului judeţului Vaslui nr. 40/28.01.2019 s-a constatat încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Drînceni, judeţul Vaslui al 
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domnului A., ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare nr. 

21492/G/II/26.05.2015 al Agenţiei Naţionale de Integritate.  

Raportul de evaluare nr. 21492/G/II/26.05.2015 a constatat încălcarea regimului 

juridic al conflictelor de interese de către numitul A., primarul comunei Drînceni, judeţul 

Vaslui şi a făcut obiectul contestaţiei la Curtea de Apel Iaşi, dosar nr. 527/45/2015, plângere 

soluţionată prin respingere, iar sentinţa civilă nr. 192/2015 din 20.11.2015 fiind rămasă 

definitivă prin respingerea recursului declarat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform 

Deciziei nr. 3758 din 05.11.2018 pronunţată de instanţa supremă. 

Raportat la modul de redactare a dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, 

în forma în vigoare la momentul emiterii ordinului contestat, se impune concluzia că 

săvârşirea faptei prevăzute la alineatul 1 poate conduce doar la eliberarea din funcţie în cazul 

aleşilor locali având în vedere că din capitolul VII „Răspunderea aleşilor locali” din Legea nr. 

393/2004 reiese că primarului nu i se pot aplica sancţiuni disciplinare.  

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali, „în 

toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin 

prin care constată încetarea mandatului primarului”. 

Raportat la dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, ordinul emis de către 

Prefect este un act administrativ de autoritate, cu caracter declarativ şi care nu oferă 

posibilitatea prefectului de a analiza oportunitatea emiterii ci doar întrunirea condiţiilor legale. 

În acelaşi sens, în cuprinsul Deciziei nr. 69/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie în pronunţarea unei hotărâri prealabile, s-a reţinut că încetarea înainte de termen a 

mandatului de primar, în caz de incompatibilitate, intervine de drept, iar prefectul, prin ordin, 

nu face altceva decât să constate că a intervenit această situație. În consecință, prefectul nu 

dispune de nicio marjă de apreciere în exercitarea acestei atribuţii, şi, implicit, nici instanţa de 

judecată nu poate face aprecieri privind oportunitatea sancţiunii.  

Chiar dacă în speţă nu sunt incidente dispoziţiile legale privind incompatibilitatea ci 

ale conflictului de interese, concluzia reţinută este aceea că prefectul, la momentul emiterii 

ordinului, nu verifică dacă în speţă sunt incidente dispoziţiile legale privind conflictul de 

interese ci doar dacă raportul de evaluare care a constatat acest conflict a rămas definitiv. În 

temeiul acestui raport rămas definitiv, comunicat de către A.N.I. în temeiul dispoziţiilor art. 

26 din Legea nr. 176/2010, prefectul emite ordinul de constatare a încetării de drept a 

mandatului, fără a putea emite aprecieri proprii asupra efectelor juridice ale conflictului de 

interese, comunicarea făcută de către A.N.I. urmărind ca unic scop doar emiterea actului 

juridic constatator al încetării de drept a mandatului, acesta fiind şi scopul urmărit de către 

legiuitor.  

Cu privire la faptul că modificarea legislativă ar trebui să profite reclamantului în 

virtutea principiului aplicării legii mai favorabile instanţa reţine, în primul rând, că acest 

principiu este aplicabil în materie penală şi în materie contravenţională („micul penal”) şi nu 

poate fi extins prin analogie către alte materii. 

În al doilea rând, instituția prescrierii sancţionează pasivitatea titularului dreptului, iar 

termenul de prescripţie este susceptibil de suspendare şi întrerupere conform art. 2532 şi urm. 

din Codul civil.  

Or, având în vedere că Raportului de evaluare nr. 21492/G/II/26.05.2015 a putut fi pus 

în executare după data de 05.11.2018, respectiv după respingerea în mod definitiv a 

contestaţiei formulate de către reclamant, nu se poate extrage concluzia intervenirii prescrierii. 

În al treilea rând, alin. (5) la art. 25 din Legea nr. 176/2010, la care face trimitere 

reclamantul, şi care se prevede că: „5) Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, 

pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate 

ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată, 

nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la 

data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 



62 

 

republicată, cu modificările ulterioare”, nu era în vigoare la data emiterii actului, acesta fiind 

introdus prin Legea nr. 54/20.03.2019. 

