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1. Achiziții publice. Contestație respinsă de CNSC ca nefondată. Plângere formulată 

de intervenientul în interesul autorității contractante. Lipsa interesului intervenientului de 

a formula plângerea ce are ca obiect modificarea considerentelor deciziei CNSC. 

Acordarea cheltuielilor de judecată efectuate de intervenientul accesoriu în procedura 

contestației în fața Consiliului 

 

Cuprins pe materii: Achiziții publice 

Indice alfabetic: Plângere: calitate procesuală activă; plângere împotriva considerentelor; 

cheltuieli de judecată. Drept procesual civil: cheltuieli de judecată; interes procesual; 

intervenție accesorie 

Temei de drept: Legea nr. 101/2016 - art. 3 lit. f, art. 29;  Cod de procedură civilă - art. 63, 

art. 453 

 

Interesul susținut de petentă nu este în legătură cu procedura de atribuire, cu obiectul 

principal al litigiului, ci în legătură cu cheltuielile de judecată. Atât timp cât plângerea 

societății comerciale a fost respinsă ca neîntemeiată pe fond, petenta nu urmărește vreun 

folos practic, în legătură cu procedura de atribuire, prin modificarea soluției de respingere 

pe fond în respingere pe calea excepției tardivității, demersul judiciar fiind lipsit de interes. 

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, Curtea a reținut, de principiu, că 

intervenientul accesoriu trebuie să suporte cheltuielile propriei cereri, indiferent dacă 

hotărârea s-a pronunțat ori nu în favoarea părții pentru care a intervenit. Intervenția 

accesorie nu ar trebuie să aibă drept consecință sporirea cheltuielilor de judecată pe care le 

suportă partea care va cădea în pretenții. De la regula de mai sus pot există și excepții, în 

măsura în care apărările intervenientului sunt diferite și esențiale în câștigarea procesului de 

către partea în favoarea căreia a intervenit. Așadar, o astfel de solicitare de plată a 

cheltuielilor de judecată nu este inadmisibilă prin raportare doar la calitatea părții care o 

realizează. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 412/20 aprilie 2021  

 

Prin plângerea formulată la 29.03.2021 împotriva Deciziei CNSC nr. XXX/15.03.2021 

petenta SC „ABC” SRL a solicitat constatarea nulității deciziei în partea sa referitoare la 

soluționarea cererii de obligare a SC „XYZ” SRL la plata cheltuielilor de judecată și 

modificarea Deciziei prin înlăturarea considerentelor de respingerea a contestației ca 

nefondată în ce privește lotul 3 al achiziției organizate de AC și înlocuirea lor cu admiterea 

excepției tardivității contestației și respingerea în acest temei a contestației. Pentru ambele 

petituri a solicitat plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, petenta a arătat că a fost respinsă ca inadmisibilă solicitarea de obligare a 

SC „XYZ” SRL la plata cheltuielilor de judecată, excepție care nu a fost pusă în discuția 

părților prealabil pronunțării prin decizie; ar fi fost încălcat dreptul la apărare și principiul 

contradictorialității; nu ar exista temei legal pentru o asemenea soluție. În privința cererii de 

modificare a deciziei a arătat că întreaga argumentație făcută de CNSC pe fondul contestației 

ar fi inutilă, nici măcar SC „XYZ” SRL nu ar fi contestat faptul că nu ar îndeplini cerința 

tehnică în discuție, ci a susținut că această cerință nu este întemeiată din punct de vedere 

tehnic și că ea trebuie înlăturată din documentația de atribuire. 

Institutul ROI a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea plângerii. 

SC „XYZ” SRL a formulat întâmpinare prin care a invocat inadmisibilitatea plângerii 

în condițiile în care partea în interesul căreia a intervenit nu a formulat plângere. A mai 

solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată. 
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Prin Decizia CNSC nr. X/15.03.2021 s-a luat act de renunțarea la capătul de cerere 

privind lotul 2 din contestația formulată de SC „XYZ” SRL în contradictoriu cu autoritatea 

contractantă Institutul ROI. A respins ca nefundat capătul de cerere privind lotul 3 din 

contestația formulată de SC „XYZ” SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă, iar pe 

cale de consecință a admis cererea de intervenție formulată de SC „ABC” SRL. A respins ca 

inadmisibilă solicitarea intervenientului SC „ABC” SRL privind acordarea cheltuielilor de 

judecată. 

Cu titlu preliminar, a constatat Curtea faptul că plângerea nu este de plano 

inadmisibilă în condițiile în care art. 29 din Legea nr. 101/2016 prevede că Deciziile 

Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă 

și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanța 

de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen 

de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de 

către alte persoane vătămate. 

Analizând în ordinea logică criticile formulate, s-a constatat întemeiată excepția lipsei 

de interes cu privire la modalitatea de soluționare a excepției. 

Curtea a reținut că potrivit art. 3 lit. f din Legea nr. 101/2016 prin „persoană care se 

consideră vătămată” se înțelege „orice operator economic care îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: (i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și (ii) 

a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității 

contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul 

legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.” 

Or, interesul susținut de către petentă nu este în legătură cu procedura de atribuire, cu 

obiectul principal al litigiului, ci în legătură cu cheltuielile de judecată. Atât timp cât 

plângerea SC „XYZ” SRL a fost respinsă ca neîntemeiată pe fond, petenta nu urmărește vreun 

folos practic, în legătură cu procedura de atribuire, prin modificarea soluției de respingere pe 

fond în respingere pe calea excepției tardivității, demersul judiciar fiind lipsit de interes. 

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, Curtea a reținut, de principiu, că 

intervenientul accesoriu trebuie să suporte cheltuielile propriei cereri, indiferent dacă 

hotărârea s-a pronunțat ori nu în favoarea părții pentru care a intervenit. Intervenția accesorie 

nu ar trebuie să aibă drept consecință sporirea cheltuielilor de judecată pe care le suportă 

partea care va cădea în pretenții. De la regula de mai sus pot exista și excepții, în măsura în 

care apărările intervenientului sunt diferite și esențiale în câștigarea procesului de către partea 

în favoarea căreia a intervenit. Așadar, o astfel de solicitare de plată a cheltuielilor de judecată 

nu este inadmisibilă prin raportare doar la calitatea părții care o realizează. 

Cu toate acestea, în prezenta cauză, apărările intervenientului nu au fost avute în 

vedere la soluționarea plângerii în fața CNSC, astfel încât pretențiile sale sunt neîntemeiate. 

Pentru a nu înrăutăți situația petentului în propria cale de atac, a fost respinsă ca neîntemeiată 

plângerea împotriva Deciziei CNSC privind neacordarea cheltuielilor de judecată (Consiliul 

statuând pe cale de excepție). 

Nefiind anulată sau modificată Decizia CNSC, a fost obligată petenta în favoarea SC 

„XYZ” SRL la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2022 lei (onorariu avocat și 

cheltuieli transport). 

 

Cu opinie separată, în sensul că: 

 

Conform prevederilor art. 61 alin. 3 C.proc.civ., intervenția este accesorie când 

sprijină numai apărarea uneia dintre părți. Prin urmare, intervenientul accesoriu nu are o 

pretenție proprie, însă trebuie să justifice un interes propriu, altfel cererea sa nu va fi admisă 

în principiu de către instanță. S-a apreciat că nu i se poate opune intervenientului accesoriu 

restricția de a beneficia de dreptul la acordarea cheltuielilor de judecată efectuate, doar pentru 

motivul că nu a solicitat, în procesul în care a intervenit, o pretenție pentru sine atât timp cât 
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intervenția sa este justificată de apărarea unui interes propriu care nu putea fi protejat decât pe 

această cale. Mai mult, nu poate fi condamnată o persoană la pasivitate atunci când apărarea 

intereselor sale reclamă participarea sa într-un proces, care se poartă între alte părți, numai 

pentru motivul că singura cale legală posibilă este cea a intervenției accesorii, situație în care 

riscă imposibilitatea recuperării cheltuielilor de judecată suportate. De altfel, legea nu conține 

nicio prevedere în acest sens, motiv pentru care se consideră că atunci când intervenientul 

accesoriu a realizat apărări care, prin ele însele, sau alături de cele ale părții pentru care a 

intervenit, au condus la câștigarea procesului, se impune, în baza prev. art. 453 alin. 1 

C.proc.civ., să beneficieze de dreptul la cheltuieli de judecată ca oricare altă parte din proces. 

S-a observat că acesta este cazul intervenientului accesoriu „ABC” SRL în procedura 

contestației soluționate de CNSC prin decizia nr. XXX/15.03.2021, prin care a fost respinsă 

contestația formulată de SC „XYZ” SRL și a fost admisă cererea de intervenție accesorie 

formulată de „ABC” SRL în interesul alăturat al autorității contractante Institutul ROI, astfel 

încât s-a apreciat că se impune admiterea cererii acestuia de acordare a cheltuielilor de 

judecată. În ceea ce privește solicitarea petentului de înlăturare a considerentelor deciziei 

CNSC nr. XXX/15.03.2021 privind respingerea ca nefondată a contestației formulate de SC 

„XYZ” SRL cu privire la lotul 3 al achiziției publice organizate de autoritatea contractantă 

Institutul ROI, s-a considerat că aceasta nu este lipsită de interes, deoarece are în vedere 

susținerea ideii că argumentele sale, prezentate în fața CNSC, au contribuit la câștigarea 

litigiului de către partea pentru care a intervenit. Verificând considerentele deciziei CNSC nr. 

XXX/15.03.2021, se constată că CNSC a reținut că motivele invocate de contestator privind 

nelegalitatea unei specificații tehnice incluse în caietul de sarcini al lotului 3 sunt tardive 

raportat la momentul luării la cunoștință din cuprinsul documentației de atribuire. În 

concluzie, apărările intervenientului accesoriu au fost primite de către CNSC, care și le-a și 

însușit. Însă, în raport de faptul că, din petitul contestației rezultă că aceasta a fost formulată 

împotriva rezultatului procedurii nr. zzzz/15.02.2021, act față de care termenul legal de 

contestare este respectat, se apreciază că soluția CNSC de a nu respinge contestația ca tardivă, 

este legală. Pentru aceste motive, s-a considerat că s-ar fi impus admiterea în parte a prezentei 

plângeri și modificarea în parte a deciziei CNSC în sensul precizat.  

