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1. Funcționari publici. Concurs de numire în funcție. Nepromovarea concursului și 

lipsa actului de numire în funcție. Acțiune în constatare a existenței raportului de serviciu. 

Autoritate de lucru judecat 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Drept procesual civil 

Indice alfabetic: Funcționari publici: 

- raport de serviciu 

- concurs 

- acțiune în constatare 

  Drept procesual civil – autoritate de lucru judecat 

Temei de drept: Legea nr. 188/1999 art. 57  

  C.proc.civ. art. 431 

 

O apreciere cuprinsă în considerentele unei hotărâri judecătorești definitive se 

impune cu putere de lucru judecat în orice alt litigiu ulterior dintre părți, constituind o 

prezumție absolută de adevăr ce nu poate fi contrazisă în condițiile în care procesul finalizat 

cu hotărârea judecătorească precizată anterior s-a purtat între aceleași părți ca în litigiul de 

față. Efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezintă 

triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără 

posibilitatea de a mai fi contrazis. 

Curtea a reținut că printr-o hotărâre judecătorească definitivă a curții de apel s-a 

statuat asupra legalității examenului la care face referire reclamanta, chestiune juridică care 

se dorește a fi tranșată și în cel de-al doilea litigiu. Prin urmare, Curtea a apreciat că 

pronunțarea hotărârii anterioare lipsește de interes și de finalitate argumentele recurentei-

reclamante ce are ca obiect examenul respectiv. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021 

 

Prin sentința civilă nr. 320/CA/2020, Tribunalul Vaslui a respins cererea formulată de 

reclamanta P.M., în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Comuna B., ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, a declarat recurs P.M., invocând nelegalitatea 

acesteia deoarece obiectul litigiului de față nu are nicio legătură cu obiectul judecăţii din 

dosarul nr. 2684/89/2017*, în care a fost pronunţată decizia nr. 1432/2019 de Curtea de Apel 

Iaşi, critică ce poate fi încadrată în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.proc.civ. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivului de casare invocat, Curtea 

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

Astfel, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta P.M. a solicitat ca instanţa să 

constate că : 

1. a avut și are calitatea de angajată a U.A.T. B., județul Galați; 

2. recunoașterea raporturilor de muncă cu U.A.T. B., judeţul Galaţi; 

3. constatarea existenței dreptului la muncă reglementat de Constituţia României (art. 

41 alin. (1) și alin. (2)şi art. 52 alin. (1). 

Curtea a reținut că, din înscrisurile depuse la dosar, rezultă că, prin decizia definitivă 

nr. 1432/2019 a Curții de Apel Iași, s-a stabilit că recurenta a beneficiat de drepturile unui 

funcționar public fără să fi promovat un concurs în acest sens, după cum impune art. 57 din 

Legea nr. 188/2009, în lipsa existenţei unei dispoziții de numire a acesteia într-o funcție 
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publică, durata contractului de muncă inițial expirând încă din septembrie 2009, drepturile 

salariale fiindu-i achitate până la data de 1.09.2017. 

Această apreciere cuprinsă în considerentele unei hotărâri judecătorești definitive se 

impune cu putere de lucru judecat în orice alt litigiu ulterior dintre părți, constituind o 

prezumție absolută de adevăr ce nu poate fi contrazisă în condițiile în care procesul finalizat 

cu hotărârea judecătorească precizată anterior s-a purtat între aceleași părți ca în litigiul de 

față.  

Efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezintă 

triplă identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără 

posibilitatea de a mai fi contrazis. În acest sens, în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și 

Justiție s-a arătat că puterea de lucru judecat, în forma prezumției, vine să asigure, din nevoia 

de ordine și stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârilor 

judecătorești. Prezumția nu oprește judecata celui de-al doilea proces, ci doar ușurează sarcina 

probațiunii, aducând în fața instanței constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia 

judecății anterioare și care nu pot fi ignorate. 

Curtea a reținut că printr-o hotărâre judecătorească definitivă a curții de apel s-a 

statuat asupra legalității examenului la care face referire reclamanta, chestiune juridică care se 

dorește a fi tranșată și în cel de-al doilea litigiu. Prin urmare, Curtea a apreciat că pronunțarea 

hotărârii anterioare lipsește de interes și de finalitate argumentele recurentei-reclamante ce are 

ca obiect examenul respectiv astfel că, în mod corect, prima instanță a dat eficiență prezumției 

de lucru judecat, respingând acțiunea reclamantei. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în baza dispozițiilor art. 496 alin. 1 C.proc.civ., a 

respins recursul ca nefondat. 

 

2. Anulare act administrativ. Magistrați. Hotărâre a CSM – Secția pentru 

Judecători. Cerere de continuare a activității la expirarea mandatului pentru funcția de 

conducere. Legalitate. Criterii de apreciere a oportunității 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ.  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- magistrați 

- oportunitate 

Temei de drept: Legea nr. 303/2004 art. 51, art. 60 

  Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015 art. 6 

 

Sintagma „pot ocupa” conferă caracter supletiv acestei norme de drept, instituind 

doar o vocație de a continua activitatea la o instanță unde au dreptul să funcționeze în 

condițiile legii, în beneficiul judecătorilor la încetarea mandatului funcției de conducere, și 

nu un drept la ocuparea unei astfel de funcții. De altfel, dispozițiile art. 6 alin. 6 din R.O.I. 

adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015 sunt în sensul acestei interpretări, prevăzând 

exprimarea, într-un anumit termen, de către judecătorii respectivi, a opțiunii cu privire la 

instanța la care vor să funcționeze, opțiune care urmează a fi firesc cenzurată, în raport de 

criterii de oportunitate, de forul responsabil în gestionarea resurselor umane în sistemul 

judiciar, C.S.M. 

Autorităților publice le este recunoscută o anumită marjă de libertate în deciziile și 

acțiunile lor, putând lua măsurile pe care le consideră oportune pentru îndeplinirea 

sarcinilor în vederea cărora puterea discreționară le-a fost conferită. Limita legală a acestui 

drept de apreciere (a oportunității) este scopul legii, în situația de față Legea nr. 303/2004, 

prin adoptarea căreia s-a urmărit organizarea optimă a activității judiciare desfășurate de 

judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale 
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ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor. O latură a 

organizării în bune condiții a activității judiciare o reprezintă gestionarea resurselor umane 

în sistemul judiciar care presupune să fie avute în vedere o serie de criterii printre care și 

cele reținute în hotărârea atacată, respectiv numărul posturilor vacante la instanțe, 

încărcătura cauzelor/judecător și schemă față de media națională, experiența profesională a 

judecătorului în domeniul în care urmează să își desfășoare activitatea, fiind posibil ca aceste 

criterii să se suprapună în cadrul unor proceduri diferite de ocupare a funcțiilor de execuție 

din cadrul instanțelor judecătorești, cum ar fi cea prevăzută de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 

303/2004 și cea de transfer reglementată de art. 60 din același act normativ. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 35/23 februarie 

2021  

 

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

reclamanta A.A. a chemat în judecată pe pârâții C.S.M. și Secția pentru Judecători din cadrul 

C.S.M., solicitând anularea parțială a actului administrativ reprezentat de Hotărârea Secției 

pentru Judecători nr. ZZ din 17.03.2020, în ceea ce privește soluția dată cu privire la cererea 

sa principală de continuare a activității la Curtea de Apel I. după expirarea mandatului de 

președinte al Judecătoriei I., anularea totală a actului prin care a fost soluționată plângerea 

prealabilă – adresa nr. XXX din 28.05.2020, recunoașterea dreptului său de a continua 

activitatea la expirarea mandatului de președinte al Judecătoriei I. pe o funcție de execuție la 

Curtea de Apel I., precum și obligarea pârâților la emiterea unui act administrativ în acest 

sens. 

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că prin cererea înregistrată la CSM sub 

nr. XXX/2020 la data de 15.01.2020 și precizată la data de 04.03.3030, a solicitat ca la 

expirarea mandatului de președinte al Judecătoriei Iași să își conține activitatea pe o funcție de 

execuție la Curtea de Apel I., iar în subsidiar, la Tribunalul I. 

Prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. ZZ/17.03.2020, cu majoritate, s-a decis 

respingerea cererii principale de continuare a activității la Curtea de Apel I. cu admiterea 

cererii subsidiare de continuare a activității la Tribunalul I. 

La data de 12.05.2020 reclamanta a formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii, 

iar prin adresa nr. XXX din 28.05.2020, a fost respinsă plângerea prealabilă de către organul 

emitent, reținându-se că Secția pentru judecători din cadrul CSM a pronunțat o hotărâre legală 

și temeinică. 

S-a reținut, în ședința Secției din 06.02.2020, faptul că solicitarea ei ar fi în 

contradicție cu practica recentă a secției, potrivit căreia judecătorii trebuie să treacă prin toate 

gradele de jurisdicție, aspect ce poate fi interpretat ca o condiție de admisibilitate, motivat de 

faptul că reclamanta a solicitat continuarea activității direct la curtea de apel, fără a fi 

funcționat anterior și la nivel de tribunal. 

A arătat reclamanta că legea nu impune condiția de a fi funcționat anterior la instanța 

imediat inferioară și nici nu face referire la alte criterii de admisibilitate ale cererii (cum ar fi 

practica recentă a secției de la începutul anului 2019, potrivit căreia judecătorii trebuie să 

treacă prin toate gradele de jurisdicție), singura condiție prevăzută de lege fiind aceea de a 

avea dreptul de a funcționa la instanța la care solicită să își continue activitatea, respectiv, de a 

avea la data formulării cererii, gradul profesional corespunzător acestei instanțe, grad deținut 

de reclamantă din 01.01.2018. 

În virtutea acestor considerente, reclamanta a apreciat că stabilirea unui criteriu de 

admisibilitate potrivit căruia continuarea activității la curtea de apel este condiționată de 

funcționarea anterioară la nivel de tribunal a judecătorului în cauză, reprezintă o adăugare la 

lege, făcută cu încălcarea principiului supremației legii. 
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În interpretarea dată de secția de judecători prin hotărârea contestată, acest drept la 

continuarea activității este identificat, suprapus, cu dreptul la transfer, reținându-se în mod 

explicit în considerentele hotărârii că „cererea se analizează în condițiile art. 51 din Legea nr. 

303/2004 (forma anterioară datei numirii în funcția de conducere), ținând seama de posturile 

vacante, necesitățile de personal ale instanțelor implicate precum și de celelalte criterii expres 

prevăzute de regulamentul de transfer.” 

Dispozițiile privind dreptul la transfer cunosc o reglementare distinctă, respectiv art. 

60 din Legea nr. 303/2004 (legea nouă), în timp ce dreptul la continuarea activității la o 

instanță superioară unde judecătorul are dreptul să funcționeze potrivit legii este reglementat 

de art. 51 din aceeași lege (legea veche). 

Consideră că din cuprinsul dispozițiilor legale rezultă fără putință de tăgadă că nu 

permit o analizare a cererii de continuare a activității la o altă instanță prin prisma 

oportunității, în mod asemănător cererilor de transfer, unde se verifică încărcătura instanțelor, 

vechimea în profesie, argumentele de ordin personal sau alte astfel de criterii care pot fi 

considerate drept criterii de oportunitate. 

De altfel, chiar în cuprinsul hotărârii contestate, verificarea oportunității nu este 

realizată decât în ceea ce privește cererea principală a reclamantei, și anume continuarea 

activității la Curtea de Apel I., iar nu și în ceea ce privește cererea subsidiară, de continuare a 

activității la Tribunalul I., cerere admisă fără a fi analizate criteriile prevăzute în cadrul 

Regulamentului de transfer. 

Referitor la punctul de vedere al președintelui Curții de apel I. trebuie subliniat că 

legiuitorul nu a apreciat necesară consultarea conducerii Curților de apel pentru soluționarea 

cererilor de continuare a activității a judecătorilor cu funcții de conducere, hotărârea Secției 

pentru judecători pronunțată în această materie neputându-se întemeia pe acest punct de 

vedere care excede cadrului legal. 

Apreciază că luarea în considerare a unui alt criteriu neprevăzut de lege (în afara 

gradului profesional dobândit) prin care s-ar evalua dacă un judecător are pregătirea 

profesională necesară pentru a funcționa la nivelul unui anume grad jurisdicțional, nu doar că 

încalcă legea, ci creează premisele instituirii unui sistem de evaluare arbitrar chiar a celor care 

sunt chemați să apere respectarea legii, ceea ce este în totală contradicție cu chiar esența 

sistemului judiciar. 

Pârâtul C.S.M., prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, invocând excepția 

inadmisibilității cererii de anulare a actului prin care a fost soluționată plângerea prealabilă – 

adresa nr. XXX/28.05.2020, deoarece nu are natura juridică de act administrativ, și solicitând 

respingerea acțiunii ca nefondată. S-a precizat că pretinsul tratament discriminatoriu aplicat 

reclamantei prin raportare la situații ce au vizat analizarea unor cereri cu obiect identic 

(continuarea activității la o altă instanță la sfârșitul mandatului funcției de conducere), 

făcându-se trimitere la diverse hotărâri pronunțate de Secția pentru judecători, nu e justificat 

întrucât respectivele hotărâri nu au incidență în analizarea prezentei contestații întrucât 

vizează alte situații de fapt. 

Cererea de continuare a activității la încetarea mandatului funcției de conducere 

formulată în temeiul art. 51 din Legea nr. 303/2004 se analizează în mod individual în raport 

de motivele invocate de fiecare solicitant în parte și ținând cont de situația specifică existentă 

la instanțele sau parchetele implicate în procedură. 

Totodată, aceste norme care reglementează continuarea activității la încetarea 

mandatului funcției de conducere au caracter supletiv și conferă doar o vocație în sensul 

arătat, fără a crea în mod automat un drept solicitantului. 

Astfel, în mod evident, din interpretarea tuturor dispozițiilor legale și regulamentare 

incidente, rezultă că gestionarea resurselor umane în sistemul judiciar reprezintă atributul 

Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât ocuparea posturilor vacante trebuie să se 

raporteze la rațiunile și necesitățile sistemului judiciar, pentru evitarea provocării unor grave 

disfuncționalități în activitatea instanțelor și parchetelor. 
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De asemenea, soluționarea acestor cereri are acea componentă de oportunitate despre 

care s-a făcut mai sus vorbire, având în vedere faptul că legea consacră doar posibilitatea 

continuării activității la încetarea mandatului funcției de conducere la o altă instanță decât cea 

de la care provine judecătorul, conferind doar o vocație, și nu un drept câștigat fără niciun fel 

de apreciere din partea Consiliului Superior al Magistraturii. 

În acest context, analizând interesul individual al reclamantei și interesul general al 

instanțelor implicate în procedură, în mod corect a fost respinsă cererea acesteia de continuare 

a activității la Curtea de Apel Iași, fiind admisă solicitarea de continuare a activității la finalul 

mandatului funcției de conducere la Tribunalul Iași. 

Procedând la soluționarea cu prioritate a excepției procesuale absolute peremptorii a 

inadmisibilității cererii de anulare a actului prin care a fost soluționată plângerea prealabilă 

– adresa nr. XXX/28.05.2020, invocate de pârâtul C.S.M., Curtea a apreciat că aceasta este 

întemeiată în condițiile în care procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 

554/2004 are caracterul unei căi administrative de atac de natură a asigura remedierea de către 

organul administrativ a nelegalității actului administrativ contestat în condiții de maximă 

rapiditate și eficiență, actul de soluționare a acestui recurs grațios neîntrunind însă condițiile 

legale imperative, precizate în art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, pentru a avea natura 

juridică a unui act administrativ. Această interpretare este confirmată și de dispozițiile art. 8 

alin. 1 din Legea nr. 554/2004 prin care s-a reglementat dreptul persoanei vătămate de a ataca 

în justiție, pe calea contenciosului administrativ, actul administrativ sau asimilat producător 

de prejudicii, și nu soluția dată de autoritatea publică plângerii prealabile. Pentru aceste 

considerente, Curtea a admis excepția inadmisibilității invocată de pârâtul C.S.M., respingând 

cererea reclamantei de anulare a  actului prin care a fost soluționată plângerea prealabilă – 

adresa nr. XXX/28.05.2020. 

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea a apreciat că celelalte capete ale 

cererii reclamantei sunt neîntemeiate pentru motivele ce succed. 

Astfel, reclamanta a formulat cererea, înregistrată la C.S.M. sub nr. XXX/2020, prin 

care a solicitat ca, la expirarea mandatului său de președinte al Judecătoriei Iași la data de 

15.07.2020, să își continue activitatea, ocupând o funcție de execuție la Curtea de Apel I., iar, 

în subsidiar, la Tribunalul I., în temeiul prev. art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004. 

În ședința din data de 11.12.2018 a Comisiei nr. 2 – Resurse umane și organizare, s-a 

decis că art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, 

republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 242/2018, nu poate afecta 

mandatul funcției de conducere a cărui exercitare a început sub imperiul reglementării 

anterioare. 

Potrivit art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare anterior 

modificărilor aduse prin Legea nr. 242/2018, la încetarea mandatului funcției de conducere 

judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condițiile prevăzute de art. 48, 49 și 50, o funcție de 

conducere la aceeași instanță sau la același parchet ori la altă instanță sau parchet ori revin la 

instanțele sau parchetele de unde provin sau la o altă instanță sau parchet unde au dreptul să 

funcționeze potrivit legii.  

De altfel, Curtea a constatat că, potrivit dispozițiilor art. 109 alin. 1 din Legea nr. 

303/2004, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 242/2018, noile prevederi nu se aplică 

procedurilor de ocupare a posturilor de execuție, inclusiv prin promovare, în curs de 

desfășurare la data intrării sale în vigoare, în consecință nici situației reclamantei, care a fost 

numită în funcția de conducere la 15.07.2017, anterior adoptării Legii nr. 242/2018. 

Din considerentele Hotărârii nr. ZZ/17.03.2020 a Secției pentru Judecători din cadrul 

C.S.M. rezultă că, la adoptarea soluției de respingere a cererii reclamantei, cu grad profesional 

de curte de apel, de continuare a activității la Curtea de Apel I. în acord cu prev. art. 51 alin. 1 

din Legea nr. 303/2004, în forma în vigoare la data numirii în funcția de conducere, începând 

cu data de 15.07.2020, dată la care expiră mandatul în funcția de președinte al Judecătoriei I., 
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s-au avut în vedere numărul posturilor vacante la cele două instanțe, Judecătoria I. și Curtea 

de Apel I., încărcătura cauzelor/judecător și schemă față de media națională, precum și faptul 

că, în cazul reclamantei, care și-a desfășurat activitatea doar în cadrul judecătoriei, este 

oportună continuarea activității în cadrul tribunalului pentru a dobândi experiență în materia 

litigiilor de muncă și asigurări sociale, domeniu în care deține doar specializare teoretică, și 

pentru a se perfecționa în judecarea cauzelor la instanța de control judiciar. S-a menționat și 

existența punctului de vedere nefavorabil exprimat de Curtea de Apel I. prin adresa nr. 

xxx/4.02.2020. 

Conform dispozițiilor art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, în forma în vigoare la 

data numirii reclamantei în funcția de conducere, la încetarea mandatului funcției de 

conducere, judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condițiile prevăzute de art. 48, 49 și 50, o 

funcție de conducere la aceeași instanță sau la același parchet ori la altă instanță sau parchet 

ori revin la instanțele sau parchetele de unde provin sau la o instanță sau parchet unde au 

dreptul să funcționeze potrivit legii. 

Procedând la interpretarea gramaticală a textului de lege citat anterior, Curtea a 

apreciat că sintagma „pot ocupa” conferă caracter supletiv acestei norme de drept, instituind 

doar o vocație de a continua activitatea la o instanță unde au dreptul să funcționeze în 

condițiile legii, în beneficiul judecătorilor la încetarea mandatului funcției de conducere, și nu 

un drept la ocuparea unei astfel de funcții. De altfel, dispozițiile art. 6 alin. 6 din R.O.I. 

adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015 sunt în sensul acestei interpretări, prevăzând 

exprimarea, într-un anumit termen, de către judecătorii respectivi, a opțiunii cu privire la 

instanța la care vor să funcționeze, opțiune care urmează a fi firesc cenzurată, în raport de 

criterii de oportunitate, de forul responsabil în gestionarea resurselor umane în sistemul 

judiciar, C.S.M. 