Conform principiului neretroactivităţii, un act normativ nu se aplică unor fapte din 

trecut, principiu confirmat de dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (2) din Codul civil. Principiul 

neretroactivității este regula juridică potrivit căreia legea se aplică doar situaţiilor ivite după 

intrarea acesteia în vigoare, nefiind aplicabilă şi situaţiilor anterioare, scopul fiind acela al 

menţinerii echilibrului situaţiilor juridice născute înaintea intrării în vigoare a legii noi, 

eliminându-se astfel riscul de conflict legislativ între cele două norme. 

Împotriva sentinței nr. 213/C.A./2019 a Tribunalului Vaslui a promovat recurs 

reclamantul A., făcând trimitere la prevederile art. 25 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, potrivit 

cărora răspunderea civilă sau administrativ-disciplinară pentru faptele care determină 

existenţa conflictelor de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în 

exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajate 

în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, aşa 

cum este prevăzut și în art. 2517 din Codul civil. 

Din oficiu, Curtea de Apel a invocat excepţia inadmisibilităţii căii de atac a recursului, 

faţă de prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 şi art. 457 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă. 

Conform art. 248 alin. (1) din C.proc.civ., dispoziţii aplicabile şi în recurs potrivit 

dispozițiilor art. 494 din C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 

procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de 

probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Procedând, în mod prioritar, potrivit dispoziţiilor mai sus citate, la soluţionarea 

excepţiei inadmisibilităţii recursului, invocată din oficiu, instanţa de recurs constată că aceasta 

este întemeiată. 

Astfel potrivit dispozițiilor art. 69 din Legea nr. 215/2001, (2)„Mandatul primarului 

încetează de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii: 

a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, 

certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul 

unui an calendaristic; 

b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile 

consecutiv. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea 

mandatului primarului. 

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ 

în termen de 10 zile de la comunicare. 

(5) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de 

zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este 

definitivă şi irevocabilă.” 

Prevederea finală a normei legale relevă caracterul definitiv al hotărârii pronunţate de 

către Tribunalul Vaslui, legiuitorul suprimând expres calea de atac a recursului, consacrând 

caracterul definitiv al hotărârii prin care instanţa de contencios administrativ soluţionează 

cererea primarului de anulare a ordinului prefectului prin care se constată încetarea de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar. 

Potrivit art. 457 alin.(1) din C.proc.civ., ca expresie a principiului legalităţii căilor de 

atac, o hotărâre poate fi supusă doar căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele 

stipulate de aceasta. Or, în cauză, părţile nu au deschisă calea recursului, raportat la 

prevederile legale mai sus citate, motiv pentru care a fost admisă excepţia cu consecinţa 

respingerii recursului ca inadmisibil. 
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10. Contencios administrativ. Recurs. Motivarea recursului. Lipsa unor critici 

concrete aduse hotărârii primei instanțe. Nulitate recurs 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Căi de atac. Recurs. 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: recurs; motivarea recursului; nulitate 

Temei de drept: C.proc.civ. art. 486 alin. 1 lit. d, art. 488 alin. 1 și 2 

 

Astfel cum rezultă foarte clar din dispozițiile art. 488 alin. 1 C.proc.civ., recursul 

poate fi exercitat numai pentru motivele de nelegalitate expres prevăzute, care privesc, în 

esență, încălcarea unor norme de drept procesual (în sens larg, incluzând și normele de 

competență și de organizare judiciară) sau de drept material incidente cauzei, prin raportare 

la situația de fapt reținută de prima instanță, situație de fapt care, însă, scapă cenzurii 

instanței de recurs, dacă instanța de fond și-a motivat în mod corespunzător soluția și nu 

există erori de drept procesual în ce privește încuviințarea și administrarea probelor. Este 

evident că motivele de nelegalitate ale hotărârii trebuie să îmbrace forma unor critici 

concrete aduse acesteia, a unor aspecte referitoare la modul de aplicare a legii de către 

prima instanță la situația concretă, nicidecum nu pot fi formulate sub forma unor simple 

susțineri de fapt, copii fidele ale susținerilor formulate în fața primei instanțe, din care 

instanța de recurs să deducă singură anumite aspecte neprecizate expres de recurent, legate 

de nelegalitatea hotărârii. Altfel spus, nelegalitatea invocată trebuie să fie legată de legea 

aplicabilă (procesuală, substanțială) și criticile expres formulate întrucât obiectul judecății în 

fața instanței de recurs îl reprezintă hotărârea primei instanțe.  