 

2. Drept administrativ. Ordonanță președințială. Cerere de asigurare a unui 

medicament în regim de compensare 100%, pe bază de prescripție medicală. Admisibilitate. 

Urgența dată de afecțiunea de care suferă reclamanta. Aparența dreptului pretins. 

Respectarea dreptului la viață. Obligația autorităților de a asigura o asistență medicală 

adecvată pacienților 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Ordonanță președințială: admisibilitate; condiții 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 - art. 8; Cod de procedură civilă - art. 997;  Legea nr. 

95/2006 - art. 232, art. 242; HG nr. 720/2008; Ordinul MS nr. 1301/500/2008 

 

În ceea ce privește urgența, Curtea a apreciat că această condiție este îndeplinită în 

raport de faptul că afecțiunea de care suferă reclamanta, GLIOBLASTOM, frontal stânga, 

grad IV OMS, este cea mai agresivă formă de cancer cerebral, impunându-se intervenirea de 

urgență cu tratamente medicale eficiente pentru a stopa recidiva tumorală, care pune în 

pericol viața pacientei, evoluția stării de sănătate a reclamantei dovedind că urmarea 

chimioterapiei cu TEMOZOLOMIDĂ nu a fost atât de benefică, precum este cea din prezent 

cu BEVACIZUMAB, având denumirea comercială AVASTIN. 

Referitor la aparența dreptului pretins, Curtea a reținut că este în discuție încălcarea 

dreptului la viață al pacientei-reclamante prin restrângerea accesului acesteia la noile terapii 
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medicale. Curtea a subliniat că dreptul la viață este reglementat, la nivel european, prin art. 

2 par. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

Costul medicamentelor necesare reclamantei pentru a stagna evoluția bolii presupune 

un efort financiar major, imposibil de suportat, aceste costuri constituindu-se într-un obstacol 

important pentru accesul reclamantei la terapie, în contextul în care orice întârziere poate 

aduce consecințe deosebit de grave cu privire la viața acesteia. Pe lângă acest fapt, 

neadoptarea, până la data pronunțării, a unei decizii de includere sau de neincludere 

definitivă sub aspectul listei aprobate prin HG nr. 720/2008, termenul maxim de adoptare a 

acesteia fiind depășit, precum și procedura îndelungată necesară includerii acestuia in lista 

medicamentelor compensate pentru afecțiunea de care suferă reclamanta, justifică urgența 

luării măsurilor, care se impun, prin care să fie asigurat medicamentul respectiv în regim de 

compensare 100%. Îndeplinirea obligației de asigurare a unei asistențe medicale adecvate 

pacienților nu reprezintă un tratament preferențial. Aparența dreptului, privită din 

perspectiva utilității terapiei cu molecula in discuție și a șanselor reale de reușită a 

tratamentului solicitat de reclamantă, este justificata în cauză. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 67/6 aprilie 2021 

(definitivă) 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Curtea de Apel Iași sub nr. 

Y/45/2021, reclamanta AA a chemat în judecată pe pârâții Guvernul României, Ministerul 

Sănătății, CNAS și ANMDM, solicitând obligarea pârâților la asigurarea către reclamantă, pe 

bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală, a 

medicamentului BEVACIZUMAB, având denumirea comercială AVASTIN, până la 

soluționarea definitivă a dosarului nr. xxx/45/2021 al Curții de Apel Iași – Secția de 

Contencios Administrativ și Fiscal. 

În motivarea cererii sale, reclamanta, prin reprezentant convențional, a arătat că a fost 

diagnosticată cu GLIOBLASTOM în anul 2019, procedându-se la extirparea chirurgicală a 

tumorii în decembrie 2019 și, ca urmare a recidivei, fiind operată din nou în ianuarie 2021. În 

prezent este în curs de chimioterapie cu IRINOTECAN și BEVACIZUMAB, având 

denumirea comercială AVASTIN.  

Medicamentul BEVACIZUMAB (denumire comercială AVASTIN) este autorizat 

pentru punerea pe piață, inclusiv în România, prin procedura centralizată la nivelul Uniunii 

Europene. 

Medicamentul BEVACIZUMAB (denumire comercială AVASTIN) are prețul 

aprobat, a se vedea nr. crt. 531-534 din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 

și este inclus pe Lista de medicamente compensate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

720/2008, iar pacienții beneficiază de compensare 100% (gratuit), pentru următoarele indicații 

terapeutice oncologice: cancer colorectal, cancer bronho-pulmonar, cancer renal, neoplasm 

ovarian epitelial (a se vedea nr. crt. 42 cod L01XE01 și nr. crt. 126 cod L01XC07 în Sublista 

C, Secțiunea C2, P2 Programul național de oncologic din Lista de medicamente compensate, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, precum și Protocolul terapeutic nr. 83 

(L004C) din Anexa 1 la Ordinul nr. 1.301/500/2008. 

Prezenta cerere de ordonanță președințială îndeplinește condițiile de admisibilitate 

prevăzute de art. 997 din Codul de procedură civilă: urgența, caracterul vremelnic și 

neprejudecarea fondului. 

Urgența este dată de prejudiciul direct, imediat și permanent, pe care îl suferă datorită 

imposibilității de a-i asigura din veniturile proprii tratamentul necesar, fapt ce îi afectează 

direct dreptul la viață. 
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Acest medicament are un preț deosebit de ridicat – aproximativ 5000 lei lunar – fapt 

ce o pune în imposibilitatea de a-l achiziționa din resurse proprii, având drept consecință 

imposibilitatea de a urma tratamentul prescris de medic. 

Reclamanta suferă de o formă gravă și agresivă de cancer cerebral – GLIOBLASTOM 

–, iar ca urmare a tratamentului cu medicamentul BEVACIZUMAB (denumire comercială 

AVASTIN), prescris de medicul oncolog, boala a stagnat, iar starea sănătății s-a ameliorat. 

Caracterul vremelnic rezidă din faptul cele solicitate nu au un caracter definitiv, 

măsurile dispuse vor produce efecte vremelnice, doar până la soluționarea definitivă a 

litigiului asupra fondului, respectiv a cererii de cerere de chemare în judecată a pârâților 

pentru „refuz nejustificat de a soluționa o cerere” în sensul art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004, 

prin care a solicitat: 

a) În principal, obligarea pârâților la includerea în Lista cuprinzând denumirile 

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau 

fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, în regim de compensare 100%, a 

medicamentului BEVACIZUMAB (denumite comercială AVASTIN) pentru indicația 

strocitom anaplazic. 

b) În subsidiar, la obligarea pârâtului Ministerul Sănătății la adoptarea Ordinului 

privind constituirea Comisiei pentru aprobarea decontării medicamentelor pentru indicațiile 

terapeutice neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului, publicat în transparență 

decizională pe site-ul www.ms.ro la data de 04.09.2018. 

În prezenta cerere nu a solicitat instanței să aprecieze asupra „fondului dreptului”, ci 

doar să dispună măsuri provizorii pentru a se asigura tratamentul necesar. 

În cauză există „o aparentă de drept” a solicitării reclamantei, întrucât există deja 

numeroase hotărâri judecătorești care au putere de lucru judecat – pronunțate pe fondul 

dreptului în ceea ce privește prescripția „off label” a unui medicament, prin care pârâții din 

această cauză au fost obligați să-l evalueze/să includă pe lista de medicamente compensate în 

sistemul de asigurări de sănătate. 

Ministerul Sănătății a inițiat un proiect de ordin privind prescripția „off-label” a 

medicamentelor dar, până în prezent, acesta nu a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial. 

Pârâtul CNAS, prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, invocând excepțiile 

lipsei calității sale procesuale pasive și inadmisibilității cererii reclamantei și solicitând 

respingerea acțiunii.  

Pârâtul Ministerul Sănătății, prin reprezentant legal, a depus la dosar întâmpinare, 

invocând excepția lipsei calității sale procesuale pasive și respingerea cererii de ordonanță 

președințială de față ca nefondată. 

De asemenea, și pârâtul ANMDM, prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, 

invocând excepția lipsei calității sale procesuale pasive și respingerea cererii. 

Pârâtul Guvernul României, prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, invocând 

excepțiile lipsei calității sale procesuale pasive și inadmisibilității cererii reclamantei și 

solicitând respingerea acțiunii. 

În motivare, pârâții au arătat că, raportat la obiectul cererii de ordonanță președințială, 

reclamanta nu are în favoarea sa o aparență a dreptului, deoarece prin „pipăirea fondului” se 

constată că la nivel de aparență reclamantul în calitate de asigurat nu are dreptul în temeiul 

legii de a beneficia de compensare 100% pentru medicamentul solicitat în petitul acțiunii, 

conform art. 231 și 232 din Legea nr. 95/2006. 

Reclamanta nu a solicitat, în condițiile art. 997 C.proc.civ., ca instanța de contencios 

administrativ să exercite la nivel de aparență și de urgență un control de legalitate cu privire la 

refuzul recurenților de a include pe Lista medicamentelor compensate integral a 

medicamentului enunțat în petitul acțiunii, iar solicitarea reclamantului reprezintă o 

prejudecare a fondului și o soluționare a dosarului de fond. 
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În prezent, DCI BEVACIZUMABUM (AVASTIN) se regăsește notat cu **1Ω în 

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără 

contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, însă afecțiunea reclamantei de 

glioblastom nu se încadrează în indicațiile terapeutice ale medicamentului solicitat. 

Așadar, administrarea acestui medicament se face off-label, respectiv se utilizează 

pentru o indicație neaprobată, neasumată de producător și care nu apare în prospect pentru o 

grupă de vârstă, doză sau cale de administrare, practic pe răspunderea medicului curant. 