Aspectele ce se impun a fi cercetate și lămurite, în cauza de față, vizează dacă pârâții 

au acționat abuziv, contrar interesului public, așa cum rezultă acesta din legea pe care se 

întemeiază actul administrativ atacat. După cum se cunoaște, autorităților publice le este 

recunoscută o anumită marjă de libertate în deciziile și acțiunile lor, putând lua măsurile pe 

care le consideră oportune pentru îndeplinirea sarcinilor în vederea cărora puterea 

discreționară le-a fost conferită. Limita legală a acestui drept de apreciere (a oportunității) este 

scopul legii, în situația de față Legea nr. 303/2004, prin adoptarea căreia s-a urmărit 

organizarea optimă a activității judiciare desfășurate de judecători în scopul înfăptuirii justiției 

și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum 

și a drepturilor și libertăților cetățenilor. O latură a organizării în bune condiții a activității 

judiciare o reprezintă gestionarea resurselor umane în sistemul judiciar care presupune să fie 

avute în vedere o serie de criterii printre care și cele reținute în hotărârea atacată, respectiv nr. 

posturilor vacante la instanțe, încărcătura cauzelor/judecător și schemă față de media 

națională, experiența profesională a judecătorului în domeniul în care urmează să își 

desfășoare activitatea, fiind posibil ca aceste criterii să se suprapună în cadrul unor proceduri 

diferite de ocupare a funcțiilor de execuție din cadrul instanțelor judecătorești, cum ar fi cea 

prevăzută de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 și cea de transfer reglementată de art. 60 

din același act normativ. Acest fapt nu atrage, prin simpla sa incidență, nelegalitatea actului 

administrativ emis în astfel de condiții în situația în care nu se constată existența altor cauze 

de nelegalitate ce afectează valabilitatea acestuia. 

Criticile reclamantei privind actul administrativ atacat vizează aspecte de oportunitate, 

și nu de legalitate, Curtea considerând că pârâții și-au manifestat libertatea de apreciere cu 

privire la opțiunea reclamantei de a își continua activitatea la Curtea de Apel I., în limite 

rezonabile și conforme scopului Legii nr. 303/2004 de organizare în condiții optime a 

activității judiciare din cadrul Judecătoriei I. și Curții de Apel I., prin compararea indicilor 

statistici privind nr. posturilor vacante, încărcătura/judecător și schemă în raport de media 

națională. Astfel, potrivit evidențelor direcției de resort, la Judecătoria I., la instanța de la care 

provine reclamanta, din cele 61 de posturi de judecător prevăzute în schemă, erau ocupate 59 
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de posturi, fiind vacante 2 posturi. De asemenea, era vacant un post pentru care s-a aprobat 

ocuparea în condițiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004. La această instanță, în anul 

2019, încărcătura cauzelor/judecător a fost de 732, față de media națională de 773, iar 

încărcătura cauzelor/schemă a fost de 603, față de media națională de 558. 

La Curtea de Apel I., instanța la care s-a solicitat continuarea activității, din cele 44 de 

posturi de judecător prevăzute în schemă, erau ocupate 41 de posturi, fiind vacante 3 posturi. 

La această instanță, în anul 2019, încărcătura cauzelor/judecător a fost de 148, față de 

media națională de 159, iar încărcătura cauzelor/schemă a fost de 147, egală cu media 

națională de 147.  

De asemenea, Curtea a apreciat că argumentul potrivit căruia este oportun ca, anterior 

desfășurării activității în cadrul Curții de Apel I., reclamanta să dobândească experiență 

profesională atât în materia conflictelor de muncă și asigurări sociale, cât și în judecarea 

cauzelor în căile de atac, prin transferul său la Tribunalul I., nu reprezintă o apreciere cu 

privire la probitatea sa profesională, ci o măsură de asigurare a cadrului necesar implicării 

reclamantei, în calitate de judecător, în procesul de soluționare a dosarelor având ca obiect 

cererile menționate anterior și dobândirii, în consecință, a experienței profesionale atât de 

necesare desfășurării activității la nivelul ierarhic al unei curți de apel. 

Faptul că pârâții nu au analizat indicii statistici amintiți mai sus și cu ocazia 

soluționării cererii reclamantei de ocupare, în subsidiar, a unei funcții de execuție în cadrul 

Tribunalului I., nu poate constitui o critică de luat în seamă la analizarea legalității soluției de 

respingere a continuării activității la Curtea de Apel I., în condițiile în care dezlegarea dată 

cererii sale, formulate în subsidiar, a fost favorabilă, lipsind interesul în acest sens. 

Deoarece criteriile de oportunitate avute în vedere de pârâți la emiterea actului 

administrativ contestat, sunt necesare în vederea gestionării optime a resurselor umane în 

sistemul judiciar, și nu au fost reținute în considerarea prevederile art. 60 din Legea nr. 

303/2004, cererea reclamantei fiind soluționată prin raportare la dispozițiile art. 51 alin. 1 din 

același act normativ, Curtea nu a considerat că, din acest punct de vedere, s-a adăugat la lege. 

Analizarea chestiunilor de oportunitate vizând actul administrativ atacat din altă 

perspectivă decât cea prin raportare la scopul legii și interesul public, nu este de competența 

instanței de contencios administrativ, constituind atributul exclusiv al autorității publice, după 

cum s-a reținut și în considerentele Deciziei C.C.R. nr. 685/2018. 

În ceea ce privește tratamentul discriminatoriu invocat de reclamantă în raport de cel 

aplicat unor colegi ai săi ale căror cereri au fost admise, Curtea a constatat că nu a fost 

învestită cu verificarea legalității hotărârilor adoptate de pârâți cu privire la cererile formulate 

de persoane aflate într-o situație similară reclamantei, motiv pentru care se află în 

imposibilitate de a face vreo analiză în acest sens având în vedere că s-au făcut aprecieri de 

oportunitate de către pârâți în mod individual pentru fiecare situație în parte. 

Pentru aceste considerente, Curtea a considerat că cererea reclamantei de anulare 

parțială a Hotărârii nr. ZZ/17.03.2020 a Secției pentru Judecători din cadrul C.S.M. este 

neîntemeiată, celelalte capete de cerere, având caracter accesoriu, urmând a fi respinse potrivit 

principiului de drept accesorium sequitur principale. 

 

3. Anulare act administrativ. Procedură de transfer a judecătorilor. Efectele deciziei 

Curții Constituționale de declarare a neconstituționalității dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 

303/2004. Verificarea legalității actului administrativ prin prisma normelor de drept 

incidente la data emiterii acestuia. Criterii privind transferul judecătorilor. Oportunitatea 

actului administrativ 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ.  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- magistrați 



10 

- excepție neconstituționalitate 

- oportunitate 

Temei de drept: Legea nr. 303/2004  art. 60 

  Hotărârea C.S.M. nr. 1374/2015 art. 4 

  Decizia CCR nr. 454/2020 

 

Regulamentul privind transferul judecătorilor aprobat prin Hotărârea Secției pentru 

judecători nr. 1347/17.09.2019 continuă să producă efecte juridice chiar în contextul 

declarării ca neconstituționale, prin Decizia C.C.R. nr. 454/2020, a prevederilor art. 60 alin. 

3 din Legea nr. 303/2004, impunându-se astfel verificarea legalității actului administrativ 

contestat prin prisma normelor de drept incidente cuprinse în Regulamentul respectiv și care 

au stat la baza emiterii celui dintâi. Este necesară analizarea legalității actului administrativ 

atacat prin prisma reglementărilor și motivelor avute în vedere de emitentul acestuia la 

momentul adoptării lui în condițiile vidului legislativ actual privind condițiile de transfer ale 

judecătorilor, situație creată ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate a 

soluției legislative cuprinse în art. 60 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în redactarea 

ulterioară Legii nr. 242/2018, care nu precizează condițiile transferării judecătorilor, și a 

neîndeplinirii de către legiuitor a obligației de a  pune de acord prevederile neconstituționale 

ale art. 60 alin.(1) din Legea nr. 303/2004.  

Cu privire la efectele juridice ale Deciziei C.C.R. nr. 454/24.06.2020 asupra cauzei 

pendinte, Curtea a reținut că reclamanta a optat, prin precizările făcute la finalul răspunsului 

la întâmpinare, să renunțe expres la beneficiul acestora, solicitând verificarea legalității 

actului administrativ atacat doar prin prisma normelor de drept incidente la data emiterii 

acestuia, cerere pe care instanța a considerat-o ca justificată atât de motivele prezentate mai 

sus, cât și pentru ca reclamantei să-i fie asigurată o rezolvare pe fond a litigiului potrivit 

opțiunii acesteia de a nu-i fi îngrădit accesul la justiție din această perspectivă. 

Art. 60 din Legea nr. 303/2004 este o normă de drept cu  caracter supletiv, instituind 

doar o vocație de transfer a judecătorilor la o instanță unde au dreptul să funcționeze în 

condițiile legii, și nu un drept la ocuparea unei astfel de funcții. O latură a organizării în 

bune condiții a activității judiciare o reprezintă gestionarea resurselor umane în sistemul 

judiciar care presupune să fie avute în vedere o serie de criterii printre care și cele reținute în 

hotărârea atacată, respectiv numărul posturilor vacante la instanțe și încărcătura 

cauzelor/judecător și schemă față de media națională. Criticile reclamantei privind actul 

administrativ atacat vizează aspecte de oportunitate, și nu de legalitate, Curtea considerând 

că pârâții și-au manifestat libertatea de apreciere cu privire la cererea reclamantei de 

transfer în limite rezonabile și conforme scopului Legii nr. 303/2004 de organizare în condiții 

optime a activității judiciare ale instanțelor, prin compararea indicilor statistici privind nr. 

posturilor vacante, încărcătura/judecător și schemă în raport de media națională. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 50/23 martie 2021  

 

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

urmare a declinării competenței materiale prin decizia nr. xxx/2020 a Î.C.C.J. - S.C.A.F., 

reclamanta AA a chemat în judecată pe pârâții C.S.M. și Secția pentru Judecători din cadrul 

C.S.M., solicitând anularea Hotărârii nr. xxx/21.11.2019 a Secției pentru Judecători a C.S.M. 

și admiterea cererii sale de transfer de la Judecătoria B. la Judecătoria I., potrivit clarificărilor 

aduse obiectului acțiunii prin precizările cuprinse în răspunsul la întâmpinare. De asemenea, 

prin aceeași cerere, reclamanta a subliniat că prezenta cauză este o facta praeterita în raport 

de considerentul nr. 40 al Deciziei Curții Constituționale nr. 454/24.06.2020, urmând ca acest 
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litigiu să se judece în raport de art. 60 din Legea nr. 303/2004 și Regulamentul privind 

transferul, așa cum existau aceste prevederi la data respingerii cererii sale de transfer. 

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că a formulat în perioada septembrie 

2017 - noiembrie 2019 cinci cereri de transfer de la Judecătoria B. la Judecătoria I. și toate au 

fost respinse cu unanimitate. A prezentat detaliat situația personală și familială, invocând 

greutățile întâmpinate din cauza navetei. 

Raportat la motivarea hotărârii de respingere a cererii de transfer, se invocă lipsa de 

previzibilitate și transparență în analiza criteriilor prevăzute de art. 4 din Hotărârea nr. 

1347/17.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor. 

A mai prezentat în motivare situația posturilor vacante la nivelul Judecătoriei B., 

precum și datele statistice ce au ca obiect comparația dintre activitatea Judecătoriei B. și cea a 

Judecătoriei I. pentru anul 2018, arătând că, dacă în situația sa au cântărit atât de mult aceste 

date statistice, există un motiv pentru care același criteriu nu s-a aplicat și în cazul 

judecătorului BB de la Judecătoria P., căreia i s-a admis cererea de transfer. 

Raportat la judecătorul BB, invocând criteriile prevăzute de art. 4 din Regulament, a 

arătat că în ce privește vechimea în profesie și existența avizelor, situația acestui judecător a 

fost identică cu a sa, cu mențiunea că a fost necesar doar un aviz din partea Curții de Apel I., 

având în vedere că Judecătoria P. se află în circumscripția aceleași Curți de Apel.  

A mai arătat că distanța dintre I. și Judecătoria P. este mai mică, față Judecătoria B., 

fiind posibilă naveta zilnică spre localitatea de domiciliu. 

În ceea ce privește interesul personal al magistratului, este de acord că acesta nu poate 

fi prioritizat, însă, cu anumite limite, precum durata mare de când activează în cadrul 

instanței, respectiv 3 ani, și situația familială deosebită. Totodată, se invocă faptul că în 

situația judecătorului C.C. nu a putut identifica aceeași grijă pentru stabilitatea instanțelor și 

pentru funcționarea optimă a sistemului de justiție. 

Pârâtul C.S.M., prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea 

acțiunii ca nefondată. S-a precizat că normele care reglementează instituția transferului au 

caracter supletiv și conferă doar o vocație, fără a crea în mod automat un drept solicitantului. 

Astfel, în mod evident, din interpretarea tuturor dispozițiilor legale și regulamentare 

privitoare la transferul judecătorilor și procurorilor rezultă că gestionarea resurselor umane în 

sistemul judiciar reprezintă atributul Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât 

ocuparea posturilor vacante trebuie să se raporteze la rațiunile și necesitățile sistemului 

judiciar, pentru evitarea provocării unor grave disfuncționalități în activitatea instanțelor și 

parchetelor. 

Art. 4 din Regulamentul indicat nu prevede în mod exhaustiv criteriile avute în vedere 

la soluționarea cererilor de transfer și nu stabilește o ordine de prioritate a acestora în funcție 

de ordinea în care sunt prevăzute, revenind Secției pentru judecători să evalueze aceste criterii 

prin prisma raportului dintre interesul individual și cel general. 

Astfel, în exercitarea atribuției menționate mai sus, Consiliul Superior al Magistraturii 

poate reține ca fiind determinant un anumit criteriu pentru a stabili ordinea de prioritate a unor 

cereri de transfer formulate de la aceeași instanță.  

Totodată, enumerarea criteriilor de la art. 4 din Regulament nu poate fi interpretată ca 

o obligație a Secției pentru judecători de a analiza în cazul fiecărei cereri de transfer toate 

aceste criterii. 

În concret, a arătat pârâtul că au fost avute în vedere situația posturilor vacante 

publicată la data de 08.10.2019, volumul de activitate pe anul 2018, vechimea la instanță, 

reținându-se, în esență, împrejurarea că volumul de activitate al instanței de la care se solicită 

transferul s-a situat în anul 2018 peste media națională, spre deosebire de cel înregistrat la 

instanța la care se solicită transferul în aceeași perioadă de referință, situat sub media 

națională. 

Raportarea volumului de activitate la anul 2018 (ultimul an încheiat) a fost justificată 

în condițiile în care prin intermediul instituției transferului se urmărește gestionarea unor 
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probleme de personal și volum de activitate pe o perioadă mai mare de timp, transferul având 

caracter definitiv și nu temporar cum au delegarea sau detașarea. 

În concluzie, la soluționarea cererilor de transfer (inclusiv a celor la care a făcut 

reclamanta referire și care privesc alți judecători), au fost avute în vedere situația concretă a 

fiecărui solicitant, oportunitatea luării măsurii prin raportare la criteriile regulamentare, 

analizate coroborat, cu asigurarea echilibrului între interesul general al bunei funcționări a 

instanțelor implicate în procedura de transfer și cel particular, al magistraților ce au solicitat 

transferul. 

Referitor la motivele personale invocate de judecător, deși avute în vedere la adoptarea 

hotărârii contestate, acestea nu reprezintă situații excepționale apte să determine inversarea 

raportului de preeminență dintre interesul privat și interesul general, astfel cum a fost detaliat. 

Așadar, avizele instanțelor implicate într-o procedură de transfer nu au caracter 

obligatoriu pentru Secție, indiferent dacă sunt în sensul admiterii cererii de transfer sau în 

sensul respingerii cererii. 

În ceea ce privește lipsa de previzibilitate și accesibilitate a hotărârii atacate raportat la 

practica administrativă a Secției din sesiunea de transferuri din 21.11.2019 și respingerea unor 

cereri anterioare de transfer formulate de reclamantă, menționează că Secțiile corespunzătoare 

ale Consiliului analizează fiecare cerere de transfer în funcție de circumstanțele specifice și de 

criteriile cuprinse în art. 4 din Regulament. 

Astfel, acele cereri nu fac obiectul prezentei cereri, rațiunile avute în vedere de Secția 

pentru judecători în cadrul soluțiilor respective fiind diferite, întrucât au avut la bază cereri 

formulate de titulari diferiți, instanța având specific dinamic privind situația posturilor 

vacante, încărcătura și volumul de activitate, fiind invocate și circumstanțe personale și 

profesionale diferite. 

Prin urmare, nu se poate vorbi de o practică neunitară a Consiliului Superior al 

Magistraturii în materia cererilor de transfer, atât timp cât solicitările magistraților sunt 

analizate în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz în parte. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor invocate de reclamantă, 

Curtea a apreciat că cererea acesteia este neîntemeiată pentru motivele ce succed. 

Curtea a observat că, în cauză, nu s-a probat anularea actului administrativ cu caracter 

normativ, Regulamentul privind transferul judecătorilor aprobat prin Hotărârea Secției pentru 

judecători nr. 1347/17.09.2019, situație în care acesta continuă să producă efecte juridice 

chiar în contextul declarării ca neconstituționale, prin Decizia C.C.R. nr. 454/2020, a prev. art. 

60 alin. 3 din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, impunându-se 

astfel verificarea legalității actului administrativ contestat prin prisma normelor de drept 

incidente cuprinse în Regulamentul respectiv și care au stat la baza emiterii celui dintâi, 

neexistând niciun temei legal care să justifice un refuz în acest sens din partea instanței de 

judecată.  

Mai mult, raportat la capătul de cerere privind admiterea cererii reclamantei de 

transfer de la Judecătoria B. la Judecătoria I., este necesară analizarea legalității actului 

administrativ atacat prin prisma reglementărilor și motivelor avute în vedere de emitentul 

acestuia la momentul adoptării lui în condițiile vidului legislativ actual privind condițiile de 

transfer ale judecătorilor, situație creată ca urmare a admiterii excepției de 

neconstituționalitate a soluției legislative cuprinse în art. 60 alin.(1) din Legea nr. 303/2004, 

în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, care nu precizează condițiile transferării 

judecătorilor, și a neîndeplinirii de către legiuitor a obligației de a  pune de acord prevederile 

neconstituționale ale art. 60 alin.(1) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 

242/2018, cu dispozițiile Constituției în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a Deciziei C.C.R. nr. 454/2020, după cum prevede art. 147 alin. 

1 din Constituție.  

Cu privire la efectele juridice ale Deciziei C.C.R. nr. 454/24.06.2020 asupra cauzei 

pendinte, Curtea a reținut că reclamanta a optat, prin precizările făcute la finalul răspunsului 
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la întâmpinare, să renunțe expres la beneficiul acestora, solicitând verificarea legalității 

actului administrativ atacat doar prin prisma normelor de drept incidente la data emiterii 

acestuia, cerere pe care instanța a apreciat-o ca justificată atât de motivele prezentate mai sus, 

cât și pentru ca reclamantei să-i fie asigurată o rezolvare pe fond a litigiului potrivit opțiunii 

acesteia de a nu-i fi îngrădit accesul la justiție din această perspectivă. 

Procedând în sensul precizat anterior, Curtea a constatat că reclamanta a formulat 

cererea, înregistrată la C.S.M. sub nr. xxx/2019, prin care a solicitat transferul de la 

Judecătoria B. la Judecătoria I. în temeiul prev. art. 60 din Legea nr. 303/2004. 

Conform dispozițiilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, în forma în vigoare la 

data adoptării actului administrativ atacat, transferul judecătorilor și procurorilor de la o 

instanță la altă instanță sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituție publică se aprobă, 

la cererea celor în cauză, de Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

avizul consultativ al președintelui instanței sau al procurorului șef al parchetului 

corespunzător. 