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1351/8.10.2019  

 

Prin sentința civilă nr. 50/CA/25.02.2019, Tribunalul Vaslui a respins excepţia de 

nulitate a cererii de chemare în judecată, invocată de către pârâta Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor prin întâmpinare, ca neîntemeiată. 

A respins excepţia lipsei de obiect, invocată de către pârâta Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor prin întâmpinare, ca neîntemeiată. 

A respins excepţia inadmisibilităţii, invocată de către pârâta Instituţia Prefectului 

Judeţul Vaslui prin întâmpinare, ca neîntemeiată. 

A respins cererea formulată de reclamanta X., împotriva pârâtei Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor şi pârâtei Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, ca 

neîntemeiată. 

S-au menţinut ca temeinice şi legale Decizia de validare nr. 4439/25.05.2017 şi 

Hotărârea nr. 134/21.12.2016. 

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, a declarat recurs recurenta X., neaducând 

nicio critică împotriva acesteia, ci doar precizând că nu au fost avute în vedere toate actele 

depuse la dosar. 

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția nulității recursului 

Procedând la soluționarea cu prioritate a excepției de procedură absolute peremptorii 

invocate de intimate, Curtea a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 486 alin. 1 lit. d C.proc.civ., 

cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi 

dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat, 

lipsa acestora fiind sancționată de alin. 3 al aceluiași articol cu sancțiunea nulității. 

Astfel cum rezultă foarte clar din dispozițiile art. 488 alin. 1 C.proc.civ., recursul poate 

fi exercitat numai pentru motivele de nelegalitate expres prevăzute, care privesc, în esență, 

încălcarea unor norme de drept procesual (în sens larg, incluzând și normele de competență și 
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de organizare judiciară) sau de drept material incidente cauzei, prin raportare la situația de 

fapt reținută de prima instanță, situație de fapt care, însă, scapă cenzurii instanței de recurs, 

dacă instanța de fond și-a motivat în mod corespunzător soluția și nu există erori de drept 

procesual în ce privește încuviințarea și administrarea probelor. 

Această soluție legislativă nu aduce atingere Constituției României, care prevede 

exercitarea căilor de atac în condițiile (deci și pentru motivele) prevăzute de lege, și nici 

Convenției Europene a Drepturilor Omului, care prevede dreptul la un singur grad de 

jurisdicție în materie civilă (art. 6 par. 1 CEDO și care are prioritate de aplicare față de dreptul 

generic la un remediu efectiv prev. de art. 13 din Convenție), referirea la „recursˮ neputând fi 

în niciun caz înțeleasă ca referindu-se la calea de atac de reformare a recursului din dreptul 

intern, înțelesul corect al acestei noțiuni fiind acela de „remediu”. 

Este evident că motivele de nelegalitate ale hotărârii trebuie să îmbrace forma unor 

critici concrete aduse acesteia, a unor aspecte referitoare la modul de aplicare a legii de către 

prima instanță la situația concretă, nicidecum nu pot fi formulate sub forma unor simple 

susțineri de fapt, copii fidele ale susţinerilor formulate în faţa primei instanţe, din care instanța 

de recurs să deducă singură anumite aspecte neprecizate expres de recurent, legate de 

nelegalitatea hotărârii. Altfel spus, nelegalitatea invocată trebuie să fie legată de legea 

aplicabilă (procesuală, substanțială) şi criticile expres formulate întrucât obiectul judecăţii în 

faţa instanţei de recurs îl reprezintă hotărârea primei instanţe.  

Având în vedere că recurenta nu a prezentat, în cuprinsul cererii de recurs, niciun 

motiv de nelegalitate al sentinţei recurate, sancțiunea incidentă în această situație fiind 

nulitatea cererii de recurs astfel formulate în conformitate cu dispozițiile art. 489 alin. 1 

C.proc.civ. Curtea a admis excepția nulității recursului, constatând nul recursul de față. 