Or, un medic aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate nu are 

posibilitatea legală de a prescrie un medicament off-label, iar un medic care nu se află în 

relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, chiar dacă poate prescrie un medicament 

off- label, acesta nu se poate deconta de către casa de asigurări de sănătate, acest lucru fiind 

interzis de art. 53 alin. 2 din Legea nr. 95/2006. 

Procedând la soluționarea cu prioritate a excepțiilor procesuale dirimante absolute, 

invocate în cauza de față, Curtea a considerat că acestea sunt neîntemeiate.  

Astfel, potrivit prevederilor art. 242 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, „lista cu medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție 

personală se elaborează de către Ministerul Sănătății și CNAS, cu consultarea C.F.R., și se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

În aceste condiții, Ministerul Sănătății și CNAS au obligația legală de a elabora 

această listă, ce urmează a fi adoptată prin hotărâre de Guvern, în baza acesteia asigurații 

beneficiind de compensarea medicamentelor de la FNUASS, fond gestionat de CNAS, și, prin 

urmare, pârâții Ministerul Sănătății, CNAS și Guvernul României au calitate procesuală 

pasivă în acest dosar.  

Referitor la calitatea procesuală pasivă a pârâtului ANMDM, atributul de introducere a 

unui nou medicament în Listă revine în exclusivitate Agenției Naționale a Medicamentului și 

a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). 

Astfel, din interpretarea coroborată a dispozițiilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinului Ministrului Sănătății nr. 861/2014, HG nr. 734/2010 privind 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor 

Medicale, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei 

contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare, OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și alte măsuri, Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui CNAS 

privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului 

de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, rezultă fără 

putință de tăgadă că legiuitorul stabilește în sarcina ANMDM includerea unui nou 

medicament în Listă, după ce aceasta a procedat la evaluarea medicamentului și la emiterea 

deciziei de includere a acestuia în lista respectivă potrivit legii. Mai mult, conform 

dispozițiilor art. 8 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 861/2014, ANMDM poate iniția, din 

oficiu, procedura de evaluare a tehnologiilor medicale pentru includerea, extinderea 

indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Listă. În consecință, se 

respinge și excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului ANMDM. 

În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor legale imperative prevăzute de art. 997 

C.proc.civ., Curtea a considerat că susținerile pârâților Guvernul României și CNAS în acest 

sens nu sunt fondate, fiind respinsă excepția inadmisibilității prezentei cereri de ordonanță 

președințială, analiza întrunirii fiecăreia dintre aceste condiții fiind prezentată mai jos. 

Verificând actele și lucrările dosarului, Curtea a apreciat că cererea reclamantei este 

întemeiată pentru motivele ce succed. 

Din înscrisurile medicale depuse la dosar, rezultă că reclamanta AA a fost 

diagnosticată, în septembrie 2019, cu GLIOBLASTOM, frontal stânga, grad IV OMS, 

recurgându-se la ablație tumorală incompletă, în data de 10.09.2021, la Spitalul X, și la 
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completare rezecție tumorală la 16.10.2019 la Spitalul Y. Ulterior a urmat tratament constând 

în radioterapie și chimioterapie cu TEMOZOLOMIDĂ la Clinica Z. În ianuarie 2021, ca 

urmare a efectuării investigației I.R.M., s-a constatat existența unei recidive locale, 

reclamanta fiind operată din nou la 29.01.2021 la Spitalul Y. În prezent, reclamanta este în 

curs de chimioterapie, inițiată la data de 15.03.2021, cu IRINOTECAN și BEVACIZUMAB, 

având denumirea comercială AVASTIN, la Centrul W, SC „XY” SRL.  

Reclamanta a precizat, în cererea sa, că, în urma tratamentului cu BEVACIZUMAB, 

având denumirea comercială AVASTIN, boala a stagnat, iar starea sănătății sale s-a ameliorat. 

La data de 30.03.2021, reclamanta a înregistrat, pe rolul Curții de Apel Iași – Secția de 

Contencios Administrativ și Fiscal, două cereri de chemare în judecată a pârâților menționați 

mai sus, fiind înregistrate sub nr. xxx/45/2021 și yyy/45/2021, primul dosar având ca obiect 

obligarea pârâților, pe calea ordonanței președințiale, la asigurarea către aceasta, pe bază de 

prescripție medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală, a 

medicamentului BEVACIZUMAB, având denumirea comercială AVASTIN, până la 

soluționarea definitivă a celui de al doilea dosar, nr. yyy/45/2021, care vizează fondul 

litigiului, solicitându-se, în principal, obligarea pârâților la includerea în Lista cuprinzând 

denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008, în regim de compensare 100%, a medicamentului BEVACIZUMAB 

(denumire comercială AVASTIN) pentru indicația GLIOBLASTOM, și în subsidiar, 

obligarea pârâtului Ministerul Sănătății la adoptarea Ordinului privind constituirea Comisiei 

pentru aprobarea decontării medicamentelor pentru indicațiile terapeutice neincluse în 

rezumatul caracteristicilor produsului, publicat în transparență decizională pe site-ul 

www.ms.ro la data de 04.09.2018. 

În raport de faptul că obiectul prezentului dosar constă într-o cerere de ordonanță 

președințială, Curtea a reținut că aceasta reprezintă o procedură specială reglementată de lege 

în scopul luării unor măsuri vremelnice în situații urgente. 

Potrivit art. 997 alin. 1 C.proc.civ. instanța de judecată, stabilind că în favoarea 

reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri 

grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei 

pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce sar ivi 

cu prilejul unei executări. Din analiza acestui text rezultă care sunt condițiile specifice de 

admisibilitate a cererii de ordonanță președințială, respectiv urgența, vremelnicia și 

neprejudecarea fondului. Noul Cod de procedură civilă reglementează în mod expres faptul că 

„pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și 

nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt” [art. 997 

alin. 5]. 

În ceea ce privește urgența, Curtea a apreciat că această condiție este îndeplinită în 

raport de faptul că afecțiunea de care suferă reclamanta, GLIOBLASTOM, frontal stânga, 

grad IV OMS, este cea mai agresivă formă de cancer cerebral, impunându-se intervenirea de 

urgență cu tratamente medicale eficiente pentru a stopa recidiva tumorală, care pune în pericol 

viața pacientei, evoluția stării de sănătate a reclamantei dovedind că urmarea chimioterapiei 

cu TEMOZOLOMIDĂ nu a fost atât de benefică precum este cea din prezent cu 

BEVACIZUMAB, având denumirea comercială AVASTIN. 

De asemenea, Curtea a constatat că este respectată, în cauza de față, și condiția 

vremelniciei, măsura, solicitată a fi dispusă, fiind limitată în timp până la soluționarea 

definitivă a fondului litigiului, ce face obiectul dosarului nr. yyy/45/2021 al Curții de Apel 

Iași – Secția de Contencios administrativ și fiscal. 

Referitor la aparența dreptului pretins, Curtea a reținut că este în discuție încălcarea 

dreptului la viață al pacientei-reclamante prin restrângerea accesului acesteia la noile terapii 

medicale. Curtea a subliniat că dreptul la viață este reglementat, la nivel european, prin art. 2 

par. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

ratificată prin Legea nr. 30/1994, potrivit căruia dreptul la viață al oricărei persoane este 
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protejat prin lege; moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenționat decât în executarea 

unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal în cazul în care infracțiunea este sancționată 

cu această pedeapsă prin lege. În Constituția României, dreptul la viață al cetățenilor este 

consacrat prin art. 22 alin. 1, conform căruia dreptul la viață, precum și dreptul la integritate 

fizică și psihică ale persoanei sunt garantate, precum și prin art. 34 alin. 1 și 2, prin care s-a 

stabilit că dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, statul fiind obligat să ia măsuri pentru 

asigurarea igienei și a sănătății publice.  

Această problematică a făcut și obiectul unor cauze aflate pe rolul Curții Europene a 

Drepturilor Omului. Potrivit acestor texte fundamentale, un stat are o obligație pozitivă de a 

proteja viața cetățenilor săi. 

Astfel, în Cauza D. vs United Kingdom nr. 30240/1996, Curtea a apreciat că a fost 

încălcat art. 2 din Convenție. Curtea europeană a arătat că, prin expulzarea din Marea Britanie 

în țara de origine a unei persoane grav bolnave, în condițiile în care în țara de origine nu i se 

mai putea asigura tratamentul adecvat, s-a adus atingere dreptul la viață ocrotit de art. 2 din 

Convenție. Curtea a considerat că, prin imposibilitatea de a beneficia de tratament în țara de 

origine, a scăzut speranța de viață a persoanei respective. 

În alte cauze, Curtea a apreciat că, pentru respectarea art. 2 din Convenție, statelor 

membre le incumbă și obligații pozitive de a salva și proteja viața propriilor cetățeni (Calvelli, 

Ciglio vs Italy nr. 32967/1996, L.C.B. vs. the United Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports 

1998-III, and Paul and Audrey Edwards vs. the United Kingdom, nr. 46477/99, § 54, ECHR 

2002-11). 

Mai mult, într-o altă cauză, s-a arătat că și în sfera sănătății publice statul trebuie să 

adopte măsuri adecvate care să asigure protecția vieții pacienților (Cauza G.N. vs. Italy nr. 

43134/2005) . 

Relevantă din acest punct de vedere este cauza Panaitescu vs. România nr. 

30909/2006 în care România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

pentru încălcarea art. 2 din Convenție. În această speță, reclamantul P. s-a adresat Curții 

Europene a Drepturilor Omului deoarece autoritățile române nu i-au asigurat tratamentul 

anticancer gratuit cu AVASTIN, iar acest fapt i-a pus viața în pericol (fapt care s-a și 

întâmplat în timpul procesului) ceea ce reprezintă o încălcare a art. 2 Convenție. 

Curtea a statuat: 

„27. Curtea observă că prima teză din art. 2 impune o obligație pozitivă statelor 

membre. 