Din considerentele Hotărârii nr. xxx/21.11.2019 a Secției pentru Judecători din cadrul 

C.S.M. rezultă că, la adoptarea soluției de respingere a cererii reclamantei, s-au avut în vedere 

numărul posturilor vacante la cele două instanțe, Judecătoria I. și Judecătoria B., precum și 

încărcătura cauzelor/judecător și schemă față de media națională.  

Curtea a apreciat că art. 60 din Legea nr. 303/2004 este o normă de drept cu caracter 

supletiv, instituind doar o vocație de transfer a judecătorilor la o instanță unde au dreptul să 

funcționeze în condițiile legii, și nu un drept la ocuparea unei astfel de funcții. De altfel, 

dispozițiile art. 3 alin. 5 din Regulamentul privind transferul judecătorilor aprobat prin 

Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1347/17.09.2019 sunt în sensul acestei interpretări, 

prevăzând analizarea și soluționarea cererilor de transfer formulate, în raport de criteriile de 

oportunitate stabilite la art. 4, de forul responsabil în gestionarea resurselor umane în sistemul 

judiciar, C.S.M. 

Aspectele ce se impun a fi cercetate și lămurite, în cauza de față, vizează dacă pârâții 

au acționat abuziv, contrar interesului public, așa cum rezultă acesta din legea pe care se 

întemeiază actul administrativ atacat. După cum se cunoaște, autorităților publice le este 

recunoscută o anumită marjă de libertate în deciziile și acțiunile lor, putând lua măsurile pe 

care le consideră oportune pentru îndeplinirea sarcinilor în vederea cărora puterea 

discreționară le-a fost conferită. Limita legală a acestui drept de apreciere (a oportunității) este 

scopul legii, în situația de față Legea nr. 303/2004, prin adoptarea căreia s-a urmărit 

organizarea optimă a activității judiciare desfășurate de judecători în scopul înfăptuirii justiției 

și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum 

și a drepturilor și libertăților cetățenilor. O latură a organizării în bune condiții a activității 

judiciare o reprezintă gestionarea resurselor umane în sistemul judiciar care presupune să fie 

avute în vedere o serie de criterii printre care și cele reținute în hotărârea atacată, respectiv 

numărul posturilor vacante la instanțe și încărcătura cauzelor/judecător și schemă față de 

media națională. 

Criticile reclamantei privind actul administrativ atacat vizează aspecte de oportunitate, 

și nu de legalitate, Curtea considerând că pârâții și-au manifestat libertatea de apreciere cu 

privire la cererea reclamantei de transfer la Judecătoria I., în limite rezonabile și conforme 

scopului Legii nr. 303/2004 de organizare în condiții optime a activității judiciare ale 

Judecătoriei I. și Judecătoriei B., prin compararea indicilor statistici privind numărul 

posturilor vacante, încărcătura/judecător și schemă în raport de media națională.  

Secția pentru judecători, analizând cererea de transfer raportat la dispozițiile art. 4 din 

Regulament, a constatat următoarele: instanța la care se solicită transferul și instanța 

superioară acesteia au comunicat avize favorabile transferului doamnei judecător, însă 

instanța de la care se solicită transferul și instanța superioară acesteia au avizat nefavorabil 

cererea; volumul de activitate al instanței de la care se solicită transferul s-a situat în anul 

2018 peste media națională, spre deosebire de cel înregistrat la instanța la care se solicită 
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transferul în aceeași perioadă de referință, situat sub media națională; vechimea efectivii în 

funcția de judecător a reclamantei este de 6 ani și vechimea la instanță este de 2 ani și 8 luni. 

Secția pentru judecători a mai avut în vedere că vacantarea unui alt post la Judecătoria 

B. ar fi fost de natură a conduce la afectarea bunei funcționări a acestei instanțe, în condițiile 

în care numărul posturilor vacante reprezintă deja 20%, iar încărcătura de dosare pe judecător 

a depășit media națională în anul 2018. Prin urmare, s-a apreciat că interesul personal al 

magistratului nu poate fi prioritizat față de interesul general – funcționarea optimă a 

sistemului judiciar, fără a se analiza justul echilibru între acestea. Astfel, Secția pentru 

judecători a considerat că, deși situația familială a reclamantei ar putea justifica o soluție 

favorabilă, pentru moment, prin afectarea activității instanței de la care solicită transferul, s-ar 

crea un dezechilibru între interesul general și interesul personal al magistratului. 

Criteriile de oportunitate, avute în vedere de pârâți la emiterea actului administrativ 

contestat, sunt necesare în vederea gestionării optime a resurselor umane în sistemul judiciar 

și au fost reținute în considerarea prev. art. 60 din Legea nr. 303/2004. Pârâții au recunoscut 

că situația familială a reclamantei ar fi putut determina o soluționare favorabilă a cererii 

acesteia de transfer, dar numai dacă s-ar fi putut asigura desfășurarea activității judiciare, la 

nivelul Judecătoriei B., în condiții optime, fapt contrazis de indicii statistici prezentați mai 

sus. 

Analizarea chestiunilor de oportunitate vizând actul administrativ atacat din altă 

perspectivă decât cea prin raportare la scopul legii și interesul public, nu este de competența 

instanței de contencios administrativ, constituind atributul exclusiv al autorității publice, după 

cum s-a reținut și în considerentele Deciziei C.C.R. nr. 685/2018. 

În ceea ce privește tratamentul discriminatoriu invocat de reclamantă în raport de cel 

aplicat unor colegi ai săi ale căror cereri au fost admise, Curtea a constatat că nu a fost 

învestită cu verificarea legalității hotărârilor adoptate de pârâți cu privire la cererile formulate 

de persoane aflate într-o situație similară reclamantei, motiv pentru care se află în 

imposibilitate de a face vreo analiză în acest sens având în vedere că s-au făcut aprecieri de 

oportunitate de către pârâți în mod individual pentru fiecare situație în parte. 

Pentru aceste considerente, Curtea a considerat că cererea reclamantei de anulare a 

Hotărârii nr. xxx/21.11.2019 a Secției pentru Judecători din cadrul C.S.M. este neîntemeiată, 

capătul de cerere vizând admiterea cererii de transfer având caracter accesoriu și a fost respins 

potrivit principiului de drept accesorium sequitur principale. 

 

4. Contencios administrativ. Acțiune în constatarea intervenirii prescripției 

extinctive a răspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. 

Inadmisibilitate 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Acțiune în contencios administrativ 

- raport de evaluare ANI 

- acțiune în constatare 

- inadmisibilitate   

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 8 

  Legea nr. 176/2010 art. 25 

 

Curtea a considerat că, în situația în care, prin art. 8 din Legea nr. 554/2004, 

legiuitorul a reglementat restrictiv care sunt cererile ce pot face obiectul acțiunii cu 

soluționarea căreia poate fi învestită instanța de contencios administrativ, și, în condițiile în 

care cererea reclamantului de constatare a intervenirii prescripției extinctive a răspunderii 

pentru faptele constatate prin Raportul de evaluare A.N.I. definitiv nr. xxx/26.05.2015, și, pe 
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cale de consecință, a constatării încetării interdicției prevăzute de art. 25 alin. 2 din Legea 

nr. 176/2010, nu se încadrează în niciuna din categoriile prevăzute în textul de lege amintit 

anterior, acțiunea de față este inadmisibilă. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 1/12 ianuarie 2021  

 

Prin cererea declinată de Tribunalul Vaslui, prin sentința nr. XXX, Curții de Apel Iași 

– Secția de Contencios Administrativ și Fiscal spre competentă soluționare, reclamantul AA a 

chemat în judecată pe pârâții A.N.I. și Instituția Prefectului – Județul Vaslui, solicitând 

constatarea intervenției prescripției extinctive cu privire la faptele constatate prin Raportul de 

evaluare ANI nr. xxx„ („Raportul”) și, pe cale de consecință, constatarea încetării interdicției 

prevăzute de art. 25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010.   

Pârâtul A.N.I. a formulat întâmpinare, invocând excepția inadmisibilității acțiunii 

întrucât solicitarea reclamantului de a se constata intervenită prescripția răspunderii 

administrative, pentru faptele care determină existența stării de incompatibilitate stabilită prin 

raportul de evaluare întocmit de ANI din data de 26.05.2015, pentru anumite intervale de 

timp, în condițiile în care nu există un act administrativ care să dispună cu privire la situația 

juridică a reclamantului, apare ca fiind inadmisibilă. 

Procedând la soluționarea cu prioritate a excepției inadmisibilității acțiunii, Curtea, în 

raport de obiectul acțiunii constând în constatarea intervenirii prescripției extinctive a 

răspunderii pentru faptele constatate prin Raportul de evaluare A.N.I. definitiv nr. 

xxx/26.05.2015, și, pe cale de consecință, a constatării încetării interdicției prevăzute de art. 

25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010, a apreciat că excepția procesuală absolută peremptorie, 

invocată de pârâtul A.N.I., este întemeiată pentru motivele ce succed. 

În cuprinsul cererii sale de chemare în judecată, reclamantul a arătat că A.N.I. a 

efectuat un control, în urma căruia s-a întocmit Raportul de evaluare nr. xxx/26.05.2015, act 

administrativ ce constată încălcări ale regimului juridic al incompatibilității, sub regimul art. 

87 alin. 1 lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003. Acest Raport a fost contestat în instanță, 

cererea lui fiind respinsă, definitiv, de ICCJ în anul 2018, prin Decizia yyy, pronunțată de 

Secția de contencios administrativ și fiscal. 

Curtea a consemnat că, în conformitate cu prev. art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

se poate adresa instanței de contencios administrativ persoana vătămată într-un drept 

recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, 

nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în 

termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), pentru a solicita anularea în tot sau în parte a 

actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea se 

poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un 

drept sau interes legitim al său 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. 

Curtea a observat că părțile nici nu au susținut și nici nu au dovedit că a fost atrasă 

răspunderea reclamantului pentru faptele reținute prin Raportul de evaluare A.N.I. definitiv 

nr. xxx/26.05.2015 printr-un act administrativ emis în condițiile legii, motiv pentru care 

reclamantul nici nu a solicitat anularea unui astfel de act, ci constatarea intervenirii 

prescripției extinctive a răspunderii sale. 

În acest context și în lumina prevederilor legale prezentate mai sus, Curtea a 

considerat că, în situația în care, prin art. 8 din Legea nr. 554/2004, legiuitorul a reglementat 

restrictiv care sunt cererile ce pot face obiectul acțiunii cu soluționarea căreia poate fi 

învestită instanța de contencios administrativ, și, în condițiile în care cererea reclamantului de 

constatare a intervenirii prescripției extinctive a răspunderii pentru faptele constatate prin 
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Raportul de evaluare A.N.I. definitiv nr. xxx/26.05.2015, și, pe cale de consecință, a 

constatării încetării interdicției prevăzute de art. 25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010, nu se 

încadrează în niciuna din categoriile prevăzute în textul de lege amintit anterior, acțiunea de 

față este inadmisibilă. 

În raport de argumentele prezentate mai sus, Curtea a apreciat că nu se mai impune 

cercetarea celorlalte argumente prezentate prin cererea de chemare în judecată.  

 

5. Refuz nejustificat. Indemnizația pentru creșterea copilului. Noțiunea de venituri 

realizate. Recalcularea indemnizației. Adeverință emisă ulterior de angajator cuprinzând 

un cuantum diferit al veniturilor salariale 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Refuz nejustificat 

- indemnizație pentru creșterea copilului 

- recalculare indemnizație 

Temei de drept: OUG nr. 111/2010 art. 2 alin. 2, art. 13  

  HG nr. 52/2011 art. 22 

 

Din coroborarea dispozițiilor legale anterior citate rezultă că legiuitorul a înțeles să 

impună stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului prin raportare la 

veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită și nu a înțeles să limiteze 

acest drept la veniturile efectiv încasate. În acest sens Curtea a constatat că dispozițiile legale 

fac trimitere la venituri realizate sau la venituri supuse impozitului și nu la venituri încasate.  

Deși potrivit art. 13, drepturile prevăzute de prezenta OUG nr. 111/2010, 

reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în 

mod obligatoriu, printre altele, de dovada privind veniturile realizate, eliberată de 

angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, 

prevăzută de lege, Curtea a constatat că ordonanța de urgență menționată nu prevede vreo 

sancțiune pentru ipoteza în care dovada privind veniturile realizate este eronat întocmită de 

către angajator, fără ca această împrejurare să fie imputabilă angajatului. Ca urmare, 

beneficiarul este îndreptățit la stabilirea unei baze de calcul al indemnizației pentru creșterea 

copilului cu luarea în considerare a tuturor veniturile supuse impozitului realizate de 

persoana îndreptățită, cum se menționează la art. 13 alin. 3 din OUG nr. 111/2010. 

Interpretarea conform căreia, în situația în care adeverința privind drepturile salariale 

obținute emisă de angajator cuprinde date eronate, persoana îndreptățită nu ar putea 

beneficia de cuantumul legal al indemnizației lunare atrage încălcarea prevederilor art. 2 

alin. 2 din OUG nr. 111/2010, în condițiile în care legiuitorul nu a stabilit o sancțiune în 

ordonanța de urgență pentru această ipoteză și, de altfel, nici nu putea stabili o atare 

sancțiune în sarcina beneficiarului indemnizației. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 

2021  

 

Prin sentința civilă nr. 362/CA/2020 din data de 28.09.2020, Tribunalul Vaslui a 

admis acțiunea formulată de reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială V. și a obligat pârâta la recalcularea indemnizației pentru 

creștere copil începând cu data de 5.09.2017 și până la data de 31.08.2018, prin raportare la 

adeverința de venituri nete nr. xxx din 6.02.2020 emisă de Tribunalul V. – Departamentul 

economic, financiar și administrativ. 
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Prin aceeași hotărâre judecătorească, pârâta a fost obligată la plata către reclamantă a 

diferenței de indemnizație copil începând cu data de 5.09.2017 și până la 31.08.2018, 

calculate la veniturile din adeverința nr. xxx din 6.02. 2020, diferență ce va fi actualizată cu 

rata inflație și cu dobânda legală aplicate de la data nașterii dreptului și până la data plății. 

Împotriva sentinței civile nr. 362/CA/2020 din data de 28.09.2020 a Tribunalului 

Vaslui a promovat recurs pârâta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială V., 

invocând incidența motivului de casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 

C.proc.civ. 

În susținerea căii de atac promovate, instituția recurentă a arătat că instanța de fond a 

interpretat în mod greșit dispozițiile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 52/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. 

Făcând trimitere la dispozițiile art. 22 alin. (7) din Hotărârea nr. 52/2011, recurenta 

susține că recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se aplică 

doar în situația în care se constată că, pe baza documentelor depuse inițial de persoana 

îndreptățită, a fost calculat un cuantum eronat, veniturile care se iau în considerare pentru 

stabilirea nivelului indemnizației pentru creșterea copilului reprezentând suma efectiv încasată 

de persoana îndreptățită la data depunerii cererii. 

Singura situație prevăzută de lege pentru recalcularea indemnizației pentru creșterea 

copilului ulterior stabilirii dreptului este precizată în mod expres la art. 22 alin. (1) din 

Hotărârea de Guvern nr. 52/2011 pentru categoria de persoane care realizează venituri din 

activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, a căror indemnizație se stabilește 

inițial pe baza veniturilor estimate la data depunerii cererii. 

Mai mult decât atât, apreciază că instanța de fond în mod greșit a reținut faptul că prin 

adeverința nr. xxx/7A/06.02.2020 Tribunalul V. recunoaște un calcul eronat al drepturilor 

salariale. 

Tribunalul V., prin adresa nr. xxx/7A/06.02.2020, a comunicat veniturile nete de care 

urmează să beneficieze intimata după asigurarea fondurilor necesare în bugetul Ministerului 

Justiției. 

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și 

menținerea sentinței recurate, ca fiind legală și temeinică. 

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

legale aplicabile, Curtea, cu majoritate, a reținut că recursul este nefondat, pentru următoarele 

considerente: 

Prin cererea de recurs a fost invocată incidența motivului de casare prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., recurenta susținând că prima instanța a pronunțat hotărârea cu 

aplicarea greșită a prevederilor art. 22 alin. 7 din H.G. 52/2011. 

Așa cum corect a reținut și prima instanța intimata-reclamantă a beneficiat începând 

cu data de 05.09.2017 de o indemnizație de creștere a copilului în cuantum de 2.856 lei, 

indemnizație calculata de recurenta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială V. prin 

Decizia nr. XXX din 12 octombrie 2017, prin raportare la veniturile nete pe ultimele 12 luni 

anterioare nașterii copilului (mai 2016 - mai 2017) așa cum sunt evidențiate în adeverința de 

venituri nr. xxx din 12.09.2017.  

Prin decizia nr. aaa/2019 a Președintelui Curții de Apel G., s-a stabilit că în perioada 

1.12.2016-31.12.2017 personalul auxiliar la instanțelor de pe raza Curții de Apel G. are 

dreptul la un salariu de bază brut prin raportare la valoarea sectorială de 484,18 lei, plata 

urmând a se realiza după asigurarea fondurilor. După emiterea acestei decizii reclamanta-

intimată s-a adresat la data de 17.02.2020 cu o cerere către Agenția Județeană pentru Plăti și 

Inspecție Socială V., în vederea recalculării indemnizației de creștere a copilului și plății 

diferențelor bănești, pentru perioada 05.09.2017- 31.08.2018, depunând în acest sens 

adeverința nr. xxx/7A/06.02.2020 privind veniturile nete aferente perioadei iunie 2016- mai 
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2017, adeverința eliberată de angajator – Tribunalul V. – Departamentul economico-financiar 

și administrativ. 

Întrucât prin adresa nr. xxx/04.03.2020, recurenta-pârâtă a comunicat reclamantei că 

cererea sa este neîntemeiată, aceasta din urmă s-a adresat Tribunalului Vaslui cu cererea de 

față, arătând instanței că refuzul pârâtei de recalculare a indemnizației de creștere a copilului 

este nejustificat.  

Potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copiilor: „(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 

85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei 

nașterii copilului.” 

La rândul său art. 13 alin. 3 și 4 din același act normativ prevede: „(3) La stabilirea 

bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile 

supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor 

asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6). 

(4) Baza de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului stabilită potrivit alin. (3) 

se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii 

copilului împărțită la 12.” 

Din coroborarea dispozițiilor legale anterior citate rezultă că legiuitorul a înțeles să 

impună stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului prin raportare la 

veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită și nu a înțeles să limiteze acest 

drept la veniturile efectiv încasate. În acest sens Curtea a constatat că dispozițiile legale fac 

trimitere la venituri realizate sau la venituri supuse impozitului și nu la venituri încasate. În 

mod evident veniturile evidențiate de adeverința nr. xxx/7A/06.02.2020 emisă de Tribunalul 

V. sunt venituri ce pot fi avute în vedere la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, 

atât timp cât perioada pentru care erau datorate era reprezentată de ultimii 2 ani anteriori 

nașterii copilului intimatei reclamante.   

Veniturile reclamantei au fost realizate, din punct de vedere juridic, în perioada de 

referință, chiar dacă recunoașterea cu caracter declarativ a avut loc ulterior (prin decizia nr. 

aaa/17.12.2019 a Președintelui Curții de Apel G.), iar plata acestora urmează a fi făcută după 

asigurarea fondurilor necesare din bugetul Ministerului Justiției.  

Este adevărat că potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (7) din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (aprobate prin H.G. 52/2011), în situația 

veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare 

pentru creșterea copilului se aplică doar în situația în care se constată că, pe baza 

documentelor depuse inițial de persoana îndreptățită, a fost calculat un cuantum eronat. 

Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenția teritorială se autosesizează, fie la 

solicitarea persoanei îndreptățite, alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător. 

Potrivit susținerilor recurentei, intimata nu ar fi îndreptățită să solicite recalcularea 

cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului în situația în care constată că 

documentele depuse inițial cuprind o evidență eronată a veniturilor obținute. 

Această interpretare este eronată, întrucât omite celelalte dispoziții cuprinse la art. 22 

din normele metodologice, dar mai ales prevederile cuprinse în OUG nr. 111/2010. 