Simpla precizare că nu au fost avute în vedere toate actele depuse la dosar sau că vor fi 

depuse în calea de atac alte înscrisuri nu este de natură a constitui o critică a sentinței 

tribunalului, sentința în care se arată expres care sunt neajunsurile cererii de acordare de 

despăgubiri. 

 

11. Anulare act administrativ. Decizie consiliu barou de excludere din profesia de 

avocat - Majoritatea cerută de lege şi semnificaţia abţinerii de la vot 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal 

Indice alfabetic: Anulare act administrativ. Decizie consiliu barou de excludere din profesia 

de avocat  

Temei de drept: art. 57 şi art. 88 alin. 5 din Legea nr. 51/1995, art. 2 din Codul de procedură 

civilă, art. 278 și următoarele din Statutul profesiei de avocat. 

 

Votul în cadrul organului administrativ pluripersonal în discuție, ca manifestare de 

voință care conduce la nașterea actului administrativ atacat, trebuie interpretat ca având un 

caracter obligatoriu, și nu unul liber exprimat în sensul admiterii inclusiv a posibilității de 

abținere. În afara excepțiilor legale (aferente conflictului de interese în sensul Legii nr. 

161/2003 sau incompatibilităților prevăzute de Codul de procedură civilă), membrii acestor 

organe administrative nu au consacrat legal un drept de a se abține de la vot.  

A recunoaște membrilor acestor organe administrative colegiale dreptul de a se 

abține de la vot, în afara incidenței excepțiilor legale, echivalează cu recunoașterea dreptului 

lor de a refuza să își exercite însărcinarea care le-a fost încredințată prin numirea/ alegerea 

în organul colegial și, implicit, o încercare de eludare a răspunderii corelative. 

Manifestarea de voință în sensul „abținerii” de la vot, fără a fi întrunite condițiile 

unui conflict de interese sau a unei incompatibilități analizate prin raportare la legislația în 

vigoare,  semnifică  finalmente un refuz al persoanei să își exercite atribuțiile legale și nu 

poate fi acceptată drept o manifestare legală a unui organ administrativ. 
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Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1597/18.11.2019 

Prin decizia nr. 1597/18.11.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul formulat 

de către recurenta X împotriva sentinţei civile nr. 899/19.06.2019 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, care a fost casată în întregime şi, în rejudecare, a fost admisă cererea de chemare în 

judecată formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul Baroul, a fost anulată Decizia 

nr. 1/30.01.2017 emisă de Consiliul Baroului. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că sentinţa instanţei de fond 

este nelegală, motivul de recurs invocat de recurentă privind legalitatea deciziei de excludere 

din profesie, motiv ce se încadrează în dispoziţiile art. 488 pct. 8 C.proc.civ., fiind fondat.  

Astfel, în fapt, prin Decizia nr 1 din 30.01.2017, Consiliul Baroului a decis încetarea 

calităţii de avocat a reclamantei, radierea reclamantei din Tabloul Avocaţilor Baroului. 

Decizia a fost luată cu o majoritate de 4 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, iar doi consilieri s-

au abţinut. În total au fost prezenţi nouă consilieri. 

În drept, a reținut Curtea că potrivit art. 57 din Legea nr. 51/1995 în forma la data 

evenimentelor: „Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul 

membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.” 

Din perspectivă procedurală, a reținut Curtea că atât Statutul profesiei de avocat, cât și 

Legea 51/1995 conțin prevederi legale specifice, incidente în cadrul procedurii de excludere a 

avocatului sau de atragere a răspunderii sale disciplinare, prevederi care se completează cu 

cele ale Codului de procedură civilă. Aplicabilitatea acestuia din urmă reiese din interpretarea 

coroborată a prevederilor art. 2 din Codul de procedură civilă cu art. 88 alin. 5 din Legea 

51/1995 și art. 278 și următoarele din Statut. 