Obligația statelor de a proteja dreptul la viață nu se limitează la abținerea de la luarea 

unei vieți în mod intenționat și ilegal, ci implică totodată obligația de a lua măsurile necesare 

pentru a proteja viețile celor aflați sub jurisdicția lor (a se vedea L.C.B. împotriva Regatului 

Unit, 9 iunie 1998, pct. 36, Culegere de hotărâri și decizii 1998-III). 

29. Curtea reamintește că abordarea sa față de interpretarea art. 2 este ghidată de ideea 

că obiectul și scopul convenției ca instrument pentru protecția persoanelor impune 

interpretarea dispozițiilor sale și aplicarea lor astfel încât garanțiile acesteia să fie practice și 

efective (a se vedea, de exemplu, Yașa împotriva Turciei, 2 septembrie 1998, pct. 64, 

Culegere de hotărâri și decizii 1998-VI). 

30. Prin urmare, sarcina Curții este de a stabili dacă, în circumstanțele cauzei, statul a 

făcut tot ceea ce era necesar pentru a preveni ca viața reclamantului să fie supusă unui risc 

evitabil asigurându-i la timp asistența medicală corespunzătoare (a se vedea, mutatis 

mutandis, L.C.B., citată anterior, pct. 36). În evaluarea sa asupra acestei chestiuni, Curtea 

consideră că trebuie să se ghideze după criteriul obligației de diligentă, întrucât obligația 

statului în acest sens privește mijloacele, nu rezultatul, în special, simplul fapt al deteriorării 

stării de sănătate a reclamantului nu ar fi suficient, ca atare, pentru constatarea încălcării 

obligațiilor pozitive ale statului în temeiul art. 2 sau art. 3 din convenție decât dacă, pe de altă 

parte, se poate stabili că autoritățile interne de resort au recurs în timp util la toate măsurile 
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medicale rezonabil posibile într-un efort conștient de a împiedica evoluția bolii în cauză (a se 

vedea, mutatis mutandis, Aleksanyan împotriva Rusiei, nr._/06, pct. 139, 22 decembrie 2008). 

35. De asemenea, Curtea consideră, în acest sens, că, tot așa cum o autoritate statală 

nu are voie să invoce lipsa de fonduri sau resurse ca scuză pentru a nu onora o obligație 

izvorâtă dintr-o hotărâre judecătorească (ase vedea, mutatis mutandis, Burdov împotriva 

Rusiei, nr. 59498/00, pct. 35, CEDO 2002-111), același principiu se aplică a fortiori atunci 

când există necesitatea de a asigura protecția practică și efectivă a dreptului garantat la art. 2, 

un drept fundamental în structura convenției. 

37. In circumstanțele speciale ale prezentei cauze, statul a omis să prevină ca viața 

reclamantului să fie supusă unui risc evitabil asigurându-i asistența medicală adecvată 

conform dispozițiilor instanțelor naționale, încălcându-și obligațiile procedurale prevăzute la 

art. 2 din Convenție.” 

La nivelul U.E., „sănătatea publică” este reglementată de art. 168 din Tratatul de 

funcționare a Uniunii Europene. Domeniul „Sănătatea publică” face parte din categoria 

domeniilor de competență partajată între statele membre și Uniune. În atare situație se aplică 

principiile subsidiarității și proporționalității, reglementate în condițiile art. 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană și Protocolul 2 la Tratatul de funcționare a Uniunii Europene. 

În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 

nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 

regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate 

mai bine la nivelul Uniunii. 

În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu 

depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. 

Acțiunea Uniunii completează politicile naționale în materia „Sănătății publice” 

(competență partajată). 

Obiectivele/scopurile acțiunii Uniunii sunt: îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea 

bolilor și afecțiunilor umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și 

mentală, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii și 

prevenirii acestora, informarea și educația în materie de sănătate, supravegherea amenințărilor 

transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și 

combaterea acestora. 

Statele membre ale Uniunii sunt responsabile de: definirea politicii lor de sănătate, 

organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Responsabilitățile 

statelor membre includ: administrarea serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală, 

repartizarea resurselor care sunt alocate. 

Decizia de compensare a prețului medicamentelor este rezultatul unui complex de 

factori: tehnici, financiari și politici. Din acest motiv, Uniunea lasă la latitudinea statelor 

membre decizia în acest domeniu, însă încearcă să standardizeze anumite aspecte procedurale, 

menite să asigure libera circulație a bunurilor și serviciilor. 

În acest sens a fost adoptată și Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind 

transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și 

includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate. 

Scopul acestei directive este de a se asigura că măsurile de stabilire a prețurilor 

medicamentelor și de compensare a acestora nu discriminează în funcție de originea acestora. 

Prin această directivă se intenționează să se garanteze că diferențele dintre statele membre 

privind listele naționale de medicamente compensate sunt bazate pe criterii obiective și 

verificabile. 

Statele membre au dreptul de a stabili, prin legislația națională, modul de calcul al 

prețurilor medicamentelor și criteriile de includere/excludere de pe listele de medicamente 

compensate. 
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În esență, așa cum rezultă și din titlu, Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 

reglementează: transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor 

medicamentelor (art. 1-5) și aspectele privind includerea noilor medicamente pe „lista 

medicamentelor cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate” (art. 6). 

Cu privire la acest din urmă aspect, art. 6 alin. 1 din directivă stabilește că autoritățile 

naționale decid cu privire la includerea unor medicamente pe lista medicamentelor cuprinse în 

sistemul de asigurări de sănătate („listele cu medicamente compensate”), precum și că aceste 

decizii sunt comunicate solicitanților în termen de 90 de zile de la primirea cererilor. În 

anumite condiții, acest termen poate fi prelungit cu încă 90 de zile, însă decizia trebuie să fie 

luată într-un termen maxim de 180 de zile. 

Potrivit art. 6 alin. 2 din directivă, orice decizie de a nu include un produs medical în 

lista produselor cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate conține o expunere de motive, 

bazată pe criterii obiective si verificabile, inclusiv, dacă este cazul, orice aviz sau 

recomandare a unui expert care stă la baza deciziei. De asemenea, solicitantul este informat 

despre căile de atac pe care le are la dispoziție conform legislației în vigoare și despre 

termenele pentru exercitarea acestora.  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat decizii în legătură cu interpretarea 

unor dispoziții ale Directivei 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 care au relevanță în 

prezentul caz. După cum este cunoscut, în temeiul competențelor sale, Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene asigură aplicarea dreptului european și, prin urmare, hotărârile sale au un 

caracter obligatoriu pentru statele membre ale Uniunii. 

1. Cauza C-245/03 Merck, Sharp & Dohme vs Belgia 

În anul 2003, Consiliul de Stat din Belgia a formulat o întrebare preliminară cu privire 

la caracterul termenului de 90/180 zile, prevăzut de art. 6 alin. (1) Directivei 89/105/CEE din 

21 decembrie 1988, referitor la includerea unor medicamente pe lista medicamentelor 

cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate. Această procedură preliminară a fost inițiată în 

contextul unui litigiu național între firma Merck, Sharp & Dohme și Statul belgian având ca 

obiect neincluderea pe lista medicamentelor compensate a unui produs farmaceutic. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că termenul limită de 90/180 zile, 

prevăzut de art. 6 alin. (1) Directivei 89/105/CEE din 21 decembrie 1988, este „un termen 

obligatoriu pe care autoritățile naționale nu au dreptul de a-l depăși (a mandatory time-limit 

which the național authorities are not entitled to exceed).” 

2. Cauza C-296/03, Glaxosmithkline vs Belgia 

Pentru soluționarea unui litigiu pendinte cu reclamanta Glaxosmithkline, societate 

producătoare de medicamente, Consiliul de Stat din Belgia a solicitat Curții de Justiție a 

Uniunii Europene o interpretare a caracterului termenului prevăzut de art. 6 alin. 1 din 

Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988. Și în acest caz, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a stabilit că acest termen este un termen obligatoriu pe care autoritățile naționale nu 

au dreptul de a-l depăși. 

3. Cauza C-424/99 Commission vs Austria 

În această cauză, Comisia a supus atenției Curții de Justiției a Uniunii Europene 

legislația națională a Austriei prin care s-a implementat Directiva 89/105/CEE din 21 

decembrie 1988. În concret, legislația Austriei prevede că dacă solicitantul nu este mulțumit 

de decizia privind includerea/excluderea unui produs de pe lista de medicamente compensate 

atunci acesta se poate adresa cu o plângere unui organism administrativ („technical advisory 

board”). Comisia a apreciat că această dispoziție legală nu respectă exigențele prevăzute de 

art. 6 alin. 2 din directivă în legătură cu exercitarea căilor de atac. 

În legătură cu acest aspect, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că Austria a 

încălcat dispozițiile art. 6 alin. 2 din Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988, deoarece 

solicitanții trebuie să aibă dreptul de a se adresa cu o plângere către organe judiciare 

autentice” (genuine judicial bodies). 
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România nu a transpus corespunzător Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988, 

existând riscul declanșării procedurii de infrigement împotriva României pentru acest motiv, 

OUG nr. 23/2014 menționând, în preambulul său, considerentele adoptării acesteia. Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor 

metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, 

neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune 

internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără 

contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care 

se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac, a intrat în 

vigoare la 28.07.2014. 

Cronologic, în temeiul art. 232 și 242 din Legea nr. 95/2006, Guvernul României a 

aprobat, prin hotărâre, Lista medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără 

contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, astfel: 

- Hotărârea Guvernului nr. 1471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune 

internaționale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul 

programului național de sănătate cu scop curativ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în. 

tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau 

fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate. 