În acest sens, Curtea a reținut că, potrivit art. 2 alin. 2 din OUG nr. 111/2010, 

cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete 

realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. De asemenea, 

potrivit art. 13 alin. 3 din OUG nr. 111/2010, la stabilirea bazei de calcul al indemnizației 

pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de 

persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 

alin. (5) și (6). 

Deși potrivit art. 13, drepturile prevăzute de prezenta OUG nr. 111/2010, reprezentând 

indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod 
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obligatoriu, printre altele, de dovada privind veniturile realizate, eliberată de 

angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, 

prevăzută de lege, Curtea a constatat că ordonanța de urgență menționată nu prevede vreo 

sancțiune pentru ipoteza în care dovada privind veniturile realizate este eronat întocmită de 

către angajator, fără ca această împrejurare să fie imputabilă angajatului. 

Ca urmare, beneficiarul este îndreptățit la stabilirea unei baze de calcul al 

indemnizației pentru creșterea copilului cu luarea în considerare a tuturor veniturile supuse 

impozitului realizate de persoana îndreptățită, cum se menționează la art. 13 alin. 3 din OUG 

nr. 111/2010. 

Interpretarea conform căreia, în situația în care adeverința privind drepturile salariale 

obținute emisă de angajator cuprinde date eronate, persoana îndreptățită nu ar putea beneficia 

de cuantumul legal al indemnizației lunare atrage încălcarea prevederilor art. 2 alin. 2 din 

OUG nr. 111/2010, în condițiile în care legiuitorul nu a stabilit o sancțiune în ordonanța de 

urgență pentru această ipoteză și, de altfel, nici nu putea stabili o atare sancțiune în sarcina 

beneficiarului indemnizației. 

Normele de rang inferior, respectiv prevederile art. 22 alin. 7 din H.G. nr. 52/2011, nu 

pot restrânge dreptul intimatei-reclamante recunoscut de art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 

111/2010, de a beneficia de o indemnizație calculată prin raportare la veniturile nete realizate, 

nefiind culpa angajatului că acestea nu i-au fost achitate la timp. 

Față de aceste considerente, reținând că în cauză nu este incident motivul de casare 

prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea a respins recursul declarat de 

recurenta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială V. împotriva sentinței nr. 

362/28.09.2020 a Tribunalului Vaslui pe care a menținut-o.  

 

6. Anulare act administrativ. Deținerea și uzul armelor letale. Anularea autorizării 

și permisului de armă. Existența unui pericol social pentru ordinea publică, siguranța 

națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. Mijloace de probă 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Anulare act administrativ 

- deținere de arme letale 

- anulare permis port arma 

Temei de drept: Legea nr. 295/2004 art. 14, art. 57, art. 59 

 

Dreptul de a deține și a folosi o armă letală nu reprezintă un drept constituțional 

fundamental astfel încât, pentru a beneficia de acest drept, trebuie, printre altele, probată 

îndeplinirea condiției legale imperative de a nu reprezenta un pericol pentru ordinea publică, 

siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. În acest sens nu se impune 

a se face dovada aplicării unor sancțiuni sau pedepse definitive, ci însăși existența unor 

indicii cu privire la prezența unui comportament conflictual, agresiv, impulsiv, necontrolat, 

poate justifica aplicarea măsurii de anulare a autorizării și de retragere a permisului de 

armă, prevăzute de art. 59 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 57 alin. 4 lit. d din Legea nr. 

295/2004. În astfel de situații, obligația organelor de stat competente este să ia toate măsurile 

adecvate pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță la nivelul comunității prin 

eliminarea tuturor factorilor de risc în această privință. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 305/23 martie 2021  
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Prin sentința nr. 1290/2020, Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată de reclamantul 

AA, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliție al Județului Iași - Serviciul Arme 

Explozivi și Substanțe Periculoase, dispunând anularea în totalitate a actului administrativ nr. 

xxx din data de 19.12.2019, restituirea către reclamant a permisului port armă de tip B seria B 

nr. zzz eliberat la data de 24.12.2014, precum și a armei de vânătoare cu alice marca G seria 

aaa. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs I.P.J. Iași, 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 în sensul precizat mai sus fiind lipsită de temei legal, 

dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii, solicitând casarea sentinței recurate și admiterea 

acțiunii așa cum a fost formulată. 

Astfel, recurentul I.P.J. Iași. a arătat că, la data de 13.11.2019, prin raportul cu nr. yyy, 

lucrătorii din cadrul IPJ Iași - Postul de Poliție Miroslava, au comunicat către Serviciul Arme, 

Explozivi și Substanțe Periculoase, că în urma verificărilor efectuate conform prevederilor 

legale și PS-05/IGPR/DAESP, în dosarul de prelungire a valabilității permisului de armă, a 

rezultat că numitul AA ar putea prezenta pericol pentru ordinea publică. 

În ceea ce privește considerentele avute în vedere de prima instanță la pronunțarea 

soluției de admitere a acțiunii, respectiv aprecierea acesteia că „nu se confirmă pericolul 

reținut de IPJ Iași”, se apreciază că acestea sunt nejustificate, întrucât Tribunalul Iași a ignorat 

prevederile legale care reglementează acordarea dreptului de deținere, port și folosire arme 

letale de vânătoare, respectiv ca titularul acestui drept să nu prezinte pericol pentru ordinea 

publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și 

informațiilor existente la organele competente. Din datele și informațiile existente la organele 

de poliție, constând în situația conflictuală pe care aceasta o are cu mai mulți consăteni, 

respectiv numiții BB, CC, CD, EE, FF, GG, HH, rezultă că AA nu are calitatea morală a unui 

vânător și nu poate avea calitatea de deținător de armă letală. 

Deși Tribunalul Iași a apreciat că nu se confirmă pericolul reținut de I.P.J. Iași, 

motivat de faptul că declarațiile oferite organelor de poliție de către CC și BB ar fi lipsite de 

obiectivitate, întrucât numita CC a fost judecată în calitate de inculpată în dosarul 

xxx/245/2018 alături de soțul CD, fiind condamnați pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de 

art. 193 Cod penal, când reclamantul a avut calitatea de persoană vătămată, pentru o justă 

soluționare a cauzei, Tribunalul Iași ar fi trebuit să analizeze situația reținută de instanța de 

judecată învestită cu soluționarea cauzei penale de mai sus pentru a stabili cine a inițiat 

conflictul care a culminat cu lovirea reclamantului de către soții C. 

Totodată, chiar în ipoteza în care reclamantul este o victimă inocentă, o eventuală 

dorință de a-și face dreptate singur și accesul acestuia la o armă letală va crea un pericol 

permanent la viața agresorilor, ceea ce nu poate fi permis. 

Nu în ultimul rând, ulterior emiterii actului administrativ contestat prin prezenta 

acțiune, reclamantul nu a înțeles avertismentul dat de organele de poliție, ca efect al anulării 

dreptului de deținere, port și folosire arme letale întrucât, în data de 14.06.2020, AA i-a 

aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feței și a corpului numitului EE care se deplasa 

pe drumul public din sat C., com. M., jud. Iași, motivat de faptul că victima l-ar fi agresat pe 

fiul reclamantului în seara precedentă, acțiune violentă care a condus la transportarea victimei 

la Spitalul x din mun. Iași, unde a fost diagnosticat cu policontuzie prin agresiune. 

În urma plângerii prealabile a victimei, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea 

infracțiuni prevăzute de art. 193 alin. 1 Cod penal, care se află în lucru la organele de poliție. 

Prin luarea deciziei de a aplica o corecție lui EE, AA a luat realizarea justiției în 

mâinile proprii, trecând peste autoritatea statală, ceea ce întărește argumentul prezentat 

anterior, respectiv ipoteza în care reclamantul și-ar putea face dreptate singur, prin folosirea 

armei letale la care Tribunalul Iași i-a oferit acces. 
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Intimatul AA, prin reprezentant convențional, 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 întemeiat 

pentru considerentele ce succed. 

Verificând actul administrativ contestat, Dispoziția nr. xxx/19.12.2019 de anulare a 

autorizării și retragere a permisului de armă, emisă în baza aprobării Raportului nr. 

yyy/16.12.2019 de către Șeful I.P.J. Iași, Curtea a constatat că acestea cuprind motivele în 

fapt și în drept ale măsurii dispuse, făcându-se referire la cercetarea reclamantului în dosarul 

penal nr. zzz/P/2018, pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, faptă prevăzută de art. 253 

alin. 1 C. penal, și uz de armă fără drept, faptă incriminată de art. 343 alin. 1 Cod penal, și 

indicându-se, ca temei legal, art. 14 alin. 1 lit. f din Legea nr. 295/2004.  

Potrivit prev. art. 14 din Legea nr. 295/2004, autorizația de procurare a armelor letale 

se acordă persoanelor care îndeplinesc un cumul de condiții legale imperative printre care și 

aceea de a nu reprezenta pericol social pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și 

integritatea corporală a persoanelor conform datelor și informațiilor existente la organele 

competente. 

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că recurentul-reclamant este subiectul unor 

situații tensionate în urma divergențelor cu persoane din localitatea de domiciliu, fiind parte în 

proceduri penale fie ca persoană vătămată, fie ca învinuit. 

În condițiile în care la dosar se află declarații atât favorabile, cât și defavorabile 

reclamantului-intimat, ceea ce a revelat cu claritate pericolul pe care acesta îl reprezintă 

pentru ordinea publică, viața și integritatea corporală a persoanelor, este incidentul din 

14.06.2020, din Raportul nr. aaa/14.06.2020, întocmit de I.P.J. Iași, rezultând că, la data de 

14.06.2020 în jurul orelor 12:30, în timp ce numitul EE se deplasa pe drumul public din sat 

C., com. M., în apropierea stației de autobuz din centrul satului a fost acostat de numitul AA 

din aceeași localitate, care pe fondul unui conflict din seara precedentă în care fiul celui din 

urmă a fost agresat fizic de către XY, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feței și a 

corpului. 

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD Iași, care l-a transportat pe numitul EE 

la Spitalul X din Iași, cu diagnosticul prezumtiv policontuzie prin agresiune. 

În cauză, urmare a plângerii prealabile formulate de numitul EE, s-a întocmit dosar 

penal față de numitul AA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe” 

faptă prevăzută și pedepsită de art. 193 alin. 1 din Codul penal, cercetările urmând a fi 

continuate la nivelul P.P.M. 

Dreptul de a deține și a folosi o armă letală nu reprezintă un drept constituțional 

fundamental astfel încât, pentru a beneficia de acest drept, trebuie, printre altele, probată 

îndeplinirea condiției legale imperative de a nu reprezenta un pericol pentru ordinea publică, 

siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. În acest sens nu se impune a 

se face dovada aplicării unor sancțiuni sau pedepse definitive, ci însăși existența unor indicii 

cu privire la prezența unui comportament conflictual, agresiv, impulsiv, necontrolat, poate 

justifica aplicarea măsurii de anulare a autorizării și de retragere a permisului de armă, 

prevăzute de art. 59 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 57 alin. 4 lit. d din Legea nr. 295/2004. În 

astfel de situații, obligația organelor de stat competente este să ia toate măsurile adecvate 

pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță la nivelul comunității prin eliminarea 

tuturor factorilor de risc în această privință. 

Pentru aceste motive, s-a considerat că, în mod legal structura de specialitate din 

cadrul I.P.J. Iași a apreciat că, în fapt, caracterul agresiv al reclamantului este incompatibil cu 

deținerea de arme letale. 

Măsura de respingere a cererii reclamantului de acordare a autorizației de procurare a 

armelor letale este rezultatul aprecierii asupra unor aspecte de oportunitate referitoare la 

conduita în societate a reclamantului, aspecte ce exced controlului instanței de contencios 
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administrativ, aceasta neputându-se substitui competențelor organului administrativ în acest 

sens atât timp cât elementele respective sunt dovedite în cauză.  

Pentru aceste considerente și având în vedere că nu e îndeplinită condiția legală 

imperativă prevăzută de art. 14 lit. f din Legea nr. 295/2004, Curtea, în baza prev. art. 496 

C.proc.civ. și art. 20 din Legea 554/2004, a admis recursul. 

 

7. Funcționari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de călătorie 

cu avionul în afara teritoriului României. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. 

Principiul teritorialității aplicării legii civile. Distincție față de dreptul la asistență medicală 

în străinătate. Limitele învestirii instanței 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcționari publici 

Indice alfabetic: Funcționari publici: 

- funcționari publici cu statut special 

- dreptul de decontare a transportului 

- procedură 

Temei de drept: Legea nr. 360/2002 art. 28 alin. 1 lit. j 

HG nr. 129/2003 art. 3 lit. b, art. 6 lit. e 

Ordin MAI nr. 136/2004 pct. 17 

C.civ. art. 7 

 

Posibilitatea de utilizare a transportului aerian, ca regulă, este condiționată de 

aprobarea prealabilă a șefului unității sau a adjuncților acestuia, conform art. 3 lit. b din HG 

1292/2003. 

Interpretarea sistematică a prevederilor cuprinse de HG nr. 1292/2003 conduc la 

concluzia că în afara de situațiile de excepție reglementate în mod expres prin actul normativ 

precitat, dreptul la decontarea cheltuielilor de transport se circumscriu călătoriilor realizate 

pe teritoriul național, argumentul juridic relevant fiind cel legat de principiul teritorialității 

legii civile, care își are sediul în prevederile art. 7 alin. 1 Cod civil. Actele normative 

adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară 

de cazul în care se prevede altfel, aplicarea principiului teritorialității legii civile la situația 

de fapt dedusă judecății reliefând că recurentul nu poate beneficia de decontarea cheltuielilor 

de transport realizate în afara teritoriului țării în vederea stabilirii situației medicale în baza 

prevederilor HG 1292/2003, art. 3 lit. b și art. 6 lit. e. 

Dreptul la asistență medicală în străinătate include și dreptul la decontarea 

cheltuielilor de transport însă în raport de limitele investirii, conform art. 9 alin. 2 

C.proc.civ., o atare situație nu formează obiect al cauzei. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 265/10 martie 2021 

 

Împotriva sentinței nr. 1976/2018 c.a. din data de 17.12.2018 a Tribunalului Iași a 

promovat recurs reclamantul AA, solicitând casarea sentinței civile atacate, cu consecința 

recunoașterii dreptului de decontare a biletelor de călătorie cu avionul. 

În susținerea căii de atac promovate, cu privire la nelegalitatea pct. 17 alin. 2 din 

Ordinul M.A.I. nr. 136/2004, recurentul a arătat că Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevede la art. 76: „ordinele, 

instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe 

bază și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină 
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prevederilor acestora”. Pe cale de consecință, nici un act normativ de ordin inferior, 

subsecvent Legii nr. 360/2002 și H.G. nr. 1292/2003 nu poate prevede altfel. 

Or, în pofida normelor legale, pct. 17 alin. (2) din Ordinul M.A.I. nr. 136/2004 

contravine acestora, în sensul că limitează drepturile de transport cu avionul și le 

condiționează: „decontarea cheltuielilor de transport cu avionul se face pentru polițiști pentru 

[...] cazuri urgente de internare în spitale”. Este eliminat dreptul la decontarea drepturilor de 

transport cu avionul pentru stabilirea situației medicale. 

A arătat că, din moment ce H.G. nr. 1292/2003 prevede că polițiștii, când folosesc alte 

mijloace de transport în comun decât cele feroviare, au dreptul să călătorească cu avionul (în 

baza aprobării șefului unității sau a adjuncților acestuia - art. 3) și să li se deconteze 

cheltuielile de transport, dus-întors, inclusiv în situațiile în care se deplasează pentru stabilirea 

situației medicale (art. 6, alin. 1, lit. e), emitentul Ordinului M.A.I. nr. 136/2004 nu poate 

stabili alte condiții și limite, ci este constrâns de lege să le ia în considerare exclusiv pe 

acestea. 

Recurentul reiterează faptul că art. 28 alin. (1), lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului conține două precizări clare, și anume faptul că polițistul are dreptul la 

„decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte 

localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă” și că polițistul are dreptul la 

decontarea cheltuielilor de transport „și în alte situații, în condițiile stabilite prin hotărâre a 

Guvernului” (deci nu prin ordin de ministru). 

În opinia recurentului, prevederile pct. 17 alin. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 136/2004 

încalcă simultan și flagrant dispozițiile art. 52 alin. 2 din Constituția României, ale art. 28 

alin. 1, lit. j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 76 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

Cu referire la interpretarea potrivit căreia din aplicarea altor acte normative s-ar 

deduce că prevederile HG nr. 1292/2003 reglementează drepturile de transport ale polițiștilor 

numai în interiorul granițelor țării, arată că, prin raportul nr. xxx din 3.03.2017, a încercat să 

înțeleagă motivul pentru care nu i-a fost aprobat dreptul solicitat sau măcar motivul pentru 

care acesta i se respinge. A solicitat astfel Inspectoratului de Poliție Județean Iași să-i 

comunice în mod clar care dintre actele normative la care a făcut trimitere, ori altele – cu 

indicarea articolului și/sau alineatului, justifică acest refuz. Prin adresa cu același număr xxx 

din 15.03.2017, i s-a răspuns că „nu a fost identificată o normă legală care să interzică în mod 

expres decontarea călătoriei cu avionul în afara teritoriului României, în vederea stabilirii 

situației medicale”.  

Actul normativ care reglementează drepturile de transport ale polițiștilor este H.G. 

1292/2003, iar acolo unde legea nu distinge, nici interpretului nu-i este îngăduit acest lucru 

(nec nos distinguere debemus). Așa stând lucrurile, formulării generale a textului H.G. nr. 

1292/2003 îi corespunde o aplicare generală, neputând fi introduse distincții dacă legea nu le 

încorporează. 

Pe cale de consecință, solicită instanței să respingă interpretarea greșită potrivit căreia 

drepturile de transport ale polițiștilor în interiorul/exteriorul țării ar fi stabilite de diverse acte 

normative, prin „subînțelegere”. 

Recurentul arată că în cadrul primului răspuns la raport, instituția nu i-a răspuns că nu 

are dreptul de a călători în străinătate, ci că nu a respectat parcurgerea unor pași, pentru acest 

răspuns fiind nevoie de trei luni de documentare, timp în care inclusiv juriștii M.A.I. au fost 

invitați să se pronunțe. 

Astfel, dacă s-ar accepta că prevederile pct. 17 alin. 2 din Ordinul M.A.I. nr. 136/2004 

sunt nelegale, în virtutea celorlalte prevederi rezultă că un polițist are clar dreptul să 

călătorească cu avionul pentru stabilirea situației medicale, fie și numai pe teritoriul 

României.  

Susține recurentul că a călătorit în Italia pentru investigații medicale, în pofida faptului 

că acestea nu se fac fără internarea în spital, fie și numai o zi. Așadar, reluând cursul 
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raționamentului juridic, arată că în România putea călători cu avionul pentru efectuarea 

procedurii medicale, în oricare oraș, indiferent de distanță, doar că în țară nu există 

posibilitatea efectuării acestei proceduri.  

Odată cu semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, Statul român s-a 

obligat să asimileze și acquis-ul comunitar, adică drepturile și obligațiile comune care decurg 

din noul statut. Acestea sunt prevăzute în regulamentele, directivele, deciziile emise de 

instituțiile Uniunii Europene, care devin acte obligatorii pentru toate statele membre, așadar și 

pentru România. 

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European din 9 martie 2011 privind aplicarea 

drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere asigură accesul egal și 

nediscriminatoriu al cetățenilor comunitari la asistență medicală pe întreg spațiul Uniunii, 

oferind condițiile necesare ca cetățenii unui stat să beneficieze de facilități medicale într-un alt 

stat, atât timp cât statul al cărui cetățean este nu i le poate oferi, pentru că nu sunt 

achiziționate.  