Din punctul de vedere al Curții, votul în cadrul organului administrativ pluripersonal 

în discuție, ca manifestare de voință care conduce la nașterea actului administrativ atacat, 

trebuie interpretat ca având un caracter obligatoriu, și nu unul liber exprimat în sensul 

admiterii inclusiv a posibilității de abținere. În afara excepțiilor legale (aferente conflictului de 

interese în sensul Legii nr. 161/2003 sau incompatibilităților prevăzute de Codul de procedură 

civilă), membrii acestor organe administrative nu au consacrat legal un drept de a se abține de 

la vot.  

A recunoaște membrilor acestor organe administrative colegiale dreptul de a se abține 

de la vot, în afara incidenței excepțiilor legale, echivalează cu recunoașterea dreptului lor de a 

refuza să își exercite însărcinarea care le-a fost încredințată prin numirea/alegerea în organul 

colegial și, implicit, o încercare de eludare a răspunderii corelative. 

Organele administrative, ca și cele judiciare de altfel, nu au doar dreptul, ci îndeosebi 

obligația de a-și exercita atribuțiile prevăzute de lege, respectiv de a întocmi și a emite acte 

administrative, respectiv judiciare.  

Manifestarea de voință în sensul „abținerii” de la vot, fără a fi întrunite condițiile unui 

conflict de interese sau a unei incompatibilități analizate prin raportare la legislația în vigoare, 

semnifică finalmente un refuz al persoanei să își exercite atribuțiile legale și nu poate fi 

acceptată drept o manifestare legală a unui organ administrativ. 

În speță, două din cele nouă persoane prezente s-au abținut de la vot. Pentru a statua 

cu privire la legalitatea acestor manifestări de voință se impune analiza motivelor de fapt care 

au stat la baza lor. 

Astfel, se reține din cuprinsul procesului-verbal anexat la dosarul cauzei că doamna 

consilier M.L. a apreciat că se află într-o situație de incompatibilitate având în vedere că a fost 

avocata familiei recurentei, situație de fapt necontestată în speță și care, în opinia Curții, 

justifică o astfel de manifestare de voință, prin raportare la prevederile art. 42 alin. 13 Cod 

procedură civilă. 

Doamna consilier PC. s-a abținut de la vot precizând doar faptul că a fost impresionată 

de situația reclamantei recurente și este într-un impas de a lua o decizie. O astfel de afirmație 
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nu poate fi încadrată în niciun caz de incompatibilitate legală sau conflict de interese. 

Nelegalitatea acestei manifestări de voință iradiază în cauză și afectează finalmente actul 

administrativ adoptat de organul colegial. 

Acceptând o astfel de conduită, Consiliul Baroului a ajuns la luarea unei decizii de 

excludere cu votul a patru membri din cei nouă prezenți, aritmetica nerespectând majoritatea 

simplă prevăzută de lege. 

Practic, semnificația abținerii nejustificate de la vot a fost aceea de vot negativ și nu 

pozitiv. 

A aplica prevederile legale incidente în sensul dorit de pârâtul intimat ar conduce, 

ipotetic, inclusiv la situația de a se lua hotărâri de excludere din avocatură doar prin votul 

favorabil a două sau trei persoane din nouă membri prezenți, în contextul în care toți ceilalți s-

ar abține.  

În opinia Curții, prin sintagma „votul majorităţii membrilor prezenţi” se impune a se 

înțelege că majoritatea simplă cerută de lege este aceea formată din membrii prezenți ai 

organului colegial, care au obligația de a vota, întrucât nu se află într-o situație de 

incompatibilitate sau conflict de interese și care au exprimat un vot favorabil. 

Faţă de toate aceste considerente, decizia emisă de Consiliul Baroului apare ca vădit 

nelegală, nefiind respectate cerinţele legale pentru luarea deciziei de excludere din profesie. 

 

12. Refuz nejustificat soluţionare cerere de obligare Inspectoratului de Poliție 

Județean la eliberarea autorizaţiei pentru procurarea unei arme letale cu destinaţia 

vânătoare. Noţiunea de pericol pentru ordinea publică. Exercitarea dreptului de apreciere 

al autorităţilor publice  

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Refuz nejustificat soluţionare cerere de obligare a Inspectoratului de Poliție 

Județean la eliberarea autorizaţiei pentru procurarea unei arme letale cu destinaţia 

vânătoare. Noţiunea de pericol pentru ordinea publică. Exercitarea dreptului de 

apreciere al autorităţilor publice 

Temei de drept: art. 2 lit. n din Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 295/2004  

 

Când legiuitorul a folosit sintagma „pericol pentru ordinea publică, siguranţa 

naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor” nu s-a referit doar la pericolul 

social al unei fapte de natură penală, în sensul în care acesta este definit de Codul penal, ci 

în sens mai larg, astfel fiind îndreptăţit legiuitorul să instituie măsuri de ocrotire a interesului 

general al societăţii constând în analizarea în concret a îndreptăţirii unei persoane de a 

deţine o armă letală. 