Medicamentul BEVACIZUMAB, având denumirea comercială AVASTIN, este 

autorizat pentru punerea pe piață, inclusiv în România, prin procedura centralizată realizată la 

nivelul U.E. Prețul acestui medicament este aprobat potrivit crt. 531-534 din Anexa 1 la 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1468/2018, fiind de 1270,82 lei – 4804,67 lei/flacon în 

funcție de concentrație. Conform rezumatului caracteristicilor produsului, acesta este autorizat 

pentru indicațiile terapeutice: cancer de colon sau de rect care este metastazat, cancer de sân 

metastazat, cancer pulmonar, altul decât cel cu celule mici, cancer renal, cancer ovarian 

epitelial, fără însă a fi autorizat si pentru indicația în tratamentul formațiunii tumorale 

cerebrale. Însă, în considerentele Deciziei nr. 4242 din 26 septembrie 2019 a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, s-a reținut contrariul, 

precizându-se că din cuprinsul prospectului medicamentului, depus la respectivul dosar de 

recurs, rezultă indicația terapeutică în cazul glioblastomului recidivat, indicație recunoscută 

începând cu luna decembrie 2017 de alte state membre.  

Mai mult, însuși pârâtul Ministerul Sănătății a inițiat, la data de 4.09.2018, un proiect 

de ordin privind constituirea Comisiei pentru aprobarea decontării medicamentelor pentru 

indicațiile terapeutice neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului, recunoscând astfel 

necesitatea reglementării așa numitei prescrieri off-label. Deși la 24.09.2018 a existat o 

dezbatere publică în legătură cu acest proiect de ordin, nici până în prezent acesta nu a fost 

adoptat și publicat în Monitorul Oficial, în referatul de aprobare arătându-se că, deși aceste 

indicații terapeutice sunt recunoscute de către profesioniști, datorită numărului mic de pacienți 

și al costurilor administrative, companiile farmaceutice nu sunt interesate de autorizarea 

medicamentelor pentru aceste indicații terapeutice. Curtea a apreciat că acesta nu este un 

motiv serios și rezonabil de natură a justifica lipsa de decizie a autorităților publice 

competente, pentru o perioadă atât de mare de timp ce depășește cu mult termenul prevăzut de 

art. 6 alin. 1 din Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988, cu privire la proiectul 
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legislativ respectiv, mai ales în condițiile în care existența propunerii respective a creat cel 

puțin o speranță legitimă a asiguraților de a beneficia de medicamente prescrise off-label în 

regim compensat. Acest fapt este evidențiat și prin Rezoluția Parlamentului European din 10 

aprilie 2008 privind combaterea cancerului în Uniunea Europeană extinsă, care a sesizat 

„diferențele surprinzătoare și inacceptabile la nivelul calității serviciilor oferite de centrele 

pentru tratarea cancerului, al centrelor de radioterapie și al accesului la medicamente 

împotriva cancerului” și a îndemnat, în art. 30, Comisia și statele membre să se asigure că 

medicamentele pentru tratarea cancerului să fie disponibile în egală măsură în toate statele 

membre, pentru toți pacienții care au nevoie de ele. 

Raportat la prețul ridicat al medicamentului solicitat, Curtea a reținut că din 

certificatul de atestare fiscală nr. zzz/17.02.2021, eliberat de Primăria com. B., rezultă că 

reclamanta nu deține în proprietate imobile sau mijloace de transport, nu realizează venituri 

impozabile sau din activități autorizate și nu beneficiază de ajutor social. În aceste condiții, 

costul medicamentelor necesare reclamantei pentru a stagna evoluția bolii presupune un efort 

financiar major, imposibil de suportat, aceste costuri constituindu-se într-un obstacol 

important pentru accesul reclamantei la terapie, în contextul în care orice întârziere poate 

aduce consecințe deosebit de grave cu privire la viața acesteia. Pe lângă acest fapt, 

neadoptarea, până la data pronunțării, a unei decizii de includere sau de neincludere definitivă 

sub aspectul listei aprobate prin HG nr. 720/2008, termenul maxim de adoptare a acesteia 

fiind depășit, precum și procedura îndelungată necesară includerii acestuia în lista 

medicamentelor compensate pentru afecțiunea de care suferă reclamanta, justifică urgența 

luării măsurilor, care se impun, prin care să fie asigurat medicamentul respectiv în regim de 

compensare 100%. 

Îndeplinirea obligației de asigurare a unei asistențe medicale adecvate pacienților nu 

reprezintă un tratament preferențial. Aparența dreptului, privită din perspectiva utilității 

terapiei cu molecula în discuție și a șanselor reale de reușită a tratamentului solicitat de 

reclamantă, este justificată în cauză. Condiția neprejudecării fondului raportului juridic 

litigios decurge atât din condiția referitoare la caracterul provizoriu al măsurii ce urmează a fi 

dispusă, cât și din prevederea legală conform căreia ordonanța va putea fi dată chiar și atunci 

când există judecată asupra fondului dreptului. Obligarea părților pârâte la asigurarea în 

favoarea reclamantei a medicamentului litigios pentru un interval limitat de timp nu implică 

măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici să facă imposibilă restabilirea situației de fapt.  

Având în vedere îndeplinirea condițiile legale imperative prevăzute de art. 997 

C.proc.civ., gravitatea bolii (Glioblastom), care impune administrarea de urgență a medicației 

prescrise de medicii specialiști, prețul prohibitiv al tratamentului solicitat, lipsa asigurării 

medicamentului respectiv punând în pericol chiar dreptul reclamantei la viață, garantat de 

Constituția României și actele fundamentale adoptate la nivelul U.E., Curtea a admis cererea 

de chemare în judecată așa cum a fost formulată, cu executarea prezentei ordonanțe fără 

somație și fără trecerea unui termen. 

 

3. Urbanism. Refuz nejustificat de eliberare autorizație de construire. Obligativitatea 

cerințelor de autorizare stabilite în certificatul de urbanism. Nelegalitatea solicitării 

îndeplinirii unor cerințe noi pentru a construi. Aplicarea considerentelor Deciziei RIL nr. 

25/2017 a ÎCCJ 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Urbanism 

Indice alfabetic: Autorizație de construire: refuz nejustificat, certificat de urbanism 

Temei de drept: Legea nr. 50/1991 - art. 6; Legea nr. 350/2001 - art. 29 
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Certificatul de urbanism este întotdeauna producător de anumite efecte juridice, în 

sensul că obținerea lui conferă beneficiarului dreptul de a pretinde autorității competente o 

anumită conduită în legătură cu procedura de emitere a autorizației de construire. Din 

această perspectivă, dacă, în intervalul de timp cuprins între momentului emiterii 

certificatului de urbanism și cel al solicitării emiterii autorizației de construire, nu a 

intervenit nicio modificare în plan normativ de natură a justifica condiții suplimentare noi 

pentru a construi, solicitările ulterioare ale autorității publice pârâte sunt nelegale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 522/3 iunie 2021  

 

Prin sentința nr. 531/CA/2020, Tribunalul Iași a admis cererea formulată de 

reclamanta „AA” SRL în contradictoriu cu pârâtul Primarul Mun. B., pe care l-a obligat să 

emită în favoarea reclamantei Autorizația de construire în vederea executării lucrărilor de 

amplasare container modular provizoriu pentru autogară și împrejmuire teren în conformitate 

cu Certificatul de Urbanism nr. xxx din 27/05.2015, emis de Primarul Municipiului B. și 

documentația aferentă acestuia. 

Împotriva acestei sentințe au declarat în termen recurs Municipiul B. și Primarul mun. 

B., criticând-o pentru nelegalitate, criticile prezentate putând fi încadrate în motivele de casare 

prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. 

În motivarea recursului, se arată că sentința primei instanțe este nemotivată și 

contradictorie, atâta timp cât se reține că orice solicitare ulterioară emiterii certificatului de 

urbanism încalcă caracterul obligatoriu al certificatului de urbanism, nefiind menționată vreo 

excepție de la această prevedere. 

Instanța de judecată avea obligația de a indica care este temeiul de drept și criticile 

conform cărora o parte din solicitările sale au fost analizate ca fiind întemeiate, iar altele 

abuzive. 

În considerentele sentinței civile nr. 89/CA/2019 s-a reținut că terenul aparținând 

reclamantei are ieșire în parcarea publică, iar prin PUD-ul adoptat prin HCLM nr. 112/2016, 

ar crea un loc înfundat. 

Parcarea auto cu NC yyy este un imobil public, de sine stătător, cu toate atributele 

acestuia. Este adevărat că parcarea presupune accesul auto, dar acesta este pentru parcare și 

nu pentru intrarea pe proprietăți private. De asemenea, în Normativul pentru proiectarea și 

execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ zzzz, din 28.11.1997, nu se face niciun fel de 

referire la folosirea parcărilor pentru accesul la proprietăți private. 

Astfel, rezultă cu claritate că la data emiterii Certificatului de urbanism nr. xxx din 

27.05.2015, suprafața de teren aflată la nord de www a fost parcare, și nu avea destinația de 

cale de acces pentru proprietățile învecinate. Acestea aveau obligația să-și constituie o 

servitute de trecere pe imobilul cu destinația de parcare. 

Este adevărat că, prin sentința civilă nr. 89/CA/2019 s-a reținut că terenul aparținând 

reclamantei are ieșire în parcarea publică, dar asta nu înseamnă că s-a reținut cu putere de 

lucru judecat că terenul are acces direct către o cale publică, aceasta trebuind să urmeze calea 

legală de constituire a unei servituți de trecere. 

Nu poți crea o sarcină pe un teren aparținând altei entități fără stabilirea cu exactitate, 

printr-un act emis de entitatea afectată, care ar fi limitele acelei servituți. 

Intimatul „AA” SRL, prin reprezentant convențional, a formulat întâmpinare, 

invocând excepția lipsei calității procesuale active a recurentului Municipiul B. și solicitând 

respingerea recursului ca nefondat. 

Procedând la soluționarea cu prioritate a excepției lipsei calității procesuale active a 

recurentului Municipiul B., Curtea a apreciat că aceasta este întemeiată raportat la părțile la 
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care se referă dispozitivul hotărârii judecătorești atacate, „AA” SRL și Primarul mun. B., și a 

admis-o. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor de casare prevăzute de 

art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. și în limitele stabilite prin cererea de recurs, Curtea a 

apreciat că recursul de față este neîntemeiat pentru considerentele ce succed. 