Pârâtul a invocat în motivarea respingerii raportului reclamantului art. 53 din Ordinul 

M.A.I. nr. 513/2013, din care rezultă că polițiștii pot fi trimiși la tratament în străinătate dacă 

boala se datorează unor boli contactate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor de 

serviciu și care nu pot fi tratate în țară. Menționează astfel că, până la diagnosticarea cu 

cancer a fost diagnosticat, printre altele, de patru ori cu „sindrom de epuizare” de către 

Centrul Medical Iași al M.A.I. Condiția este ca medicul să înainteze un raport medical detaliat 

Direcției Medicale. Or, prin această precizare Ministerul Afacerilor Interne nu face decât să 

arate câtă neglijență și dispreț manifestă față de angajații săi aflați într-o astfel de stare. Pentru 

că, în pofida faptului că a depus toate documentele medicale la medicul de medicina muncii 

(acesta fiind și medicul de familie), din mai 2015 până în iulie 2016 nu s-a făcut niciun 

demers către Direcția Medicală, chiar dacă exista recomandarea de urmare a procedurii 

medicale și mențiunea că aceasta nu este disponibilă în România. Apreciază că acest fapt 

poate fi imputat pârâtului, întrucât Centrul Medical Iași se subordonează Direcției Medicale 

din organigrama Ministerului Afacerilor Interne.  

Intimatul Inspectoratul de Poliție Județean Iași a formulat întâmpinare, prin care a 

invocat excepția nulității recursului, arătând că recurentul nu a indicat nici un motiv de casare 

a hotărârii dintre cele prevăzute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Pe fondul 

cauzei, intimatul a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii pronunțate de prima 

instanță ca fiind temeinică și legală. 

La rândul său, intimatul Ministerul Afacerilor Interne a invocat, prin întâmpinare, 

excepția nulității cererii de recurs pentru nemotivare, solicitând, pe fondul cauzei, respingerea 

recursului declarat ca fiind nefondat. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este nefondat, pentru 

considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ.: 

Cu privire la criticile formulate de către recurent, circumscrise motivului de casare 

reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., s-a constatat că sunt neîntemeiate. 

În mod corect prima instanță a reținut faptul că Ordinul nr. 136/2004 adoptat de către 

pârâtul M.A.I. în aplicarea HG nr. 1292/2003 nu poate forma obiect al excepției de 

nelegalitate în raport de dispozițiile exprese ale art. 4 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 și de 

natura sa de act administrativ cu caracter normativ. Faptul că recurentul a promovat o cerere 

de chemare în judecată, în care a contestat pe cale separată ordinul precitat (dosarul nr. 

xx/45/2019 al Curții de Apel Iași), nu prezintă nicio relevanță din perspectiva legalității 

soluției de respingere ca inadmisibilă a excepției de nelegalitate invocată de către recurent. De 

altfel, pentru a preîntâmpina soluționarea neunitară a aspectelor litigioase deduse judecății, în 

baza art. 413 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ., Curtea a dispus suspendarea judecății cauzei până la 

soluționarea definitivă a dosarului nr. xx/45/2019, ce a avut loc la data de 03.02.2021. 

De asemenea, criticile referitoare la dezlegarea dată capătului principal al cererii de 

chemare în judecată, referitor la decontarea cheltuielilor de călătorie dus-întors realizată de 
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către recurent în perioada 31.07.2016-05.08.2016, pe ruta B.-T. și retur cu avionul în scop 

medical, sunt neîntemeiate. 

În primul rând, posibilitatea de utilizare a transportului aerian, ca regulă, este 

condiționată de aprobarea prealabilă a șefului unității sau a adjuncților acestuia, conform art. 3 

lit. b din HG 1292/2003, situație neregăsită în cauză deoarece solicitarea de aprobare a 

deplasării a fost formulată de către recurent la data de 26.07.2016, prin cererea înregistrată 

sub nr. xxx, iar contravaloarea biletelor de călătorie cu avionul a fost achitată de către recurent 

la data de 19.07.2016, anterior cererii de aprobare a efectuării călătoriei. 

În al doilea rând, în mod corect tribunalul a reținut că interpretarea sistematică a 

prevederilor cuprinse de HG nr. 1292/2003 conduc la concluzia că în afara de situațiile de 

excepție reglementate în mod expres prin actul normativ precitat, dreptul la decontarea 

cheltuielilor de transport se circumscriu călătoriilor realizate pe teritoriul național. Deși 

tribunalul s-a mărginit la interpretarea dispozițiilor HG 1292/2003 utilizând metodele de 

interpretare logico-sistematică a acestora, argumentul juridic relevant este cel legat de 

principiul teritorialității legii civile, care își are sediul în prevederile art. 7 alin. 1 Cod civil. 

Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice centrale se aplică pe 

întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel, aplicarea principiului 

teritorialității legii civile la situația de fapt dedusă judecății reliefând că recurentul nu poate 

beneficia de decontarea cheltuielilor de transport realizate în afara teritoriului țării în vederea 

stabilirii situației medicale în baza prevederilor art. 3 lit. b și art. 6 lit. e din HG nr. 

1292/2003. De altfel, normele metodologice aprobate de intimatul M.A.I. în vederea aplicării 

prevederilor art. 6 lit. e din HG nr. 1292/2003, respectiv Ordinul MAI 136/2004 pct. 30, 

confirmă faptul că decontarea cheltuielilor de transport vizează deplasările la unitățile 

spitalicești de pe teritoriul României, situație de fapt în care nu se regăsește recurentul. 

Analiza pertinenței și temeiniciei dreptului solicitat de către recurent a fi protejat, în 

raport de refuzul nejustificat invocat de către intimatul MAI prin adresa nr. xxx/24.10.2016 , 

se raportează doar la prevederile art. 28 lit. j din Legea nr. 360/2002, HG nr. 1292/2003 și 

Ordinul nr. 136/2004, nu și prin raportare la prevederile art. 28 lit. n din Legea nr. 360/2002 și 

dispozițiile Ordinului MAI nr. 516/2013, referitoare la asigurarea asistenței medicale în 

rețeaua sanitară a MAI, deoarece această situație de fapt nu a fost dedusă judecății, instanței 

de contencios administrativ nefiindu-i furnizate informații în legătură cu derularea vreunei 

proceduri referitoare la asistență medicală în străinătate. Dreptul la asistență medicală în 

străinătate include și dreptul la decontarea cheltuielilor de transport însă în raport de limitele 

investirii, conform art. 9 alin. 2 C.proc.civ., o atare situație nu formează obiect al cauzei. 

Față de considerentele anterior expuse se constată ca nefondate criticile recurentului, 

nefiind incident motivul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., astfel încât 

recursul a fost respins, cu consecința menținerii sentinței recurate. 

 

8. Anulare act administrativ. Proces verbal de constatare a neregulilor și stabilire a 

creanțelor bugetare emis de APIA. Momentul de început al curgerii termenului de 

prescripție în privința constatări creanțelor bugetare. Noțiunea de neregulă. Efectele 

ordonanței de clasare. Condiții de acordare a subvenției pentru suprafață. Contract de 

arendă având ca obiect terenuri aflate în proprietatea unității administrativ teritoriale. 

Lipsa dreptului legal de utilizare a terenului 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- proces verbale de stabilire creanțe bugetare 
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- neregulă 

- subvenție pentru suprafață 
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Temei de drept: OG nr. 79/2003 art. 2 lit. a, art. 11
2
 

  OUG nr. 125/2006 art. 6, art. 7 lit. f 

  Legea nr. 215/2001 art. 36 alin. 5 lit. a și b 

  OUG nr. 66/2011 

 

Factorul declanșator al începerii curgerii termenului de prescripție în privința 

constatări creanțelor bugetare nu este îndeplinit în cauză, aspect dovedit prin informațiile 

transmise de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin adresa nr. 

xx/08.01.2019, deoarece nu există o decizie de închidere a programului de finanțare aferent 

perioadei 2007-2013. 

Cerința prezentării contractului de concesiune încheiat cu consiliul local al unității 

administrativ-teritoriale reprezintă consecința modului de administrare a patrimoniului 

public sau privat al acestei entități, astfel cum această atribuție este reglementată expres în 

art. 36 alin. 5 lit. a și b din Legea nr. 215/2001, forma în vigoare la data cererii de plată. 

Aceste contracte au fost preconstituite pro causa, fără ca anterior pretinsei încheieri a 

acestora, legal, să se fi hotărât concesionarea suprafeței de teren, fiind încheiate de o entitate 

ce nu are vreun drept de proprietate, neregularitățile contractului și imposibilitatea acestora 

de a produce efecte juridice fiind evidentă. Aceste neregularități nu au format obiect al 

analizei în cadrul dosarului penal, astfel încât apărările fondate pe ordonanța de clasare nu 

au relevanță în cauză. Organul de urmărire penală a constatat existența unei concordanțe 

între exploatarea/utilizarea terenului și înscrisurile depuse, fără a verifica îndeplinirea 

condițiilor cumulative de acordare a subvenției pentru suprafață în raport de înscrisurile 

depuse anexat cererii de plată. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 172/10 februarie 

2021  

 

Împotriva sentinței nr. 868/c.a. din data de 23.09.2020 a Tribunalului Iași a promovat 

recurs reclamanta AA, arătând că hotărârea instanței de fond este nelegală. 

În ceea ce privește prescripția dreptului de a stabili creanțe de către apreciază că 

motivarea a instanței este total greșită, întrucât o simplă adresă emisă de către Agenția de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură precum că „până în momentul de față nu a fost emisă o 

decizie de închidere a programului 2007-2013” nu poate constitui o dovadă certă că termenul 

de prescripție a fost suspendat sau întrerupt. 

A mai arătat reclamanta că art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011 prevede că 

întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței 

bugetare se realizează în cazurile și condițiile stabilite de lege potrivit dreptului comun, însă 

în speță nu este incident nici unul dintre cazurile prevăzute de Codul civil. 

Recurenta a mai invocat faptul că, deși instanța a reținut că organele de control care au 

stabilit creanțele bugetare au încheiat două procese-verbale de constatare a neregulilor pentru 

campaniile 2010 și 2011, acestea făcând obiectul a două dosare separate înregistrate sub nr. 

xxxx/99/2019 și yyyy/99/2019, sentințele pronunțate sunt identice. 

Apreciază că cele două cereri de chemare în judecată trebuiau analizate separat având 

în vedere actele normative existente la data la care au fost depuse cererile de plată și încasat 

subvențiile pe suprafață, precum și actele normative existente la data constatării neregulilor. 

Cererea de plată privind campania agricolă 2010 a fost depusă la data de 14.05.2010, 

iar cererea de plată pentru campania 2011 a fost depusă la data de 13.05.2011. Odată cu 

cererea de plată au fost depuse și documentele justificative. OUG nr. 66/2011 invocată de 

pârâtă și de instanța de judecată nu era emisă la data la care actele și faptele juridice s-au 

produs. Acest act normativ a fost emis la data de 30 iunie 2011, fiind publicat în Monitorul 
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Oficial Partea I nr. 461. Anterior acestui act normativ activitatea privind controlul și 

recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate 

necorespunzător era reglementată de O.G. nr. 79/2003. 

OG nr. 79/2003 a fost abrogată prin OUG nr. 66/2011. Or, a reține atât în procesele-

verbale de constatare a neregulilor, în deciziile de soluționare a contestației, precum și în 

hotărârea judecătorească atacată anumite norme juridice din OUG nr. 66/2011 este total 

greșit. 

A invocat recurenta prevederile art. 6 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

susținând că prin OG nr. 79/2003 nu s-a prevăzut ca termenul de prescripție să fie condiționat 

de data închiderii programului operațional 2007-2013. Ca urmare, termenul de prescripție 

trebuie calculat conform normelor juridice aflate în vigoare la data de 14.05.2010 și, 

respectiv, 13.05.2011, acesta fiind de 3 ani. 

Față de cele precizate a solicitat instanței de recurs să constate prescripția dreptului de 

a stabili creanțe bugetare și, pe cale de consecință, să anuleze procesul-verbal de constatare a 

neregulilor și decizia de soluționare a contestației. 

În ceea ce privește ordonanța de clasare din 10.07.2018 emisă în dosarul de urmărire 

penală nr. ZZZ/2013 al D.N.A. - Serviciul Teritorial Iași, a arătat recurenta că instanța de 

judecată a făcut aceeași greșeală reținând un act normativ care nu poate produce efecte 

juridice în ceea ce privește actele și faptele încheiate, săvârșite sau produse înaintea intrării în 

vigoare a legii noi, respectiv OUG nr. 66/2011. 

Precizează că nu este incidentă autoritatea de lucru judecat, însă ordonanța de clasare 

necontestată emisă în urma cercetărilor efectuate de un organ de urmărire penală superior din 

punct de vedere al ierarhiilor acestor instituții a stabilit că nu a comis nici o faptă ilegală. 

Apreciază că trebuie făcută distincție între fapta penală și fapta ilicită, nefiind permisă 

reținerea ca fiind săvârșită a unei fapte ilicite prevăzute într-un act normativ care nu era în 

vigoare la data presupusei fapte. 

De asemeni, nici autoritatea de lucru judecat nu se poate confunda cu puterea lucrului 

judecat. Deși nu ne aflăm în prezența unei hotărâri judecătorești definitive, ordonanța de 

clasare contrazice, demontează, anihilează toate constatările organelor de control, inclusiv 

cele ale D.L.A.F. și stabilește că: „Fermierul avea dreptul de a obține subvenția pe suprafață 

iar pentru valorificarea acestui drept era necesară depunerea la APIA a documentelor 

aferente”. 

Referitor la fondul cauzei consideră greșită soluția instanței de judecată, precum și 

motivele invocate, apreciind că instanța de fond a tratat cu superficialitate contestațiile 

formulate, rezumându-se doar unele aspecte ale D.L.A.F.-ului și doar la cele care pot să îi 

susțină soluția. 

Precizează că adeverințele emise de Primăria Târgu Frumos au fost completate de 

numitul BB, responsabil cu mențiunile din Registrul Agricol în perioada 2010-2011, persoană 

decedată, așa cum rezulta din nota de control D.L.A.F., iar indicarea suprafeței de 41,17 ha ca 

fiind amplasată pe raza comunei I. nu este greșită. Existența unor suprafețe de teren 

aparținând unei localități pe raza altei localități nu este ilegală, asemenea situații fiind des 

întâlnite în România. 

Din documentele depuse la dosar rezultă cu certitudine că, având un număr de 128 de 

bovine, a solicitat Primăriei T. arendarea unor suprafețe de pășune printre care și suprafața de 

41,17 ha situată în locul denumit H. În acest sens au fost încheiate contractele de arendă nr. 

aaa/05.05.2010 și nr. bbbb/12.05.2011. Apreciază astfel că faptul că au fost încheiate cele 

două contracte de arendă pentru aceeași perioadă de 10 ani, primul din 2010 până în 2020, iar 

al doilea din 2011 până în 2021 nu are nici o relevanță. 

Faptul că nici o persoană din cele audiate de D.L.A.F. nu recunoaște să fi semnat cele 

două contracte și cele două adeverințe, deși numitul CC, fost viceprimar, susține că semnătura 

seamănă cu a sa, dar că nu-și amintește să fi semnat asemenea documente nu are de asemeni 
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vreo relevanță. Recurenta susține că a depus cererea la primărie, împreună cu contractele, pe 

care le-a ridicat semnate, împreună cu cele două adeverințe. 

Nu are importanță, potrivit recurentei, nici faptul că din greșeală s-a înscris pe o 

declarație cultură de porumb în loc de pajiște, întrucât subvențiile se acordă și s-au acordat pe 

cap de animale deținute și înregistrate și nicidecum pe suprafața arendată. 

Faptul că nici contractele de arendă și nici cele două adeverințe nu se găsesc 

înregistrate la Primăria T. nu are relevanță. Susține că nici împrejurarea potrivit căreia acea 

suprafață de teren era sau nu intabulată nu îi este culpabil. 

Contrar celor reținute de acest organ de control și de instanța de judecată recurenta 

precizează că a depus ca documente justificative contractele de arendă și adeverințele de la 

primărie și a folosit efectiv suprafața de 41,17 ha pentru pășunatul animalelor. Susține că a 

respectat prevederile art. 7 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 125/2006, în sensul că a prezentat 

documentele care au făcut dovada utilizării legale a terenului. 

În conformitate cu prevederile legale în materia acordării subvențiilor (Regulamentele 

Consiliului Europei nominalizate în actele de control precum și cele din legislația internă: 

Ordinul MADR 246/2006 - art. 5 alin. (2) menținut și în celelalte acte normative ca de 

exemplu OMADR nr. 619/2015, art.7 alin.(3) din O.U.G. nr. 3/2015) nu arendatorul, 

concedentul, locatorul și nici comodatorul nu beneficiază de plăți pentru terenurile/animalele 

arendate, concesionate, închiriate și/sau împrumutate spre folosință. 

Legiuitorul a stabilit că persoana care este îndreptățită să primească subvenția este cea 

care lucrează sau folosește terenul efectiv. S-a acceptat ca atunci când nu există documente 

justificative pentru deținerea terenurilor să se depună doar o adeverință de la primărie cu 

înscrierea terenurilor în adeverința tip conform Anexei 1 (art. 5 alin. 2 lit. a din OMADR 

619/2015), terenul fiind înscris la rubrica „alte forme”. 

Consideră astfel că n-a comis nici o ilegalitate și a fost îndreptățită să încaseze 

subvenția pentru cele 41,17 ha pășune pentru anii 2010-2011. Mai mult, anterior efectuării 

plăților, Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură a efectuat verificări în teren și 

scriptic și nu a constatat nereguli. 

Intimata Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură – Centrul Județean Iași a 

formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului și menținerea sentinței pronunțate de 

Tribunalul Iași, ca fiind temeinică și legală. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este nefondat, pentru 

considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ. 

În privința primului motiv de casare, cel referitor la maniera de motivare a sentinței 

recurate (art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.), s-a constatat că recurenta a invocat și dezvoltat 

mai multe critici. 

Recurenta-reclamantă AA a învestit instanța de contencios administrativ cu două 

cauze, acțiunile în contencios administrativ având un obiect al acțiunii relativ identic, fiind 

supuse controlului de legalitate procesele verbale de constatare a neregulilor de stabilire a  

creanței bugetare emise de agenția pârâtă, prin centrul județean Iași, în raport de ajutoarele 

financiare acordate recurentei în campaniile agricole din anii 2010 și 2011, emise la aceeași 

dată. 

Cele două cauze au fost înregistrate distinct, sub nr. xxxx/99/2019 și sub nr. 

yyyy/99/2019 pe rolul Tribunalului Iași, repartizate aleatoriu aceluiași complet. 

Deși nu a fost dispusă măsura administrativă a conexării în condițiile art. 139 

C.proc.civ., judecătorul fondului a soluționat ambele cauze la aceeași dată, aspect ce a permis 

recurentei să invoce ca și critici în recurs simple erori materiale, ce nu afectează legalitatea 

sentinței recurate în niciuna dintre cauze. 

Eroarea materială referită de recurentă ca argument nu este proprie primei instanțe, 

indicarea greșită a procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței 

bugetare regăsindu-se chiar în petitul cererilor de chemare în judecată din cele două dosare, 

reclamanta indicând procesul-verbal nr. aaa/17.10.2018, deși celălalt proces-verbal avea nr. 
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bbb/17.10.2018. Faptul că o altă eroare materială, de individualizare a numărului procesului 

verbal contestat, se regăsește în considerentele ambelor hotărâri, nu este de natură a afecta 

legalitatea uneia sau a ambelor hotărâri deoarece situația de fapt și criticile de nelegalitate 

erau relativ identice. 

Utilizarea acelorași argumente în ambele dosare nu constituie un viciu de nelegalitate 

al hotărârii deoarece problema de drept litigioasă, analizată în cele două cauze era identică, 

respectiv, utilizarea legală a suprafeței de 41,17 ha teren pentru obținerea de ajutoare 

financiare din partea Uniunii Europene în anii agricoli 2010 și 2011, astfel încât criticilor 

identice formulate de către reclamantă prin cele două cereri de chemare în judecată li s-a 

răspuns prin argumente identice, asigurându-se astfel predictibilitatea actului de justiție (în 

acest sens și jurisprudența ÎCCJ - SCAF, Decizia nr. 1356/2020). 

Prin urmare, nu este incident motivul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 6 

C.proc.civ., judecătorul fondului îndeplinindu-și obligația de a motiva soluția pronunțată prin 

raportare la apărările esențiale formulate de către părți, contrar criticii nefondate a recurentei 

referitoare la opțiunea instanței de fond de a îmbrățișa doar punctul de vedere al D.L.A.F. 