Prin „pericol pentru ordinea publică al unor acte de conduită” se înţelege 

particularitatea acestora de a aduce atingere unor valori sociale de un anumit interes pentru 

societate. Pericolul constituie astfel o trăsătură esenţială şi comună a tuturor faptelor prin 

care se încalcă ordinea de drept. Incriminarea prin lege a unor categorii de fapte nu este 

decât consacrarea legală a existenţei unui grad mai ridicat de pericol pentru faptele ocrotite 

de legea penală, dar acesta nu înseamnă că o persoană poate fi posesorul unei arme letale 

dacă săvârşeşte o faptă cu un grad mai mic de pericol. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1396/21.10.2019 
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Prin decizia nr. 1396/21.10.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins ca nefondat 

recursul declarat de recurentul X împotriva sentinței nr. 279/27.02.2019 pronunțată de 

Tribunalul Iași, sentință care a fost menţinută. 

Pentru a se pronunţa astfel, 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 respins acţiunea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, având ca obiect obligarea 

pârâtului la eliberarea autorizaţiei pentru procurarea unei arme letale cu destinaţia vânătoare. 

Premisa acţiunii în constatarea refuzului nejustificat al unei instituţii/autorităţi publice 

de a soluţiona o cerere privind un drept/interes legitim este aceea că, în ipoteza constatării 

refuzului nejustificat (actelor administrativ asimilat definite de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 

554/2004), instanţa va impune autorităţii publice o obligaţie de „a face”, în sensul de a emite 

un anumit act administrativ la care reclamantul era îndreptăţit. Cu alte cuvinte, aprecierea 

refuzului ca fiind nejustificat echivalează cu recunoaşterea dreptului reclamantului, drept 

pretins autorităţii publice prin cererea iniţială. 

Curtea constată că refuzul pârâtului de a soluţiona favorabil cererea reclamantului a 

fost unul motivat şi, totodată, unul justificat, pentru considerentele ce vor succede. 

Astfel, dreptul la port-armă nu este un drept fundamental garantat de Constituţie. 

Acesta poate fi obţinut doar prin eliberare unei autorizaţii pentru procurarea unei arme letale 

cu destinaţia vânătoare, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004.  

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului are conferit prin lege un drept de apreciere, dacă 

se impune sau nu eliberarea respectivei autorizaţii, întrucât acordarea acestei autorizări 

presupune analiza şi a condiţiei „să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa 

naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor 

existente la organele competente”.  

În atare condiţii, acordarea acestei autorizări este rezultatul unei aprecieri care, 

desigur, nu trebuie să fie una abuzivă, exercitată cu exces de putere.  

Art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 defineşte noţiunea de exces de putere ca fiind 

exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor competentei 

prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor. 

Curtea mai subliniază că, în sistemul nostru de drept, principiul separaţiei puterilor în 

stat este incompatibil cu eventuala posibilitate a instanţelor judecătoreşti de a se substitui 

autorităţilor publice şi de a aprecia chestiuni care exced legalităţii actului administrativ, adică 

aspecte de oportunitate, judecătorul neputând să se subroge funcţionarului public.  

Aprecierea conduitei reclamantului de către organele de poliţie, în documentaţia avută 

în vedere de către pârâtul IPJ I. este una care justifică refuzul.  

Conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 295/2004: „Autorizaţia de procurare a armelor 

letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) deţin calitatea impusă de lege, atestată 

prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei 

legi, în funcţie de destinaţia armelor; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească 

rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, 

cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta 

lege; d) nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute de 

Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, X, XI, XII şi art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 

287, 342, 346, 348, 369, 371, 375, 381, 383, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) sunt apte din punct 

de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; f) nu prezintă pericol 

pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, 

conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de 
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instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această 

activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu 

le-a fost anulat în ultimii doi ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a 

armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura 

anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5); i) nu au 

pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii cinci ani arme letale sau arme neletale supuse 

autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.” 