În ceea ce privește motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., 

verificând conținutul considerentelor hotărârii atacate, Curtea a constatat că prima instanță a 

prezentat într-o manieră clară, logică și lămuritoare motivele de fapt și de drept care au 

fundamentat soluția adoptată, confirmarea temeiniciei argumentelor invocate de reclamant 

prin cererea sa nefiind de natură să conducă la concluzia că prima instanță nu a realizat un 

examen efectiv al cererilor părților și probelor administrate în cursul judecății. De altfel, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat în repetate rânduri că cerințele referitoare 

la obligația de motivare nu trebuie să fie disproporționat de ridicate și că acestea pot varia în 

funcție de natura hotărârii și de circumstanțele concrete ale cauzei. Obligația de motivare a 

hotărârilor judecătorești servește unui dublu obiectiv, fiind menită să asigure atât faptul că 

dreptul de a fi audiat în instanță este respectat, cât și că instanța ia în considerare în suficientă 

măsură argumentele părților (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Jokela 

împotriva Finlandei din 21 mai 2002 – cererea nr. 28856/95, § 72 și 73 și Hotărârea Nedzela 

împotriva Franței din 27 iulie 2006 – cererea nr. 73695/01, § 55). 

Prima instanță nu a mai considerat necesar să mai analizeze legalitatea solicitării 

ulterioare emiterii certificatului de urbanism, de către pârât, a depunerii avizului de mediu și 

acordului proprietarilor în vederea eliberării autorizației de construire deoarece aceste cerințe 

au fost îndeplinite astfel încât o astfel de analiză era irelevantă în raport de obiectul acțiunii, și 

nu pentru că ar fi reținut că aceste solicitări sunt în acord cu legea astfel încât nu se poate 

reține nici existența unor considerente contradictorii, nici nemotivarea sentinței sub acest 

aspect. 

Având în vedere că, în considerentele hotărârii judecătorești criticate în cauza de față, 

se face referire la argumentele și punctul de vedere al tuturor părților, fiind prezentate 

motivele de fapt și de drept care justifică modul de soluționare a cererilor acestora, Curtea, 

apreciind că motivarea primei instanței corespunde exigențelor normelor de drept interne și 

europene, a considerat că motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ. nu 

poate fi primit, fiind neîntemeiat. 

Referitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8, Curtea a apreciat 

drept relevantă, în prezenta cauză, interpretarea dată de Î.C.C.J. prevederilor legale referitoare 

la certificatul de urbanism (art. 6 din Legea nr. 50/1991, în forma în vigoare la 16.04.2016, 

când s-a solicitat emiterea autorizație de construire, și art. 29 alin. 1 din Legea nr. 350/2001), 

în considerentele Deciziei R.I.L. nr. 25/2017, unde s-a precizat că certificatul de urbanism 

este întotdeauna producător de anumite efecte juridice, în sensul că obținerea lui conferă 

beneficiarului dreptul de a pretinde autorității competente o anumită conduită în legătură cu 

procedura de emitere a autorizației de construire. Din această perspectivă, dacă, în intervalul 

de timp cuprins între momentului emiterii certificatului de urbanism și cel al solicitării 

emiterii autorizației de construire, nu a intervenit nicio modificare în plan normativ de natură 

a justifica condiții suplimentare noi pentru a construi, solicitările ulterioare ale autorității 

publice pârâte sunt nelegale, după cum corect a reținut prima instanță. 

Cu privire la efectul pozitiv al puterii de lucru judecat al sentinței civile nr. 

89/CA/2019 a Tribunalului Vaslui, prin care s-a constatat definitiv, în contradictoriu cu 

Consiliul Local al mun. B., că parcela reclamantei are acces direct la calea publică, PUZ-ul 

adoptat prin HCL nr. 112/2016 fiind vădit nelegal, deoarece ar crea un loc înfundat, prima 

instanță a apreciat întemeiat că solicitarea ulterioară a pârâtului ca reclamantul să facă dovada 

în acest sens, este nelegală și abuzivă, fiind inutil a se face alte verificări de către instanță în 

privința acestui aspect. 
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Pentru aceste considerente, Curtea, apreciind că soluția primei instanțe este legală și 

temeinică, și că aceasta a evaluat temeinic și complet situația de fapt dedusă judecății și a 

făcut o judicioasă aplicare a legii, în baza prev. art. 496 C.proc.civ. și art. 20 din Legea 

554/2004, a respins recursul ca nefondat. 

 

4. Procedură fiscală. Măsuri asigurătorii. Motivare deciziei de instituire măsură 

asiguratorie prin raportare la conținutul unui proces verbal de constatare. Legalitate. 

Pericolul de sustragere sau de diminuare a patrimoniului. Împrejurări de fapt relevante. 

Limitele valorice de instituire a măsurii. Caracterul de recomandare al normei 

 

Cuprins pe materii: Procedură fiscală  

Indice alfabetic: Măsuri asigurătorii: motivare; pericol de sustragere; pericol de diminuare a 

patrimoniului; limite valorice 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală) art. 213 

 

O motivare, prin raportare la conținutul unui alt act individualizat este permisă și 

permite încadrarea în fapt și în drept, oferind persoanei vătămate o perspectivă completă 

asupra motivelor avute în vedere la emiterea actului. Procesul-verbal nr. xxx/16.07.2020 nu 

este un act administrativ și nu poate fi atacat distinct dar aceasta nu înseamnă că nu pot fi 

făcute aprecieri sau dovedită o situația contrară la momentul contestării actelor 

administrativ fiscale emise în baza acestuia. 

Pericolul care justifică luarea măsurilor asigurătorii trebuie să fie extrinsec faptelor 

controlate, rezultând dintr-o conduita anume a contribuabilului, distinctă de operațiunile 

care au făcut obiectul controlului fiscal („în cazuri excepționale, respectiv în situația în care 

există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, 

periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea”). 

În ceea ce privește valoarea bunurilor asupra cărora a fost instituită măsura 

asiguratorie se constată faptul că potrivit pct. 28 din Procedura de aplicare a măsurilor 

asigurătorii de către organele fiscale competente Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 703 din 

9 septembrie 2016 „În cazul bunurilor proprietate a debitorului, dispunerea măsurilor 

asigurătorii se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea sumei estimate/stabilite”. 

Așadar limita de 150% nu este imperativă, existând posibilitatea depășirii acesteia. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 411/20 aprilie 2021  

 

Prin sentința civilă nr. 1287/2020 Tribunalul Iași a respins ca neîntemeiată acțiunea 

formulată de reclamanta SC „AA” SRL în contradictoriu cu AJFP I. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs SC „AA” SRL. În motivarea căii de atac a 

prezentat situația de fapt și a arătat că în ceea ce privește nemotivarea deciziei de instituire a 

măsurilor asiguratorii, sentința ar fi vădit nelegală. A amintit prevederile art. 213 alin. 2 Cod 

procedură fiscală și faptul că aceasta este o măsură excepțională. Pericolul ar trebui să fie 

concret și obiectiv, demonstrat prin existența unor indicii care să conducă la concluzia că 

respectivul contribuabil urmează să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale care îi vor 

incumba. Atât timp cât procesul-verbal întocmit anterior emiterii deciziei de instituire a 

măsurilor asiguratorii nu este un act administrativ și nu poate fi contestat, sumele indicate sunt 

estimate, nu poate fi avut în vedere de către o instanță de contencios administrativ în analiza 

pe care o face asupra legalității unei decizii de instituire a măsurii asiguratorii din perspectiva 

nemotivării acesteia. Cu privire la cel de al doilea aspect invocat cu privire la legalitatea 
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deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii a arătat că s-a procedat la aplicarea unui 

sechestru asupra tuturor bunurilor imobile ale societății, a căror valoare se ridică la suma de 

11.707.063,27 lei, așa cum rezultă din actele financiar contabile, valoarea bunurilor 

sechestrate fiind de 5 ori mai mare decât valoarea estimată de organul fiscal. Ar fi fost 

încălcat principiul proporționalității. A mai detaliat o serie de aspecte în legătură cu 

operațiunile societății. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor invocate și care pot fi subsumate 

prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său nefondat. 

Conform art. 488 alin. 1 C.proc.civ.: „Casarea unor hotărâri se poate cere numai 

pentru următoarele motive de nelegalitate: (…) 8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau 

aplicarea greșită a normelor de drept material.” 

Este adevărat faptul că instituirea măsurilor asiguratorii are caracter excepțional, 

conform prevederilor art. 213 alin. 2 Cod procedură fiscală, dar decizia contestată nu 

contravine prevederilor legale amintite. În primul rând, actul este motivat în fapt și în drept. 

Chiar dacă în cuprinsul acestuia nu sunt redate aspectele de fapt avute în vedere, decizia 

contestată face trimitere la procesul verbal nr. xxx/16.07.2020 în cuprinsul căruia sunt redate 

constările organului de control, prevederile legale apreciate ca fiind încălcate, consecințele, 

măsurile dispuse și concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului. O 

asemenea motivare, prin raportare la conținutul unui alt act individualizat este permisă și 

permite încadrarea în fapt și în drept, oferind persoanei vătămate o perspectivă completă 

asupra motivelor avute în vedere la emiterea actului. Procesul-verbal nr. xxx/16.07.2020 nu 

este un act administrativ și nu poate fi atacat distinct, dar aceasta nu înseamnă că nu pot fi 

făcute aprecieri sau dovedită o situația contrară la momentul contestării actelor administrativ 

fiscale emise în baza acestuia. 