În privința criticilor circumscrise motivului de casare reglementat de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ., acestea vizează dezlegările date de tribunal apărărilor referitoare la 

prescripția dreptului de constatare a creanței bugetare și a existenței unei abateri, în sensul 

legii, de natură a justifica emiterea titlului de creanță. 

Cu privire la prescripția dreptului de a constata creanța bugetară aferentă anului 2010, 

conform prevederilor art. 11
2
 alin. 1 din OG nr. 79/2003, aplicabil cauzei conform pct. 33 din 

Decizia nr. 66/2015 a Curții Constituționale a României, termenul de prescripție de 5 ani 

începe să curgă de la momentul închiderii programului de finanțare acordat de Uniunea 

Europeană: „(1) Dreptul de a stabili obligația de plată se prescrie în termen de 5 ani de la 

data închiderii programului dacă normele comunitare nu prevăd un termen mai mare.”. 

Factorul declanșator al începerii curgerii termenului de prescripție în privința 

constatării creanțelor bugetare nu este îndeplinit în cauză, aspect dovedit prin informațiile 

transmise de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin adresa nr. 

xx/08.01.2019, deoarece nu există o decizie de închidere a programului de finanțare aferent 

perioadei 2007-2013. De altfel, dovada probei incuba recurentei-reclamante, însă, cu privire la 

intervenirea prescripției, aceasta s-a rezumat exclusiv la criticarea relevanței adresei nr. 

xx/2019 a A.F.I.R., fără a proba dovada datei de închidere a programului de finanțare de către 

Uniunea Europeană. De asemenea, criticile recurentei se raportează la dispozițiile procesuale 

în materie fiscală, potrivit dreptului comun, însă legea specială, respectiv, art. 11
2
 alin. 1 din 

OG nr. 79/2003 reglementează o situație de excepție, derogatorie de la dreptul comun 

(prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale/bugetare potrivit C.proc.fisc.), aplicabilă 

cauzei. Or, în raport de acest caz particular, referitor la împlinirea termenului de prescripție, 

nu s-a făcut dovada în cauză a începerii curgerii termenului și al curgerii sale neîntrerupte 

timp de 5 ani, recurenta rezumându-se la a-și construi apărarea exclusiv prin invocarea 

dispozițiilor de drept comun, ce nu se aplică situației de fapt deduse judecății. Pe cale de 

consecință, critica privind incidența prescripției dreptului de a constata creanța bugetară este 

nefondată. 

În privința celei de a doua critici, vizând nelegalitatea procesului verbal nr. 

aaa/17.10.2018 și a Deciziei nr. bbb/29.11.2018, emise de intimata APIA - Centrul Județean 

Iași, Curtea a constatat că abaterile constatate în raport de cererea de plată a ajutorului 

financiar în anul agricol 2010 sunt reale, vizând dreptul legal de folosință asupra suprafeței de 

41.17 ha teren și declararea în anul 2010 ca având categoria de folosință diferită de cea reală 

(teren cultivat cu porumb în anul 2010 și pajiște în anul 2011), deși terenul reprezintă o pajiște 

permanentă. 

Neregulile imputate recurentei, în acord cu definiția dată acestei noțiuni de legiuitor 

prin prevederile art. 2 lit. a din OG nr. 79/2003, constau în lipsa dreptului legal de utilizare a 

suprafeței de 41,17 ha teren, amplasată pe teritoriul administrativ al comunei I., dar care face 
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parte din domeniul privat al unității administrativ teritoriale orașul T., precum și declararea 

inexactă a categoriei de folosință a terenului la solicitarea ajutorului financiar pentru anul 

2010. 

Spre deosebire de obiectul urmării penale în dosarul nr. zz/P/2013 al D.N.A. - 

Serviciul teritorial Iași, aspectul de legalitate imputat recurentei este diferit și nu a format 

obiect al analizei în cadrul dosarului penal, respectiv dreptul recurentei de a beneficia de 

ajutorul financiar pentru suprafața cultivată, aferentă anului 2010, în raport de înscrisurile ce 

au fost atașate cererii de plată nr. xxxx/14.05.2010 și a condițiilor de acordare a subvenției. 

Astfel, recurenta, la formularea cererii de acordare a ajutorului financiar (subvenția 

pentru culturile agricole) pentru terenul pretins cultivat cu porumb, deși în realitate acesta 

avea destinația de pajiște permanentă, în suprafață declarată de 41,17 ha, avea obligația legală 

de a depune contractul de concesiune a respectivei suprafețe de teren încheiat cu consiliul 

local, a adeverinței referitoare la rolul agricol. 

Cerința prezentării contractului de concesiune încheiat cu consiliul local al unității 

administrativ-teritoriale reprezintă consecința modului de administrare a patrimoniului public 

sau privat al acestei entități, astfel cum această atribuție este reglementată expres în art. 36 

alin. 5 lit. a și b din Legea 215/2001, forma în vigoare la data cererii de plată (13.05.2011). 

Or, recurenta a anexat cererii de plată aferentă anului 2010 contractul de arendare nr. 

aaa/10.09.20210 încheiat între Primăria Orașului T. și recurenta AA, contract încheiat pentru 

o perioadă de 10 ani, fără ca în prealabil autoritatea publică locală deliberativă Consiliul Local 

T. să fi aprobat concesionarea/arendare  suprafeței de 41,17 ha teren, în condițiile art. 36 alin. 

5 lit. b din Legea nr. 215/2001, forma în vigoare la data cererii de plată (13.05.2011). De 

asemenea, aceasta a declarat inexact categoria de folosință a suprafeței de 41,17 ha teren deși 

cunoștea că aceasta are o altă categorie de folosință decât cea declarată, ambele aspecte 

constituind abateri, nereguli, săvârșite în procedura de solicitare a ajutorului financiar din 

partea Uniunii Europene. 

Cerințele nerespectate de recurentă sunt de o evidență frapantă, respectiv nedeținerea 

legală a suprafeței de 41,17 ha teren, atât timp cât nu s-a făcut dovada hotărârii Consiliului 

Local al orașului T. de a concesiona suprafața de teren, iar contractul de arendă este încheiat 

cu o entitate abstractă (art. 77 din Legea nr. 215/2001) – Primăria Orașului T. – care nu are 

competența administrării domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale. 

Lipsa de valabilitate a contractelor de arendă (imposibilitatea de a produce efecte 

juridice datorită viciilor formale evidente) rezidă și din faptul că ulterior, la data de 

12.09.2011, se pretinde încheierea unui nou contract sub nr. bbb, privind aceeași suprafață de 

41,17 ha teren cu destinația de pajiște permanentă, cu toate că durata contractului inițial din 

anul 2010, de 10 ani, nu fusese împlinită. De asemenea, Curtea de apel a constatat existența 

unei inadvertențe și în raport de cererea adresată de recurentă Consiliului Local al orașului T. 

la data de 01.04.2010, pretins înregistrată sub nr. xxx, din care reiese că solicită arendarea 

suprafeței de 33 ha teren, dar contractele de arendă invocate sunt cu privire la o suprafață de 

teren mai mare, respectiv de 41,17 ha teren. Prin urmare, aceste contracte au fost 

preconstituite pro causa, fără ca anterior pretinsei încheieri a acestora, legal, să se fi hotărât 

concesionarea suprafeței de teren, fiind încheiate de o entitate ce nu are vreun drept de 

proprietate, neregularitățile contractului și imposibilitatea acestora de a produce efecte 

juridice fiind evidentă. 

Aceste neregularități nu au format obiect al analizei în cadrul dosarului penal nr. 

zz/P/2013 al DNA - Serviciul teritorial Iași astfel încât apărările fondate pe ordonanța de 

clasare pronunțată în acest dosar la data de 10.07.2018 nu au relevanță în cauză. Organul de 

urmărire penală a constatat existența unei concordanțe între exploatarea/utilizarea terenului și 

înscrisurile depuse, fără a verifica îndeplinirea condițiilor cumulative de acordare a subvenției 

pentru suprafață în raport de înscrisurile depuse anexat cererii de plată. 
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Potrivit art. 2 alin. 1 lit. a din OG nr. 79/2003 (legea aplicabilă conform pct. 33 din 

Decizia nr. 66/2015 a Curții Constituționale a României): „În sensul prezentei ordonanțe, 

termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 

a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în 

raport cu dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor 

ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, care prejudiciază bugetul 

general al Comunității Europene și/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, 

precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită;”. 

A constatat Curtea că, în cazul reclamantei-recurente, abaterea de la legalitate, de la 

conformitate, este mai mult decât evidentă, astfel cum deja s-a explicitat, aceasta neanexând 

cererii de plată aferentă anului 2010 dovada deținerii legale a suprafeței de 41,17 ha teren în 

baza unui contract de concesiune încheiat cu Consiliul Local al orașului T. 

Această neregularitate, formală, relevă în esență lipsa dreptului legal al recurentei de a 

utiliza suprafața de teren și abaterea imputată în cauză deoarece Consiliul Local al Orașului T. 

nu a decis concesionarea sau închirierea terenului în condițiile stipulate de Legea nr. 

215/2001, recurenta neputând justifica deținerea legală a terenului și acordarea sprijinului 

financiar pe suprafață în baza contractelor de arendă depuse. 

Contrar argumentelor invocate de recurentă, aceasta nu poate beneficia de ajutorul 

financiar pentru suprafața cultivată aferentă anului 2010, deoarece nu îndeplinește calitatea 

impusă de art. 6 și condiția de la art. 7 lit. f din OUG nr. 125/2006, contractele de arendă 

invocate neputând produce efecte juridice valabile, care să-i justifice acesteia calitatea de 

concesionar a suprafeței de teren de la Consiliul Local al orașului T., viciile de nelegalitate 

rezultând din însăși conținutul formal al contractelor și condițiile extrinseci ale pretinsei 

încheieri a acestora. 

În mod corect agenția intimată a stabilit faptul că abaterile sunt în legătură cu cererea 

de acordare a subvenției și documentele pe baza cărora acest ajutor financiar poate fi acordat, 

diferit de pretinsa falsificare a conținutul adeverințelor prezentate de recurentă în dovedirea 

înregistrării în rolul agricol a suprafeței de teren în discuție (adeverințele nr. aaa/26.11.2010, 

nr. bb/27.04.2011). Faptul că în cuprinsul actelor contestate se face referire la prevederile 

OUG 66/2011 acest aspect nu este de natură a afecta legalitatea acestora, curtea explicitând în 

prezentele considerente soluția pronunțată prin raportare la exigențele impuse de Curtea 

Constituțională a României prin decizia precitată, având în vedere momentul solicitării 

sprijinului financiar și data constatării neregulilor. 

Pe cale de consecință, atât procesul-verbal de constatare a neregulilor și a creanței 

bugetare, cât și decizia de soluționare a contestației administrative sunt emise legal, criticile 

recurentei întemeiate pe soluția de clasare fiind neîntemeiate. 

Față de considerentele expuse s-a constatat că nu este incident motivul de casare 

reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., criticile recurentei circumscrise acestui 

motiv de casare fiind neîntemeiate astfel încât având în vedere prevederile art. 496 C.pr.civ., a 

fost respins recursul ca neîntemeiat. 

 

9. Comunicare informații de interes public. Excluderea de la comunicare a 

informațiilor ce privesc datele personale. Excepție. Procedura acordării gradației de merit. 

Componența nominală a comisiei de evaluare a dosarelor. Daune morale. Raport de 

cauzalitate 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Drept administrativ: 

- comunicare informații de interes public 

- gradație de merit 

- comisie de evaluare 
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- daune morale 

Temei de drept: Legea nr. 544/2001 art. 2, art. 6, art. 7, art. 12, art. 14, art. 22 

  Legea nr. 554/2004 art. 1, art. 18, art. 19 

  Ordin MEC nr. 3307/2020 art. 10, art. 13 

 

Chiar dacă Legea nr. 544/2001 exclude de la comunicare informațiile care privesc 

datele personale (cum sunt numele și prenumele), aceasta prevede și faptul că aceste 

informații pot deveni informații de interes public în măsura în care afectează capacitatea de 

exercitare a unei funcții publice. Informațiile privind componenta comisiei de evaluare a 

dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit reprezintă informații care rezultă 

din activitatea unei instituții publice, în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 și, deși 

includ date referitoare la numele și prenumele unor persoane determinate, trebuie 

comunicate reclamantei recurente având în vedere că intră sub incidența prevederilor art. 14 

alin. 1 din Legea nr. 544/2001, informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului 

devenind informații de interes public.  

Una din condițiile ce trebuie îndeplinite pentru repararea unui eventual prejudiciu 

este acela ca între refuzul nejustificat de comunicare a informațiilor de interes public și 

prejudiciul pretins a fi reparat să existe o legătură de cauzalitate, legătură care în mod 

evident nu există din moment ce chiar reclamanta a susținut că prejudiciul moral ar fi cauzat 

de o pretinsă evaluare nelegală a dosarului pe care l-a depus în vederea acordării gradației 

de merit.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 

2021  

 

Prin sentința nr. 1207/20.11.20220 pronunțată de Tribunalul Iași a fost respinsă în tot 

acțiunea formulată de reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Școlar 

Județean Iași.  

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs recurenta AA, în esență susținându-se că, 

urmare a unei contestații privind acordarea gradațiilor de merit, s-a adresat pârâtei cu o cerere 

ce viza comunicarea componenței comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea 

acordării gradației de merit. Susține recurenta că în mod greșit prima instanță a respins 

acțiunea sa invocând protecția datelor cu caracter personal în condițiile în care cererea sa a 

fost întemeiată pe prevederile Legii nr. 544/2001, iar informațiile solicitate rezultă din 

activitatea unei instituții publice. 

În consecință, recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței și admiterea 

acțiunii, recurenta solicitând în consecință și admiterea capătului de cerere având ca obiect 

acordarea de daune morale de 1.000 lei.  

Intimatul Inspectoratul Școlar Județean Iași a formulat întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului declarat de recurenta AA, ca neîntemeiat. 

În motivare, a arătat intimatul că, în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. c) 

și d) din același act normativ, sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor informațiile 

privind o persoana fizică identificată sau identificabilă. 

Astfel, instanța de fond a constatat și a apreciat, analizând înscrisurile prin care 

reclamanta AA înțelege să solicite numele cadrului didactic evaluator al dosarului său depus 

pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2020 (adresa nr. xxx/21.08.2020) și invocarea în 

răspunsul formulat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, pârât în prezentul dosar, a 

dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu 

caracter personal, GDPR (General Data Protection Regulation), că solicitarea reclamantei nu 

se referă la o informație care să privească activitatea sau să rezulte din activitatea instituției 
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publice căreia i se adresează solicitarea, ci vizează date personale, exceptate liberului acces 

potrivit legislației privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate Curtea a 

constatat că recursul declarat în cauză este întemeiat, pentru următoarele considerente:  

Susținerile din cererea de recurs se circumscriu motivului de casare prevăzut de art. 

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

In esență, demersul recurentei-reclamante viza obținerea informațiilor referitoare la 

componența comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, 

cererea fiind întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 544/2001. 

Curtea a reținut că potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: „1) Orice persoană are 

dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei 

legi, informațiile de interes public”, noțiune definită de art. 2 lit. b din același act normativ ca 

fiind: „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități 

publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 

informației”.  

Instanța a mai reținut că, potrivit art. 2 lit. a din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public: „Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii: 

a) principiul transparenței – autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare 

activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la 

informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să 

constituie excepția, în condițiile legii…”. 

În cauza dedusă judecății, obiectul acțiunii îl constituie refuzul pârâtei de a comunica 

datele referitoare la componenta nominală a comisiei de evaluare a dosarelor depuse în 

vederea acordării gradației de merit.  

Curtea a reținut că în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 544/2001: „(1) 

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor 

de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea 

solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de 

urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației 

solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, 

cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen 

de 5 zile de la primirea petițiilor. 

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt 

întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.” 

Legea nr. 544/2001 a fost emisă în vederea aplicării unui drept constituțional prevăzut 

de art. 31 conform căruia: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes 

public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt 

obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra 

problemelor de interes personal.” 

Astfel, instanța a apreciat că Legea nr. 544/2001 garantează accesul liber și neîngrădit 

al persoanei la orice informații de interes public. Prin informație de interes public se înțelege 

orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau 

instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. 

Totodată, potrivit art. 7 din Legea nr. 544/2001 autoritățile au obligația de a răspunde 

în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel 

mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Chiar și refuzul comunicării informațiilor 

solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea sesizării.  

Prin urmare, în concepția globală a legiuitorului, pentru a se ajunge la o respectare 

concretă a dreptului constituțional la informare a cetățeanului, autoritatea publică se impune a 
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avea întotdeauna o atitudine activă, diligentă respectiv de a informa cu celeritate persoana cu 

privire la solicitarea adresată.  

Potrivit art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, informațiile de interes public sunt definite 

ca fiind: „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități 

publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 

informației”. 

Este adevărat, pe de alta parte, ca Legea nr. 544/2001 conține și o serie de excepții în 

ceea ce privește liberul acces al cetățenilor, în acest sens fiind și dispozițiile art. 12 alin. 1 lit. 

d din lege, dispoziții care au fundamentat și soluția primei instanței și potrivit cărora: „(1) Se 

exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11 ind. 1, 

următoarele informații: d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;”  

Potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 544/2001: „c) prin informație cu privire la datele 

personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.” 

Pe de altă parte însă, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: (1) Informațiile cu 

privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în 

măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.” 

Cu alte cuvinte, chiar dacă Legea nr. 544/2001 exclude de la comunicare informațiile 

care privesc datele personale (cum sunt numele și prenumele), aceasta prevede și faptul că 

aceste informații pot deveni informații de interes public în măsura în care afectează 

capacitatea de exercitare a unei funcții publice. 

În cauză, așa cum a arătat și intimatul prin întâmpinarea depusă în faza procesuală a 

recursului, acordarea gradației de merit în anul 2020 s-a făcut în baza Ordinului nr. 

3307/21.02.2020.  

Analizând conținutul Ordinului Ministerului Educației și Cercetării 3.307 din 21 

februarie 2020 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de 

merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, Curtea a 

constatat că acesta reglementează la art. 8 din anexa componenta comisiei de evaluare a 

dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit astfel: „(1) Inspectorul școlar general 

numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de 

merit, în următoarea componență: a) președinte - un inspector școlar general 

adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului județean de resurse și asistență 

educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; b) 

secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, 

consilier sau inspector școlar; c) membri - inspectori școlari sau metodiști selectați din corpul 

de metodiști ai inspectoratului școlar, respectiv membri ai consiliului consultativ al 

disciplinei/domeniului, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de 

învățământ.” 

Potrivit art. 13 alin. 2 și 4 din Ordinul menționat: „(2) Cadrele didactice și personalul 

didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradației de merit nu pot face 

parte din nicio comisie implicată în concurs. (4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor 

depuse în vederea acordării gradației de merit, respectiv ai comisiei de soluționare a 

contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților soți, rude sau afini până la gradul al IV-lea 

inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declarație pe propria răspundere. 

Declarațiile sunt predate președinților comisiilor implicate în concurs și se păstrează la 

inspectoratul școlar.” 

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. 1 din același Ordin, candidații participanți la 

concursul de acordare a gradației de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, alin. 5 al 

art. 10 prevăzând că: „Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată 

la instanța de contencios administrativ competentă, contestația reprezentând plângerea 

prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare.” 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223422
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Or, pentru exercitarea corespunzătoare a drepturilor prevăzute de art. 10 din ordin toți 

candidații la concursul pentru acordarea gradației de merit trebuie sa aibă acces la informațiile 

referitoare la componenta comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării 

gradației de merit pentru că doar în acest mod pot verifica daca la desemnarea membrilor 

acestei comisii au fost respectate interdicțiile prevăzute de art. 13 alin. 2 și 4 din Ordin.  

A reținut Curtea că informațiile privind componența comisiei de evaluare a dosarelor 

depuse în vederea acordării gradației de merit reprezintă informații care rezultă din activitatea 

unei instituții publice, în sensul art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 și, deși includ date 

referitoare la numele și prenumele unor persoane determinate, trebuie comunicate reclamantei 

recurente având în vedere că intră sub incidența prevederilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 

544/2001, informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului devenind informații de 

interes public. 