Când legiuitorul a folosit sintagma „pericol pentru ordinea publică, siguranţa 

naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor” nu s-a referit doar la pericolul social al 

unei fapte de natură penală, în sensul în care acesta este definit de Codul penal, ci în sens mai 

larg, astfel fiind îndreptăţit legiuitorul să instituie măsuri de ocrotire a interesului general al 

societăţii constând în analizarea în concret a îndreptăţirii unei persoane de a deţine o armă 

letală. 

Dreptul de port şi folosire a unei arme nu se poate acorda cu largheţe, mai ales dacă 

este vorba despre arme letale, precum situaţia din speţă. 

Este necesar să se stabilească, pe baza unor verificări amănunţite efectuate de persoane 

abilitate, dacă deţinătorul armei letale prezintă un pericol pentru ordinea publică sau dacă la 

nivelul structurilor de poliţie există date şi informaţii despre această persoană care să 

determine anularea actului prin care s-a acordat dreptul de port şi folosire a armei. Un posesor 

al unei arme letale trebuie să fie aşadar o persoană echilibrată, care să ştie şi să-şi poată 

stăpâni sentimentele de ură, frustrare, impulsurile spre violenţă, astfel încât, atunci când este 

pus într-o situaţie critică, chiar şi provocat fiind, să nu recurgă la violenţă, ci să-şi înfrâneze 

acest impuls, acţionând paşnic, echilibrat, calm şi lucid. 

Prin pericol pentru ordinea publică al unor acte de conduită se înţelege particularitatea 

acestora de a aduce atingere unor valori sociale de un anumit interes pentru societate. 

Pericolul constituie astfel o trăsătură esenţială şi comună a tuturor faptelor prin care se încalcă 

ordinea de drept. Incriminarea prin lege a unor categorii de fapte nu este decât consacrarea 

legală a existenţei unui grad mai ridicat de pericol pentru faptele ocrotite de legea penală, dar 

acesta nu înseamnă că o persoană poate fi posesorul unei arme letale dacă săvârşeşte o faptă 

cu un grad mai mic de pericol. 

Caracterizarea reclamantului de la asociaţia de proprietari conturează un 

comportament al acestuia paşnic şi implicare în viaţa comunităţii. Totodată, celelalte 

înscrisuri depuse în probaţiune atestă preocuparea reclamantului pentru studiu, pentru 

activităţi cu caracter politic. 

Pe de altă parte, situaţia generală a cazierului judiciar atestă comiterea în trecut a şase 

infracţiuni, pentru care a intervenit reabilitarea, de drept sau judecătorească, aşadar nu sunt, 

prin ele înseşi, determinante pentru a-i fi refuzat dreptul de a poseda o armă letală, dar care, 

coroborate şi cu rapoartele întocmite, ce au concluzionat în sensul unor stări conflictuale între 

reclamant şi familia sa, atât tatăl său, cât şi fosta concubină reclamând neînţelegeri şi furturi 

reciproce de bunuri, respectiv injurii şi cuvinte jignitoare adresate de reclamant, nici nu pot fi 

ignorate. 

Cum aprecierea neîndeplinirii condiţiei de către reclamant de a nu prezenta pericol 

pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, 

conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente nu poate fi considerată ca 

fiind făcută cu exces de putere de către pârât, acesta exercitându-şi dreptul de apreciere în 

limitele competenţei conferite de legiuitor, în baza unor date şi informaţii concrete prezentate 

pe larg mai sus şi în absenţa vreunei încălcări a  drepturilor si libertăţilor cetăţenilor, Curtea 

constată că refuzul pârâtului de a elibera reclamantului o autorizaţie pentru procurarea unei 

arme letale cu destinaţia vânătoare este pe deplin justificat.  
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13. Calitate procesuală activă. Contract delegare serviciu public încheiat în numele 

şi pe seama asociaţilor, unităţi administrativ - teritoriale 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal. Procedură civilă 

Indice alfabetic: Calitate procesuală activă. Contract delegare serviciu public încheiat în 

numele şi pe seama asociaţilor, unităţi administrativ - teritoriale 

Temei de drept: art. 36 Cod procedură civilă, art. 23 din Legea nr. 215/2001 

 

Orașul este unitatea administrativ-teritorială care are personalitate juridică, în cadrul 

căreia funcționează autorități ale administrației publice locale, consiliul local și primarul. 