De principiu, pericolul care justifică luarea măsurilor asigurătorii trebuie să fie 

extrinsec faptelor controlate, rezultând dintr-o conduita anume a contribuabilului, distinctă de 

operațiunile care au făcut obiectul controlului fiscal („în cazuri excepționale, respectiv în 

situația în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească 

patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea”). Cu toate acestea, în 

prezenta cauză, din circumstanțele particulare ale speței, comportamentul anterior se răsfrânge 

și asupra motivelor care determină instituirea măsurilor asiguratorii. Astfel, în cuprinsul 

procesului verbal nr. xxx/16.07.2020 s-a consemnat că SC „AA” SRL înregistrează creanțe 

semnificative pe care nu le achită, participând în mod activ și generând deduceri fiscale și 

financiare ilegale la beneficiarul final SC „CC” SRL; reprezentanții firmei sau cei care o 

controlează introduc în contabilitate facturi fictive și declară achiziții artificiale; din conturile 

bancare și din casieria firmei au fost retrase sume mari de bani în interes personal fără 

documente contabile sustenabile și fără a fi impozitate/taxate etc. Un asemenea comportament 

susține o intenție de neplată o obligațiilor fiscale și de reducere a activului societăți. Or, o 

asemenea intenție concretizată prin modalitățile de acțiune arătate nu este stopată prin simpla 

desfășurare a controlului fiscal și justifică aplicarea unor măsuri asiguratorii. De asemenea, 

recurenta nu a învederat și nici dovedit pe parcursul procesului modalitatea în care își va 

desfășura activitatea ulterior controlului și nici cum va achita debitele care vor fi stabilite de 

organele fiscale. 

În ceea ce privește valoarea bunurilor asupra cărora a fost instituită măsura 

asiguratorie se constată faptul că potrivit pct. 28 din Procedura de aplicare a măsurilor 

asigurătorii de către organele fiscale competente publicată în Monitorul Oficial Nr. 703 din 9 

septembrie 2016: „În cazul bunurilor proprietate a debitorului, dispunerea măsurilor 

asigurătorii se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea sumei estimate/stabilite”. 

Așadar, limita de 150% nu este imperativă, existând posibilitatea depășirii acesteia. Pe 

de altă parte, în raport de contractul de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 

zzzz/20.12.2019, cu puțin mai mult de un an jumătate înainte de actul contestat valoarea de 

piață a bunurilor imobile asupra cărora s-a instituit sechestrul era de 2.857.560 lei. Nu există 
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nici un motiv pentru a avea în vedere o asemenea valoare, aceasta fiind corespunzătoare și 

debitului estimat de 2.049.417 lei. 

Apărările privind nerespectarea neutralitatea TVA, al proporționalității și prevalenței 

economicului asupra juridicului sunt trunchiate, incomplete, nu acoperă toate aspectele avute 

în vedere la instituirea măsurilor asiguratorii și nu pot forma obiectul analizei în prezenta 

cauză, susținerile organului fiscal nefiind vădit neîntemeiate în privința acestor chestiuni. 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, Curtea a respins recursul ca nefondat. 

 

5. Refuz de soluționare a unei cereri. Cerere de eliberare a certificatului de atestare 

a edificării construcției. Termen de soluționare a cererii. Regimul juridic al certificatului 

de atestare a edificării construcției 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ  

Indice alfabetic: Refuz nejustificat: cerere de eliberare înscrisuri; termen de soluționare; 

certificat de atestare a edificării construcției 

Temei de drept: OG nr. 50/1991 art. 37 alin. 6; Legea nr. 554/2004 art. 2 alin. 1 lit. g, art. 8; 

Legea nr. 7/1996 art. 26 alin. 8 

 

În condițiile în care prin norma specială de drept, și anume Legea nr. 50/1991 în 

prezentul dosar, nu este reglementat un termen de soluționare a cererii, devine incidentă 

norma generală reprezentată de art. 2 alin. 1 lit. g din Legea nr. 554/2004, care prevede 

termenul de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Cum în cauză nu s-a probat respectarea 

acestui termen legal imperativ, rezultă că cererea de chemare în judecată nu este prematură, 

interesul promovării acesteia fiind actual. 

Certificatului de atestare a edificării construcției, solicitat recurentului de către 

intimat, nu este un simplu act de constatare și atestare a stării de fapt a construcției, după 

cum a apreciat prima instanță, ci se supune regimului juridic reglementat prin art. 37 alin. 6 

din Legea nr. 50/1991 potrivit căruia, în baza unui astfel de certificat, este înscris în cartea 

funciară dreptul de proprietate în vederea confirmării edificării construcției în conformitate 

cu autorizația de construire, sau, în lipsa acesteia, conform cerințelor fundamentale 

aplicabile privind calitatea în construcții, stabilite în baza unei expertize tehnice, în această 

sferă încadrându-se inclusiv lucrările de construcții vizând operațiunea de împărțire a unei 

construcții în mai multe unități individuale în vederea facilitării valorificării imobilului, cum 

este situația în cazul de față. Prin dispozițiile art. 26 alin. 8 din Legea nr. 7/1996, se prevede 

că astfel de operațiuni se fac în baza unei documentații cadastrale și a actului autentic, 

întocmite în condițiile legii. 

 

Curtea de Apel Iaș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 570/15 iunie 2021  

 

Prin sentința nr. 107/ca/2021, Tribunalul Iași a admis excepția lipsei calității 

procesuale pasive a pârâților Secretarul mun. P. și AA, în calitate de șef Serviciu verificare și 

control documentații publice și a respins pe excepție acțiunea reclamantei „ABC” SRL - în 

faliment, reprezentată de consorțiul de lichidatori CCC SPRL, în contradictoriu cu acești 

pârați, a admis acțiunea formulată de reclamanta „ABC” SRL - în faliment, reprezentată de 

consorțiul de lichidatori, în contradictoriu cu pârâtul Primarul mun. P., pe care l-a obligat să 

elibereze reclamantei certificatul de atestare a edificării construcției cu destinația Hala, regim 

de înălțime S+P+2E, suprafață construită la sol 4548 mp, suprafață construită desfășurată 



19 

5532, înscrisă în Cartea Funciară sub nr. xxx, certificat solicitat prin cererea înregistrată sub 

nr. zzz/2020. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs Primarul mun. P., criticând-o 

pentru nelegalitate, criticile prezentate fiind încadrate în motivul de casare prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

În motivarea recursului, se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a dispozițiilor 

legale în materie, hotărârea pronunțată fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea și 

aplicarea greșită a legii, solicitând casarea sentinței recurate și respingerea acțiunii. 

Recurentul invocă faptul că acțiunea formulată nu a fost întemeiată în fapt sub niciun 

aspect, nefiind oferite detalii sau explicații cu privire la construcțiile edificate și pentru care se 

solicită emiterea certificatului de atestare, iar, în drept, au fost invocate dispozițiile Legii nr. 

554/2004, reclamându-se un pretins refuz de soluționare a cererii. 

Art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 nu prevede un termen limită pentru soluționarea 

cererilor și emiterea certificatelor de atestare a edificării construcției, astfel încât nu ne aflăm 

în situația expirării termenului legal de soluționare a cererii formulate de societatea 

reclamantă. Pe cale de consecință, în speța de față nu sunt incidente dispozițiile art. 8 alin. 1 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, invocate de către reclamantă, acțiunea 

fiind prematur introdusă. 

Condițiile exercițiului dreptului la acțiune sunt considerate: capacitatea, dreptul 

afirmat, calitatea și interesul. Oricare dintre aceste condiții trebuie să îndeplinească anumite 

cerințe de valabilitate. 

Dreptul, pentru a fi valorificat pe cale de acțiune, este necesar: să fie recunoscut și 

ocrotit de lege, să fie exercitat în limitele sale externe și interne, să fie exercitat cu bună-

credință și să fie actual, adică să nu fie supus unui termen sau condiții suspensive, să fie un 

drept corespunzător unei obligații exigibile. 

Potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, „se poate adresa instanței de contencios 

administrativ și cei care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin 

nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri precum și 

prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea 

sau protejarea dreptului sau interesului legitim.” 

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 1 lit. c) din același act 

normativ, termenul de introducere a acțiunii este de 6 luni care se calculează de la „data 

expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului 

legal de soluționare a cererii.” 

Or, în speța de față, Legea nr. 50/1991 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 7/2020 

nu impune un termen pentru emiterea certificatului de atestare a edificării construcției, iar, în 

lipsa unei astfel de prevederi, dreptul la acțiune nu este unul actual, nefiind unul născut încă. 

Se critică pentru netemeinicie și nelegalitate soluția pronunțată de instanța de fond, 

care pentru aceasta a reținut în considerentele sale, în mod eronat, faptul că atât timp cât 

„situația juridică actuală a construcției vizate de solicitarea reclamantei este reglementată”, ar 

fi nejustificat faptul că nu s-a eliberat certificatul de atestare a edificării construcției, de vreme 

ce „actul solicitat de reclamantă reprezintă doar un act de constatare și atestare a stării de fapt 

a construcției. ” 

Din economia textului de lege sus redat – art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 – se 

reține că certificatul de atestare a edificării construcției are rolul de a confirma aspecte tehnice 

importante, cum sunt îndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la 

încadrarea în reglementările de urbanism, iar nu de a reprezenta un simplu act de constatare a 

stării de fapt a construcției. 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamantă – planul cu propunerea 

de apartamentare și Extrasul de carte Funciară pentru informare emis la 25.06.2020, reiese 

faptul că reclamanta dorește apartamentarea construcției aflate în proprietatea sa, iar, pe de 
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altă parte, construcția este înscrisă în Cartea Funciară sub nr. xxx ca o singură unitate, nefiind 

evidențiate mai multe unități individuale. 

Potrivit dispozițiilor art. 26 alin. 8 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului, „Operațiunea de 

împărțire a unei construcții - condominiu în mai multe unități individuale se numește 

apartamentare. Operațiunea de împărțire a unei unități individuale în mai multe unități 

individuale noi se numește subapartamentare. Aceste operațiuni se fac în baza unei 

documentații cadastrale și a actului autentic, întocmite în condițiile legii.” 

Astfel cum se menționează și în adresa nr. zzz/16.03.2021 a Direcției Generale de 

Dezvoltare Urbană P., având în vedere că imobilul construcție este intabulat în cartea 

funciară, iar, din documentația depusă, reiese faptul că „Hala așchiere și ajustare” nu a suferit 

modificări prin extinderea acesteia cu privire la suprafețe (construită și desfășurată) înscrise în 

cartea funciară, nu se impune emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii 

construcției, așa cum prevede art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 modificată. 