Față de toate aceste considerente, Curtea a reținut că în cauză este incident motivul de 

casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., impunându-se admiterea recursului, 

casarea în tot a sentinței și în consecință admiterea în parte a cererii formulate de reclamantă 

și obligarea pârâtului la comunicarea componenței nominale a comisiei de evaluare a 

dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2020. 

Curtea a constatat că, în cauză, reclamanta a solicitat și obligarea pârâtei la plata sumei 

de 1.000 lei cu titlu de daune morale, prima instanța respingând acest capăt de cerere ca 

urmare a respingerii capătului principal de cerere.  

Întrucât pentru considerentele anterior expuse cererea formulată de reclamantă vizând 

obligarea pârâtei la comunicarea informațiilor de interes public a fost admisă se impune 

analiza distinctă a acestui capăt de cerere. 

Cu privire la acest capăt de cerere, Curtea a reținut că, în cauză, sunt incidente 

următoarele dispoziții din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ: „Art. 1 alin. 1: 

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, 

de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul 

legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru 

anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei 

ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. 

Art. 8 alin. 1: (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un 

interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la 

plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) 

lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea 

în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune 

morale. De asemenea se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel 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. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele 

invocate prin plângerea prealabilă. 

Art. 18 alin. 1-3 : (1) Instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), 

poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea 

publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită 

operațiune administrativă. (2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor 

prevăzute la art. 1 alin. (6), și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la 

baza emiterii actului supus judecății. (3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și 

asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat 

acest lucru. 

Art. 19 alin.1 : (1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără 

a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire 

curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei.” 
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Din analiza dispozițiilor legale anterior citate rezultă că Legea nr. 554/2004 avut în 

vedere mai multe căi procedurale prin intermediul cărora pot fi solicitate despăgubiri  pentru 

prejudiciul produs printr-un act administrativ, tipic sau asimilat, considerat nelegal. 

Astfel, art. 8 alin. 1 și 18 alin. 3 din lege reglementează situația ce constituie regula în 

materia contenciosului administrativ, aceea în care cererea pentru acordarea despăgubirilor 

este formulată odată cu acțiunea principală îndreptată împotriva actului administrativi tipic 

sau asimilat, urmând soarta cererii principale. 

A mai reținut Curtea că cererea de despăgubire pentru vătămarea produsă prin refuzul 

nejustificat de soluționare a unei cereri este condiționată de îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiții: existența unei fapte ilicite constând în emiterea unui act administrativ 

nelegal anulat de instanță (sau a unui refuz nejustificat cenzurat de către instanță), producerea 

unui prejudiciu și dovedirea legăturii de cauzalitate între actul administrativ nelegal și 

prejudiciul suferit de reclamant. 

În cauza de față, recurenta-reclamantă nu a făcut dovada vreunui prejudiciu ca urmare 

a refuzului pârâtei de comunicare a informațiilor solicitate. De altfel, din modalitatea în care 

este redactată cererea de chemare în judecată inițială rezultă că prejudiciul invocat în cauză ar 

rezulta dintr-o pretinsă evaluare nelegală a dosarului depus de recurentă în vederea acordării 

gradației de merit. Una din condițiile ce trebuie îndeplinite pentru repararea unui eventual 

prejudiciu este acela că între refuzul nejustificat de comunicare a informațiilor de interes 

public și prejudiciul pretins a fi reparat să existe o legătură de cauzalitate, legătură care în 

mod evident nu există din moment ce chiar reclamanta a susținut că prejudiciul moral ar fi 

cauzat de o pretinsă evaluare nelegală a dosarului pe care l-a depus în vederea acordării 

gradației de merit.  

În aceste condiții nefiind îndeplinite în cauză cerințele art. 8 alin. 1 și 18 alin. 3 din 

Legea nr. 554/2004, Curtea a reținut că se impune respingerea capătului de cerere referitor la 

acordarea daunelor morale.  

 

10. Funcționari publici cu statut special. Ajutoare la trecerea în rezervă prevăzute 

de Legea nr. 284/2010. Raport de serviciu încetat anterior datei de 1 iulie 2017. Efectele 

abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010. Aplicare în timp a dispozițiilor legale. 

Prematuritate 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcționari publici. 

Indice alfabetic: Funcționari publici: 

- încetarea raportului de serviciu 

- ajutoare la trecerea în rezervă 

Temei de drept: Legea cadru nr. 284/2010 Anexa VII art. 20  

  Legea-cadru nr. 153/2017  

  OUG nr. 90/2017 art. 11 

  OUG nr. 114/2018 art. 41 

  Decizia HP a ÎCCJ nr. 5/2017, Decizia HP a ÎCCJ nr. 20/2019 

 

Rezolvarea chestiunii de drept sesizate nu presupune decât aplicarea corectă a 

regulilor referitoare la succesiunea legilor în timp și la efectul suspensiv sau abrogator al 

unor norme, cu referire punctuală la măsura în care abrogarea unor drepturi mai poate 

constitui temei ulterior pentru suspendarea exercițiului acelorași drepturi. Prin urmare, este 

important a se stabili dacă este vorba de polițiști/militari care au trecut în rezervă înainte de 

1 iulie 2017 sau după această dată, întrucât ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 

153/2017 și abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010 nu se mai poate vorbi de 
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existența unui drept legal și nici a măcar a unei speranțe legitime de a încasa ajutoarele la 

trecerea în rezervă.  

Polițiști/militari, trecuți însă în rezervă anterior abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 

284/2010, cum este situația reclamantului recurent, aveau un drept condiționat totuși de 

recunoașterea sa concretă printr-o manifestare de voință a legiuitorului în sensul încetării 

suspendării plății și acordării sale. Abrogarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010, 

începând cu 1 iulie 2017, care reglementau acest drept nu poate avea ca efect, în lipsa unei 

prevederi exprese, stingerea drepturilor condiționate născute în trecut, ci doar 

imposibilitatea acordării în viitor pentru persoanele care ar fi îndeplinit condițiile legale 

după data de 1 iulie 2017. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 190/22 februarie 

2021 

 

Prin sentința civilă nr. 775/2020 Tribunalul Iași a respins ca prematur introdusă 

cererea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Politie 

Județean Iași.  

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamantul. În motivarea căii de atac 

acesta a arătat că sentința este una nelegală. În viziunea recurentului, efectul produs de actele 

normative succesive de suspendare a efectelor Legii nr. 284/2010 în care era reglementat 

ajutorul la pensionare, trebuie limitat numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ 

care a prevăzut acest drept. A considera altfel înseamnă a prelungi valabilitatea dispoziției de 

suspendare a aplicării unui text de lege și după abrogarea sa ceea ce e de neconceput.  

Întrucât suspendarea nu poate supraviețui abrogării normei pe care o suspendă, reiese 

că dreptul la acțiune pentru plata ajutoarelor sub forma salariilor compensatorii acordate la 

momentul pensionării s-a năsut la data de 1 iulie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 

153/2017 când a încetat orice cauză de suspendare ori de neaplicare a prevederilor anterior 

menționate. 

Intimata, legal citată, a depus întâmpinare la data de 16 noiembrie 2020 prin care a 

solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând argumentele de fapt și de drept expuse 

în fața instanței de fond. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivului de nelegalitate invocat și care se 

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

În speță, chestiunea asupra căreia instanța de recurs este chemată să se pronunțe este 

aceea referitoare la prematuritatea sau nu a unei acțiuni având ca obiect obligarea intimatului 

la plata drepturilor prevăzute de art. 20 alin. 1 și alin. 2 din Anexa VII a Legii nr. 284/2010, 

respectiv a 20 de salarii ale funcției de bază cu titlu de ajutor la pensionare și a două solde ale 

funcției de bază pentru o perioadă de 5 ani pentru fiecare an până la limita a 60 de ani, a 

reclamantului recurent care s-a pensionat la data de 1 noiembrie 2016. 

În acord cu soluția pronunțată de către prima instanță, pentru motivele ce vor fi expuse 

în continuare, Curtea a apreciat că soluția prematurității acțiunilor se impune pentru 

polițiștii/militarii care au trecut în rezervă anterior abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 

284/2010. 

Conform prevederilor legale în vigoare la data pensionării, respectiv a art. 20 alin. 1 

din Anexa VII din Legea 284/2010: „La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la 

încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, polițiștii și 

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru activitatea 

depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public cu statut special 

din sistemul administrației penitenciare și personal civil în instituțiile publice de apărare, 

ordine publică și siguranță națională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda 



38 

funcției de bază, respectiv salariul funcției de bază avută/avut în luna schimbării poziției de 

activitate, astfel: Vechime efectivă: (…) peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcției 

de bază/salarii ale funcției de bază.” 

Prin prevederi legale succesive, plata efectivă a acestor ajutoare a fost suspendată, iar 

prin decizia ÎCCJ nr. 5/2017 s-a statuat în sensul că: „Acțiunile având ca obiect acordarea 

ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu 

statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) 

din capitolul II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 introduse în perioada de 

suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizații sunt prematur 

formulate.” 

Contrar opiniei recurentului, Curtea a reținut, în acord cu prima instanță, că prezenta 

decizie este pe deplin aplicabilă și ulterior anului 2017 având în vedere că situația premisă 

care a stat la baza raționamentului său pentru perioada anterioară lunii decembrie 2017 este 

aceeași și în anul 2019 și în anul 2020. 

Astfel, a reținut Curtea că plata efectivă a acestor ajutoare a fost suspendată de 

legiuitor prin art. 11 din OUG 90/2017: „În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, 

indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în 

rezervă.”, dar și prin art. 41 din OUG 114/2018: „În perioada 2019 - 2021 nu se acordă 

ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de 

serviciu ori la trecerea în rezervă.” 

Prin Legea nr. 153/2017 dreptul însuși la acordarea acestor ajutoare la pensionare a 

fost abrogat. Măsura legislativă nu poate fi însă aplicată decât funcționarilor/militarilor care s-

au pensionat ulterior datei de 1 iulie 2017. 

În opinia Curții, relevante pentru rezolvarea problemei de drept deduse judecății mai 

sunt și considerentele Deciziei HP nr. 20/2019, par. 72, prin care Înalta Curte de Casație și 

Justiție a stabilit că „rezolvarea problemei semnalate presupune, în realitate, o analiză a 

succesiunii actelor normative în timp, a regimului juridic aplicabil unor drepturi al căror 

exercițiu a fost mai întâi suspendat, iar apoi au fost abrogate, respectiv dacă în acest context, 

al abrogării unor drepturi, mai poate fi suspendat ulterior exercițiul lor.” 

În aceeași decizie se subliniază că (par. 78 și 79): „Față de consecințele pe care le 

produce un act normativ care scoate din circuitul juridic, pentru viitor, textele de lege care fac 

obiectul acestuia, trebuie observat în ce măsură un act normativ ulterior (în speță, Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 90/2017) poate suspenda drepturi care făceau obiect de 

reglementare al actului abrogat (recte, Legea-cadru nr. 284/2010, abrogată prin Legea-cadru 

nr. 153/2017). Așadar, rezolvarea chestiunii de drept sesizate nu presupune decât aplicarea 

corectă a regulilor referitoare la succesiunea legilor în timp și la efectul suspensiv sau 

abrogator al unor norme, cu referire punctuală la măsura în care abrogarea unor drepturi mai 

poate constitui temei ulterior pentru suspendarea exercițiului acelorași drepturi.” 

Prin urmare, este important a se stabili dacă este vorba de polițiști/militari care au 

trecut în rezervă înainte de 1 iulie 2017 sau după această dată, întrucât ulterior intrării în 

vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 și abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010 nu se 

mai poate vorbi de existența unui drept legal și nici a măcar a unei speranțe legitime de a 

încasa ajutoarele la trecerea în rezervă. 

Polițiști/militari, trecuți însă în rezervă anterior abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 

284/2010, cum este situația reclamantului recurent, aveau un drept condiționat totuși de 

recunoașterea sa concretă printr-o manifestare de voință a legiuitorului în sensul încetării 

suspendării plății și acordării sale.  

Ulterior intrării în vigoare a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 acest drept născut 

anterior și condiționat nu a fost stins în mod expres, din contră, au existat în continuare norme 

de suspendare a executării acestor drepturi, norme cuprinse în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 90/2017, dar și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, prin care s-a 

prelungit suspendarea acordării acestora pentru întreaga perioadă cuprinsă între 2017 – 2021. 
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Astfel, abrogarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010, începând cu 1 iulie 2017, care 

reglementau acest drept nu poate avea ca efect, în lipsa unei prevederi exprese, stingerea 

drepturilor condiționate născute în trecut, ci doar imposibilitatea acordării în viitor pentru 

persoanele care ar fi îndeplinit condițiile legale după data de 1 iulie 2017. 

Prin urmare, față de prevederile OUG nr. 114/2018 soluția prematurității acțiunilor se 

impune în continuare pentru polițiștii/militarii care au trecut în rezervă anterior abrogării 

dispozițiilor Legii nr. 284/2010. 

În lumina prevederilor legale indicate mai sus și care au menținut suspendarea 

acordării acestui ajutor și ulterior anului 2017, Curtea a respins recursul ca nefondat. 

 

11. Urbanism. Anulare hotărârea de consiliu local pentru aprobare PUZ. Tutelă 

administrativă. Termenul de formulare a acțiunii. Acțiunile formulate de persoanele 

vătămate. Termenul de introducere a acțiunii. Calificarea naturii juridice a actului de 

urbanism de aprobare a PUZ. Act administrativ normativ. Natura juridică a procesului 

verbal constatator emis de către ISC. Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate. Acțiune 

introdusă în contencios administrativ introdusă de asociațiile de proprietari. Recunoașterea 

calității procesuale și a interesului în formularea acțiunii 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Urbanism. 

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- tutelă administrativă 

- prescripție 

- excepție de nelegalitate 

- calitate procesuală activă 

- interes 

Plan urbanistic zonal: 

- natură juridică 

- asociații de proprietari 

- interesul de a formula acțiune în anulare 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 2 alin. 1 lit. c, art. 3, art. 11,  

  Legea 340/2004 art. 19 

  Legea nr. 350/2001 art. 46, art. 47, art. 57 

  Legea nr. 50/1991 

  Legea nr. 196/2018 

 

În ceea ce privește termenul de 6 luni de prescripție a dreptului de exercitare a tutelei 

administrative, contrar primei instanțe, curtea a apreciat că acesta este comun atât acțiunilor 

introduse împotriva actelor cu caracter individual, cât și celor cu caracter normativ 

deoarece, indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin I teza II coroborat cu art. 11 alin. 1 

din Legea 554/2004, acțiunea prefectului in contencios administrativ se formulează in termen 

de 6 luni de la data comunicării actului realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

215/2001, în vigoare la acel moment. Prevederile art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 

invocate de către Prefect devin aplicabile doar în situația necomunicării actului, individual 

sau normativ, conform dispozițiilor legale, termenul de 6 luni curgând de la data luării la 

cunoștință.  

Acțiunile formulate de persoanele vătămate împotriva actelor administrative cu 

caracter individual sunt supuse termenelor de prescripție de 6 luni sau de decădere de 1 an,  

conform dispozițiilor art. 11 alin. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004 în timp ce acțiunile ce vizează 

legalitatea unui act cu caracter normativ pot fi formulate oricând, potrivit dispozițiilor 

exprese de la art. 11 alin. 3 din Legea nr. 554/2004. 
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Includerea în categoria actelor cu caracter individual a planurilor urbanistice zonale, 

doar prin raportare la întinderea din punct de vedere teritorial al efectelor sale juridice, nu 

poate fi primită ca un argument valid. Din perspectiva criteriului destinatarilor normei se 

observă că planului urbanistic zonal își va produce efecte asupra unei categorii nedefinite de 

persoane, care locuiesc sau care vor locui înăuntrul zonei reglementate sau adiacent acesteia 

astfel încât hotărârea de aprobare nu poate avea decât un caracter normativ. Faptul că de 

obicei documentațiile de urbanism zonale se întocmesc de către una sau mai multe persoane 

determinate și se aprobă la cererea acestora de către autoritățile locale nu schimbă cu nimic 

caracterul de act normativ, întrucât efectele PUZ se întind asupra unei întregi zone din 

cadrul unității administrativ teritoriale și nu vizează doar o persoană sau un grup de peroane 

strict individualizate. 

Procesul verbal constatator emis de ISC nu produce efecte juridice de sine stătătoare 

ci reprezintă doar un act cu caracter preparatoriu astfel încât excepția inadmisibilității 

cererii reconvenționale și respectiv, a excepției de nelegalitate au primit dezlegarea corectă 

la instanța de fond.      

Deși este adevărat că scopul principal al celor două asociații care funcționează 

conform dispozițiilor Legii nr. 196/2018 este de a exercita administrarea, exploatarea, 

întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune dintr-un 

condominiu, apreciază, însă, că acest lucru presupune inclusiv promovarea de acțiuni în 

justiție ce derivă din raporturile de vecinătate în vederea asigurării respectării drepturilor 

membrilor asociației. De altfel, legea prevede în mod expres că președintele asociației este 

abilitat, ca în baza mandatului acordat de adunarea generală, să reprezinte asociația de 

proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță (art. 57 alin. 1 lit. a). Este 

evident interesul reclamantelor de a acționa înainte ca efectele PUZ-ului să devină definitive. 

În sprijinul acestor susțineri stau și dispozițiile din Ghidul CEDO de admisibilitate care 

stabilește că poate avea calitatea de victimă și persoana care, la un moment dat, ar putea să 

suporte în mod direct efectele unui act. Așadar, poate avea calitate procesuală și implicit 

interes nu numai persoana ce este lezată în prezent de un act în vigoare ci și cea care 

previzionează în mod rezonabil că acel act va avea un efect direct asupra sa. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 199/22 februarie 

2021  

 

Prin cererea înregistrată la data de 30.01.2019 pe rolul Tribunalului Iași, reclamantele 

Asociația de locatari B și Asociația de Proprietari C au solicitat în contradictoriu cu pârâții 

Municipiul I., Consiliul Local al mun. I. și SC „A” SRL anularea hotărârii Consiliului Local 

al mun. I. nr. xx/28.02.2018 privind aprobarea planului urbanistic zonal ABC, precum și a 

operațiunilor administrative ce au stat la baza emiterii actului supus judecății, respectiv a 

certificatului de urbanism nr. yyyy/08.05.2017 cu cheltuieli de judecată. 

Prin Sentința nr. 923/CA/30.09.2020 pronunțată de Tribunalul Iași a fost respinsă 

excepția lipsei calității de reprezentant a semnatarului împuternicirii avocațiale pentru 

reclamantele Asociația de locatari B și Asociația de Proprietari C, invocată de pârâta SC „A” 

SRL, ca neîntemeiată. 

Au fost respinse excepția lipsei calității de reprezentant al Primarului pentru Consiliul 

Local al mun. I., invocată de reclamantul Prefectul Județului I. în dosarul conexat nr. 

yyy/99/2019, excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtului Consiliul local al 

mun. I., invocată de pârâta SC „A” SRL, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului 

Inspectoratul de Stat în Construcții – Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est, invocată 

de acest pârât prin întâmpinare, excepția lipsei de interes a cererii, invocată de pârâta SC „A” 



41 

SRL, excepția inadmisibilității acțiunii determinată de lipsa coparticipării procesuale pasive, 

invocată de pârâta SC „A” SRL. 

A fost admisă excepția prescripției cererii formulate în dosarul nr. xxx/99/2019, 

invocată de pârâta SC „A” SRL și a fost respinsă cererea formulată de reclamantele Asociația 

de locatari B și Asociația de Proprietari C, în contradictoriu cu pârâții Municipiul I., Consiliul 

Local al mun. I. și SC „A” SRL ca prescrisă. A fost respinsă excepția tardivității cererii, 

invocată de pârâta SC „A” SRL, ca rămasă fără obiect. 

A fost admisă excepția prescripției cererii formulate în dosarul conexat nr. 

yyy/99/2019, invocată de pârâta SC „A” SRL și a fost respinsă cererea formulată de 

reclamantul Prefectul Județului I. în contradictoriu cu pârâții Consiliul Local al mun. I. și SC 

„A” SRL ca prescrisă. A fost respinsă excepția tardivității cererii, invocată de pârâta SC „A” 

SRL, ca rămasă fără obiect. 