Orașul ca persoană juridică și deci subiect colectiv de drept îşi exercită prerogativele prin 

autoritățile sale, pe care legiuitorul le-a învestit cu o anumită competență. 

Conform art. 23 din Legea nr. 215/2001, consiliile locale sunt autorități ale 

administrației publice locale, care emit acte administrative și au capacitate de drept 

administrativ. 

Prin Hotărâre emisă de Consiliul Local al Municipiului nr. 72/30.05.2014 s-a 

aprobat, urmare a aderării la ARSACIS, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă 

și canalizare al Municipiului către „A.” SA. Contractul de delegare a serviciului public este 

încheiat de ARSACIS, aşa cum stipulează expres art. 17 pct. 1 lit. d din statut, în numele şi pe 

seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar. 

Or, prin cererea dedusă judecăţii reclamanţii UAT şi Consiliul Local al Municipiului 

solicită pârâţilor ARSACIS şi „A.” SA a adopta o anumită conduită juridică privind 

contractul de delegare existent, pornind de la o hotărâre adoptată de Consiliul Local al 

municipiului, HCL nr. 88/2015. Toate acestea, coroborate, nu pot duce la concluzia 

inexistenţei calităţii procesuale active a reclamanţilor. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1673/25.11.2019 

 

Prin decizia nr. 1673/25.11.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul formulat 

de U.A.T. şi Consiliul Local al Municipiului împotriva sentinţei civile nr. 868/2019 a 

Tribunalului Iaşi, care a fost casată, fiind trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut că prin sentința recurată a fost respinsă 

pentru lipsa calității procesuale active a reclamanţilor UAT şi Consiliul Local al Municipiului 

acţiunea prin care aceştia solicitau obligarea „A.” SA şi ARSACIS la încheierea actului 

adiţional la contractul de delegare, potrivit art. 12 din HCL nr. 88/2015, precum şi obligarea 

„A.” SA la plata redevenţei la nivelul prevăzut de OUG nr. 198/2015 la data încheierii 

contractului de delegare până la zi. 

Criticile din recurs ce au fost subsumate dispozițiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod 

procedură civilă sunt întemeiate. 

Excepția lipsei calității procesuale active a UAT şi a Consiliului Local al Municipiului 

a fost în mod greșit reținută de către instanţa de fond. 

Orașul este unitatea administrativ-teritorială care are personalitate juridică, în cadrul 

căreia funcționează autorități ale administrației publice locale, consiliul local și primarul. 

Orașul, ca persoană juridică și, deci, subiect colectiv de drept, îşi exercită prerogativele prin 

autoritățile sale, pe care legiuitorul le-a învestit cu o anumită competență. 

Conform art. 23 din Legea nr. 215/2001, consiliile locale sunt autorități ale 

administrației publice locale, care emit acte administrative și au capacitate de drept 

administrativ. 
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Prin Hotărâre emisă de Consiliul Local al Municipiului nr. 72/30.05.2014 s-a aprobat, 

urmare a aderării la ARSACIS, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare al Municipiului către „A.” SA. 

Contractul de delegare a serviciului public este încheiat de ARSACIS, aşa cum 

stipulează expres art. 17 pct. 1 lit. d) din statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor 

avea împreună calitatea de delegatar. 

Or, prin cererea dedusă judecăţii reclamanţii solicită pârâţilor ARSACIS şi „A.” SA a 

adopta o anumită conduită juridică privind contractul de delegare existent, pornind de la o 

hotărâre adoptată de Consiliul Local al Municipiului, HCL nr. 88/2015. 

Toate acestea, coroborate, nu pot duce la concluzia inexistenţei calităţii procesuale 

active a reclamanţilor, ceea ce a statuat instanţa de fond admiţând această excepţie 

constituindu-se într-o restrângere nepermisă a dreptului la acţiune al reclamanţilor.  

 

 