De altfel, acest fapt este reținut chiar de instanța de fond prin considerentele hotărârii 

pronunțate, arătându-se că reclamantei nu îi sunt aplicabile prevederile legale anterior 

menționate, întrucât construcția aflată în proprietatea acesteia este întabulată „cu acte„, prin 

urmare nu se încadrează în categoria lucrărilor edificate fără autorizație de construire. 

Pe cale de consecință, în vederea apartamentării construcției intabulate, reclamantei nu 

îi este necesară și utilă eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției, iar față de 

cele reținute de chiar instanța fondului apare într-o totală și evidentă contradicție obligarea 

recurentului la emiterea acestui act. 

Pentru lucrarea tehnică de cadastru „apartamentare construcție” nu este necesară 

emiterea unui certificat de atestare a edificării/extinderii construcției, prevăzut de art. 37 alin. 

6 din Legea nr. 50/1991. 

Conform prevederilor legale, în situația dată, actul necesar a fi emis de autoritatea 

publică locală cu privire la propunerea de apartamentare este certificatul de urbanism și 

autorizația de construire (în cazul în care prin apartamentare se execută lucrări de 

recompartimentare interioară). 

Intimatul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului și păstrarea 

sentinței Tribunalului ca legală și temeinică, reluând susținerile și apărările formulate în fața 

primei instanțe.  

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivului de casare invocat și în 

limitele stabilite prin cererea de recurs, Curtea a apreciat că recursul de față este întemeiat 

pentru considerentele ce succed. 

Curtea a reținut că, potrivit prev. art. 2 alin. 1 lit. g din Legea nr. 554/2004, care 

reprezintă norma generală de drept în materia contenciosului administrativ, prin 

nesoluționarea în termenul legal a unei cereri se înțelege faptul de a nu răspunde solicitantului 

în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen. 

Aplicând această regulă în litigiul de față, rezultă că, în condițiile în care prin norma specială 

de drept, și anume Legea nr. 50/1991 în prezentul dosar, nu este reglementat un termen de 

soluționare a cererii, devine incidentă norma generală reprezentată de art. 2 alin. 1 lit. g din 

Legea nr. 554/2004, care prevede termenul de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Cum în 

cauza de față nu s-a probat respectarea acestui termen legal imperativ, rezultă că cererea de 

chemare în judecată nu este prematură, interesul promovării acesteia fiind actual. 

Cu privire la celelalte critici, Curtea a constatat că atât prin cererea de chemare în 

judecată, cât și prin întâmpinarea formulată în recurs, reclamantul-intimat a precizat expres că 

scopul eliberării certificatului de atestare a edificării construcției vizează realizarea 

formalităților de publicitate imobiliară în vederea valorificării imobilului astfel cum a fost 

compartimentat, subliniindu-se că însuși recurentul-pârât este direct interesat în acest sens, 

fiind creditor al reclamantului-intimat aflat în faliment, firma care s-a ocupat de apartamentare 

fiind cooptată cu aprobarea tuturor creditorilor, inclusiv a Primarului mun. P. Rezultă că 

certificatului de atestare a edificării construcției, solicitat recurentului de către intimat, nu este 
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un simplu act de constatare și atestare a stării de fapt a construcției, după cum a apreciat prima 

instanță, ci se supune regimului juridic reglementat prin art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 

potrivit căruia, în baza unui astfel de certificat, este înscris în cartea funciară dreptul de 

proprietate în vederea confirmării edificării construcției în conformitate cu autorizația de 

construire, sau, în lipsa acesteia, conform cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea 

în construcții, stabilite în baza unei expertize tehnice, în această sferă încadrându-se inclusiv 

lucrările de construcții vizând operațiunea de împărțire a unei construcții în mai multe unități 

individuale în vederea facilitării valorificării imobilului, cum este situația în cazul de față. 

Dispozițiile art. 26 alin. 8 din Legea nr. 7/1996 prevăd că astfel de operațiuni se fac în baza 

unei documentații cadastrale și a actului autentic, întocmite în condițiile legii. 

Faptul că dreptul de proprietate al reclamantului-intimat asupra imobilului respectiv 

este deja înscris în cartea funciară nu conduce automat la concluzia că certificatul solicitat a fi 

eliberat în cauza de față nu are ca scop înscrierea în cartea funciară a modificărilor de 

apartamentare aduse acelui imobil, însăși partea mărturisind că finalitatea urmărită este 

realizarea formalităților de publicitate imobiliară în vederea valorificării.  

Având în vedere, însă, că pentru eliberarea unui astfel de certificat este necesară 

dovedirea îndeplinirii condițiilor legale prevăzute de art. 36 alin. 7 din Legea nr. 50/1991, fapt 

neprobat de reclamantul-intimat, Curtea, în baza prevederilor art. 496 C.proc.civ. și art. 20 din 

Legea 554/2004, a admis recursul și a casat în parte hotărârea atacată în sensul respingerii 

acțiunii.  

6. Petiție. Autoritate sau instituție publică în sensul art. 2 din OG nr. 27/2002. 

Banca la care Statul Român este unicul acționar nu face parte din categoria companiilor, 

societăților naționale și a societăților de interes județean sau local  

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ  

Indice alfabetic: Refuz nejustificat: petiție; autoritate sau instituție publică  

Temei de drept: OG nr. 27/2002 - art. 2 

 

Pentru ca recurentul-reclamant să poată adresa o petiție către societatea bancară în 

temeiul art. 2 din OG nr. 27/2002, banca respectivă trebuie să facă parte din categoria 

companiilor, societăților naționale și societăților comerciale de interes județean sau local. 

Deși unicul acționar al acestei societăți bancare este Statul Român, prin M.F.P., această 

bancă nu acționează pentru a îndeplini un serviciu public, nebeneficiind de o delegare în 

acest sens, ci desfășoară o activitate comercială cu unicul scop de a obține profit, motiv 

pentru care nu poate fi calificată drept autoritate/instituție publică în sensul art. 2 din OG nr. 

27/2002, neincumbându-i astfel nici obligațiile prevăzute prin actul normativ mai înainte 

menționat. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 472/18 mai 2021  

 

Prin sentința nr. 718/2020, Tribunalului Iași a admis în parte pretenția având ca obiect 

drept de petiționare formulată de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâta Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice I., pe care a obligat-o să comunice reclamantului inclusiv 

documentele și înscrisurile menționate în adresa nr. zzz/07.10.2019 în termen de 10 zile de la 

comunicarea prezentei hotărâri. 

A fost respinsă pretenția având ca obiect drept petiționare/furnizare informații de 

interes public, formulată de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâta „CC” SA – Sucursala 

I.  
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S-a dispus respingerea capătului de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune 

morale și admiterea cererii accesorie formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice I., pe care a obligat-o să plătească reclamantului 

suma de 235 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând cheltuieli de transport. 

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, a declarat recurs AA, invocând nelegalitatea 

acesteia, criticile prezentate fiind încadrate în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ.  

În motivarea cererii de recurs, recurentul a arătat că prima instanță a apreciat eronat că 

„CC” SA nu este o instituție publică în condițiile în care este în proprietatea Statului Român și 

nu a fost privatizată. De asemenea, recurentul nu este de acord că, prin adresa nr. 

yyy/22.07.2019, „CC” SA a răspuns complet petiției sale, înscrisurile care dovedesc 

comunicarea legală a acestui răspuns fiind falsificate. În privința daunelor morale, recurentul 

a precizat că a fost lipsit de pensie în luna iunie 2019 până pe 18.07.2019 în urma blocării 

sumelor respective ca urmare a înființării popririi de către A.J.F.P. I, fiind nevoit să 

împrumute bani pentru a-și a sigura cele necesare traiului. 

Intimatul „CC” SA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivului de casare invocat și în 

limitele stabilite prin cererea de recurs, Curtea a apreciat că recursul de față este neîntemeiat 

pentru considerentele ce succed. 

Potrivit art. 2 din OG nr. 27/2002, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea 

sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o 

organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și 

locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, 

companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, 

precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. În 

consecință, pentru ca recurentul-reclamant să poată adresa o petiție către „CC” SA în temeiul 

textului legal precizat anterior, banca respectivă trebuie să facă parte din categoria 

companiilor, societăților naționale și societăților comerciale de interes județean sau local. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea a considerat că prima instanță a făcut aprecieri corecte cu privire la 

neîntrunirea de către „CC” SA a condițiilor legale impuse de art. 2 din OG nr. 27/2002. 

Astfel, deși unicul acționar al „CC” SA este Statul Român, prin M.F.P., această bancă nu 

acționează pentru a îndeplini un serviciu public, nebeneficiind de o delegare în acest sens, ci 

desfășoară o activitate comercială cu unicul scop de a obține profit, motiv pentru care nu 

poate fi calificată drept autoritate/instituție publică în sensul art. 2 din OG nr. 27/2002, 

neincumbându-i astfel nici obligațiile prevăzute prin OG nr. 27/2002. 

În ceea ce privește cererea reclamantului de acordare de daune morale, Curtea a 

constatat că recurentul-reclamant nu a făcut dovada susținerilor sale că a împrumutat bani 

pentru a își asigura subzistența, eventualul disconfort creat de necesitatea de a se adresa cu o 

petiție către A.F.P. I. pentru a afla motivele de înființare a popririi asupra veniturilor sale din 

pensie, fiind reparat prin admiterea în parte a cererii sale de chemare în judecată formulată 

împotriva acestei instituții publice. Față de argumentele precizate, instanța a observat că nu se 

mai impune cercetarea celorlalte critici formulate prin cererea de recurs. 

Pentru aceste considerente, în baza art. 496 C.proc.civ. și art. 20 din Legea 554/2004, 

apreciind că soluția primei instanțe este legală și temeinică și că aceasta a evaluat temeinic și 

complet situația de fapt dedusă judecății și a făcut o judicioasă aplicare a legii, Curtea a 

respins recursul ca nefondat. 

 