A fost respinsă excepția tardivității cererii reconvenționale, formulate în dosarul nr. 

yyyy/99/2019, invocată de reclamantul Prefectul Județului I., însă a fost admisă excepția 

inadmisibilității cererii reconvenționale, invocată de reclamantele Asociația de locatari B și 

Asociația de Proprietari C. și a fost respinsă cererea reconvențională formulată de pârâta 

reclamantă SC „A” SRL în dosarul nr. yyyy/99/2019, ca inadmisibilă. 

În fine a fost admisă excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate a procesului-

verbal de control nr. xxxx/15.02.2019 emis de I.S.C. - Inspectoratul Regional în Construcții 

Nord-Est, invocată de reclamantele Asociația de locatari B și Asociația de Proprietari C. și a 

fost respinsă excepția de nelegalitate a procesului verbal de control nr. xxxx/15.02.2019 emis 

de I.S.C. - Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est, ca inadmisibilă. 

Recurentul Prefectul Județului I. a declarat recurs apreciind sentința nelegală și 

netemeinică în conformitate cu prevederile art. 488, pct. 6 și pct. 8 din C.proc.civ. 

Arată recurentul că în mod greșit instanța de fond a admis excepția prescripției acțiunii 

formulată de Prefectul județului I. și pe cale de consecință a respins acțiunea, fără a da 

eficiență prevederilor art. 64, alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11, alin. 3 și alin. 4 din Legea 

nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare,. 

Ținând cont de împrejurarea că prin Hotărârea nr. xx/2018 Consiliul local al 

Municipiului I. aprobă un PUZ, o documentație de amenajare a teritoriului și urbanism, prin 

care sunt modificate reglementări din Planul urbanistic general al Municipiului I., act 

administrativ fără îndoială cu caracter normativ și că noile reglementări sunt aplicabile erga 

omnes, apreciază că actul administrativ atacat are caracterul unui act administrativ cu caracter 

normativ. 

Față de aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din Legea 

nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „... 

actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale pot fi atacate 

oricând”.  

Recurentele Asociația de locatari B și Asociația de proprietari C au declarat recurs, 

apreciind sentința nelegală în considerarea faptului că instanța de fond a calificat greșit actul 

administrativ de autoritate supus judecății - eroare de raționament juridic. 

Actul administrativ nu este unul individual, ci unul normativ, astfel cum a arătat în 

răspunsul la întâmpinare. Consecința e că actul administrativ cu caracter normativ poate fi 

atacat oricând, dreptul material la acțiune fiind neprescris. 

Instanța de fond nu a examinat argumentele invocate de asociații, din care rezultă 

foarte clar regimul de act administrativ de autoritate cu caracter normativ al planului 

urbanistic zonal, acesta având caracter de instrument de planificare urbană de reglementare 

specifică. Ca urmare, caracterul de act administrativ de autoritate cu valoare normativă rezultă 

ex lege, orice interpretare contrară fiind hazardată. 

Recurenta SC „A” SRL a promovat recurs incident împotriva Sentinței nr. 

923/ca/30.09.2020 pronunțate de Tribunalul Iași, solicitând admiterea acestuia, iar pe fond 
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modificarea în parte a hotărârii recurate, în sensul admiterii excepției tardivității și decăderii 

din dreptul de a formula acțiune și respingerea excepției inadmisibilității invocării nelegalității 

Procesului-verbal de control nr. aaa/15.02.2019, emis de I.S.C. - Inspectoratul Regional în 

Construcții Nord-Est, admiterea excepției lipsei de interes a reclamantelor Asociația de 

locatari B și Asociația de proprietari C, raportat și la Decizia Nr. 8/02.03.2020, pronunțată în 

recursul în interesul legii de către ÎCCJ în Dosarul nr. 3315/1/2019 și obligarea intimaților la 

plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea recursului incident se arată că actul contestat în cauza pendinte este act 

individual, interpretarea și calificarea fiind în consonanță atât cu dezlegarea dată după efectele 

produse din aceeași decizie invocată, cât și cu Decizia nr. 526 din 09.10.2014 pronunțată de 

Curtea Constituțională a României, care menționează și menține aceleași criterii de calificare 

a actelor administrative, orice altă interpretare pe acest aspect este neavenită și neîntemeiată. 

Consideră că hotărârea instanței de fond este greșită doar în parte, fiind dată cu 

aplicarea greșită a legii, în sensul că Procesul-verbal de control nr. xxxx/15.02.2019, emis de 

I.S.C. - Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est, este act administrativ în sensul 

dispozițiilor Legii nr. 554/2004, art. 2 alin. 11 lit. c) este de natură să dea naștere, să modifice 

sau să stinsă raporturi juridice si este emis în vederea organizării executării legii și executării 

Legii nr. 340/2004. 

Pentru emiterea actului administrativ cu caracter individual PUZ – aprobat prin HCL 

nr. xx/28.02.2018 – a fost necesară parcurgerea etapelor preliminare, în sensul obținerii de 

avize de la toate instituțiile abilitate, inclusiv Avizul C.T.A.U.. Avizul de Oportunitate nr. 

780/22.03.2017, cât și avizul nr. 41/15.02.2018. ambele emise de către Direcția Arhitectură și 

Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului I., care există la dosar, fiind respectate în 

totalitate condițiile impuse prin aceste avize, inclusiv regimul de înălțime stabilit care este 

2S+P+M+1 OE+Eth și nu cum greșit a reținut inspectorul ISC ca fiind: V+P+SE+Eth. 

Întrucât prin aceste erori grave reținute în cuprinsul procesului-verbal i s-a produs o 

vătămare ce nu pate fi remediată decât prin revocarea/anularea actului administrativ cu 

caracter individual emis, consideră că excepția de nelegalitate este întemeiată, deoarece a 

parcurs etapa procedurii prealabile fără a primi un răspuns, dar și pentru că datorită acestui act 

nelegal s-a formulat acțiunea de către reclamant. 

Prin urmare, măsurile care au fost dispuse prin acest proces verbal sunt eronate și 

abuzive, raportându-se la o situație de fapt eronată, iar acest proces-verbal constituie singurul 

temei al demarării acțiunii pendinte de către recurentul Prefectul Județului I., impunându-se 

admiterea recursului incident și respingerea inadmisibilității excepției de nelegalitate. 

De asemenea, se impune a se stabili prioritatea aplicării decăderii sau a prescripției, 

deoarece efectele juridice par a fi identice, însă în cazul decăderii nu operează repunerea în 

termen și nici nu poate fi întrerupt termenul. 

Astfel, consideră că, în cazul în care ar fi admis recursul referitor la prescripție, se 

impune a fi admis recursul incident referitor la decădere, în sensul admiterii excepției 

tardivității formulării acțiunii și constatarea decăderii din dreptul de a formula acțiunea de 

către recurentă, indiferent de calificarea actului. 

Instanța de fond a constatat că, prin hotărârea nr. xx/28.02.2018, Consiliul local al 

Municipiului I. a aprobat planul urbanistic zonal I. strada O. nr. 22, numere cadastrale 

150987, 121314,135514, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și împrejmuire 

teren proprietate, persoană juridică, suprafața terenului fiind de 2.463 m.p., deținut doar de 

pârâta SC „A” SRL, actul fiind un veritabil act administrativ cu caracter individual. 

În acest sens, se reține că Hotărârea Consiliului Local nr. xx/28.02.2018 nu cuprinde 

reglementări abstracte cu caracter general, nu are aplicabilitate generală, ci doar aplică 

indicatorii urbanistici pentru un singur imobil, proprietatea privată a unei persoane juridice, 

ceea ce înseamnă că hotărârea contestată nu poate reprezenta decât un act administrativ cu 

caracter individual, ce este supus termenelor prevăzute de art. 7) și art. 11) din Legea nr. 

554/2004. 
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Pentru determinarea caracterului normativ sau individual, nu prezintă relevanță 

raportarea acestuia la planul urbanistic general sau alte acte normative, ci interesând doar 

efectele pe care le produce actul respectiv, ori hotărârea de consiliu local prin care se aprobă 

actul administrativ care vizează doar o suprafață determinată în proprietatea unei anumite 

persoane expres nominalizate în act, nu poate produce efecte decât în privința acelui teren și 

cu privire la persoana vizată, fără a crea drepturi și obligații altor persoane. 

În cuprinsul actului administrativ individual nu se menționează a fi efectuate 

modificări sau derogări ale actelor normative așa cum în mod eronat încearcă intimatul să 

susțină, fiind în mod vădit fără fundament această susținere. 

Instanța de fond a respins în mod greșit excepția lipsei de interes a reclamantelor 

Asociația de Locatari B. și Asociația de Proprietari C., excepție invocată legal deoarece, 

raportat la Decizia nr. 8/02.03.2020, pronunțată în recursul în interesul legii de ICCJ în 

Dosarul nr. 3315/1/2019, reclamantele trebuie să justifice un interes legitim privat, ce trebuie 

să decursă din legătura directă dintre actul administrativ supus controlului de legalitate și 

scopul direct și obiectivele asociației, potrivit statutului. 

Prin urmare, față de scopul și obiectivul asociațiilor de proprietari, acestea nu justifică 

un interes legitim care să decurgă din legătura directă a actului administrativ individual, motiv 

pentru care excepția lipsei de interes este întemeiată. 

Interesul persoanei juridice asociație de proprietari nu poate fi confundat cu interesul 

persoanelor membri ai acestor asociații, urmând însă a fi analizat interesul doar prin prisma 

scopului direct și obiectivele asociației, potrivit statutului. 

Având în vedere că activitățile de reprezentare nu se încadrează în categoria faptelor 

de administrare prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 196/2018, Înalta Curte de Casație 

și Justiție a statuat că acestea nu pot fi exercitate de societăți sau asociații constituite cu un 

asemenea obiect, cererile de autorizare a constituirii și de înmatriculare a unor astfel de 

societăți fiind inadmisibile. 

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate și din oficiu, Curtea a constatat următoarele: 

În ceea ce privește recursul formulat de către Prefectul Județului I., instanța a constatat 

că acesta este neîntemeiat din următoarele considerente: 

Cererea de chemare în judecată a fost introdusă de Prefectul Județului I. în temeiul art. 

3 din Legea nr. 554/2004 care prevede dreptul acestuia de a ataca în mod direct actele emise 

de autoritățile publice locale în măsura în care le consideră nelegale. Această prerogativă 

denumit expres tutela administrativă este consacrată și de art. 123 alin. 5 din Constituție sau 

de art. 19 alin. 1 lit. a) și e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului. 

Prin sentința civilă criticată a fost admisă excepția prescripției acțiunii formulată de 

prefect, instanța de fond apreciind că HCL nr. xx/28.02.2018 de aprobare PUZ este un act cu 

caracter individual și nu normativ astfel încât dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni 

de la data luării la cunoștință prevăzut de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. A arătat, în 

continuare, prima instanță că Prefectul a luat la cunoștință de HCL nr. xx/28.02.2018 la data 

de 03.04.2018, iar cererea de chemare în judecată a fost introdusă la 28.01.2019, astfel încât a 

fost depășit termenul prevăzut de art. 11 alin. 1. 

În ceea ce privește sfera actelor care pot face obiectului tutelei administrative, Curtea a 

reamintit că prin Decizia nr. 11 din 11.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 447/1/2015, Înalta 

Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a interpretat 

dispozițiile normative anterior individualizate în sensul că dreptul de tutelă al prefectului se 

referă la actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale, așa cum sunt 

definite de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, întrucât această categorie de acte sunt 

emise „în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public”.  

Așadar, prefectul poate ataca în instanță actele autorităților publice locale emise în 

regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a 
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legii, care dau naștere, modifică sau sting raporturi juridice indiferent de caracterul individual 

sau normativ al acestora. 

De altfel, Curtea Constituțională a statuat în Decizia nr. 66 din 27.04.1999 cu privire 

la stabilirea unui termen de decădere pentru introducerea acțiunii de către prefect la instanța 

de contencios administrativ, în scopul desființării actului pe care îl consideră ilegal, că acesta 

„nu constituie o limitare a prerogativelor sale de tutelă administrativă, ci, dimpotrivă, 

reprezintă un stimulent și o garanție a examinării cu celeritate a actelor administrative emise 

de autoritățile publice în vederea luării măsurilor legale de desființare a celor date cu 

încălcarea dispozițiilor legii. Totodată, este neîndoielnic că numai prin stabilirea unor termene 

de decădere pentru introducerea acțiunii în contencios administrative de către prefect se 

asigură stabilitatea raporturilor juridice izvorâtă din aceste acte și, implicit, siguranța juridică 

a cetățenilor care sunt părți în aceste raporturi juridice”. Deși aceste considerente au vizat 

dispoziții din Legea nr. 29/1990 acestea își găsesc rațiunea și în prezent, legiuitorul păstrând 

în conținutul Legii nr. 554/2004 posibilitatea exercitării tutelei administrative de către prefect 

înăuntrul unui termen. 

În ceea ce privește termenul de 6 luni de prescripție a dreptului de exercitare a tutelei 

administrative, contrar primei instanțe, curtea a apreciat că acesta este comun atât acțiunilor 

introduse împotriva actelor cu caracter individual, cât și celor cu caracter normativ deoarece, 

indiferent de natura actului, potrivit art. 3 alin I teza II coroborat cu art. 11 alin. 1 din Legea 

554/2004, acțiunea prefectului in contencios administrativ se formulează in termen de 6 luni 

de la data comunicării actului realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, în 

vigoare la acel moment.  

În speță, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului I. nr. xx/28.02.2018, a fost 

comunicată Prefectului jud. I. la data de 03.04.2018 (fapt necontestat de părți), astfel încât la 

data introducerii cererii de chemare în judecată (28.01.2019) termenul de 6 luni era expirat, 

cum corect a stabilit și prima instanță. 

Prevederile art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 invocate de Prefect devin aplicabile 

doar în situația necomunicării actului, individual sau normativ, conform dispozițiilor legale, 

termenul de 6 luni curgând de la data luării la cunoștință.  

Susținerile referitoare la faptul că Prefectul nu a cunoscut viciile de legalitate a 

hotărârii decât odată cu sesizarea ISC nu pot fi primite întrucât, pe de o parte, termenul de 6 

luni prevăzut de art. 3 alin. 1 teza a II-a curge de la data comunicării actului și nu de la alt 

moment, în condițiile în care acesta a fost comunicat conform dispozițiilor legale, iar pe de 

altă parte prefectul are la dispoziție un aparat propriu format din specialiști din diverse 

domenii având astfel posibilitatea de a analiza documentația primită și de a aprecia cu privire 

la legalitatea acesteia înainte de sesizarea ISC sau a altui organism sau persoană. Mai mult, 

invocarea acestui aspect echivalează cu invocarea propriei culpe în exercitarea atribuțiilor 

proprii.  

Prin urmare, curtea a constatat că în mod corect instanța de fond a soluționat excepția 

prescripției și a tardivității și, pe cale de consecință, respinge recursului Prefectului Județului 

I. 

Însă Curtea a constatat că recursul formulat de Asociația de locatari B. și Asociația de 

proprietari C. este întemeiat. 

Curtea a reținut că, spre deosebire de acțiunea Prefectului, care, așa cum a arătat 

anterior, trebuie introdusă într-un termen de 6 luni de la data comunicării sau luării la 

cunoștință, indiferent de caracterul normativ sau individual al actului contestat, acțiunile 

formulate de persoanele vătămate împotriva actelor administrative cu caracter individual sunt 

supuse termenelor de prescripție de 6 luni sau de decădere de 1 an, conform dispozițiilor art. 

11 alin. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004 în timp ce acțiunile ce vizează legalitatea unui act cu 

caracter normativ pot fi formulate oricând, potrivit dispozițiilor exprese de la art. 11 alin. 3 

din Legea nr. 554/2004. 
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Cum obiectul prezentului litigiu este verificarea legalității HCL al Municipiului I. 

xx/28.02.2018 de aprobare PUZ din municipiul I., ABC, curtea are de stabilit dacă actul 

contestat este individual, așa cum l-a considerat instanța de fond sau este un act normativ, 

cum susțin recurenții. 

În primul rând curtea a constatat că planul urbanistic zonal (PUZ) a fost definit în actul 

ce îl reglementează, respectiv Legea nr. 350/2001 ca fiind „instrumentul de planificare urbană 

de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor 

zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică 

urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană 

integrată a zonei cu Planul urbanistic general” (art. 47 alin. 1). 

Întrucât planul urbanistic zonal este emis în strânsă legătură cu planul urbanistic 

general (PUG), Curtea a citat și definiția acestuia de la art. 46 alin. 1 în care se specifică faptul 

că are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul 

instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor 

și acțiunilor de dezvoltare. 

A mai constatat curtea că planul urbanistic general are valabilitate pe întreg teritoriul 

unei unități teritoriale administrative în timp ce planul urbanistic zonal reglementează, așa 

cum o arată și denumirea sa, doar o porțiune din cadrul unității teritoriale administrative 

respective. Ambele reglementări reprezintă documentații de urbanism. 

Pe de altă parte, actul administrativ individual reprezintă manifestarea de voință 

unilaterală a autorității publice care naște, modifică sau stinge drepturi și obligații în 

beneficiul sau în sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate sau 

determinabile și se emite pentru punerea în executare în mod concret a legii pe când actul 

administrativ cu caracter normativ se adresează unei categorii nedefinite de persoane, având 

un caracter general, impersonal și obligatoriu având ca scop organizarea executării legii. 

Dacă în ceea ce privește planurile urbanistice generale se constată o uniformizare a 

practicii și a doctrinei juridice în sensul că acestea au caracter normativ, clasificarea actelor 

administrative de aprobare a planurilor urbanistice zonale a primit de-a lungul timpului 

dezlegări contradictorii din partea instanțelor de contencios administrativ.  

Cu toate acestea, există argumente solide care conduc la concluzia caracterului 

normativ al acestora.  

Astfel, din interpretarea dispozițiilor Legii nr. 350/2001 Curtea a constatat că, în 

esență, nu există deosebiri de ordin calitativ între cele două categorii de documentații de 

urbanism menirea lor comună fiind de a reglementa din punct de vedere urbanistic un anumit 

spațiu, mai larg sau mai redus, din cadrul unei unități administrativ-teritoriale. În aceste 

condiții, includerea în categoria actelor cu caracter individual a planurilor urbanistice zonale 

doar prin raportare la întinderea din punct de vedere teritorial al efectelor sale juridice nu 

poate fi primită ca un argument valid.  

De asemenea, curtea a constatat că, din punctul de vedere a destinatarilor normei de 

reglementare urbanistică, planul zonal nu stabilește drepturi și obligații în sarcina unor 

persoane de dinainte determinate, întrucât se adresează nu numai persoanelor care sunt în 

prezent suspuse dispozițiilor cuprinse în PUZ, dar și celor care, în viitor, pot fi afectate de 

această reglementare. Implicit, efectele PUZ-ului se răsfrâng nu numai asupra persoanelor 

care dețin sau care vor deține o proprietate înăuntrul zonei studiate prin documentația de 

urbanism respectivă, ci și asupra persoanelor care dețin sau vor deține proprietăți învecinate, 

întrucât și acestea pot suporta anumite obligații precum cele derivate din servituțile stabilite 

asupra imobilului: de vedere, de trecere etc., dar și altele privind regimul utilităților comune.  

Așadar, din perspectiva criteriului destinatarilor normei se observă că planului 

urbanistic zonal își va produce efecte asupra unei categorii nedefinite de persoane, care 

locuiesc sau care vor locui înăuntrul zonei reglementate sau adiacent acesteia astfel încât 

hotărârea de aprobare nu poate avea decât un caracter normativ. 
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Faptul că de obicei documentațiile de urbanism zonale se întocmesc de către una sau 

mai multe persoane determinate (în speță, SC „A” SRL) și se aprobă la cererea acestora de 

către autoritățile locale nu schimbă cu nimic caracterul de act normativ, întrucât efectele PUZ 

se întind asupra unei întregi zone din cadrul unității administrativ teritoriale și nu vizează doar 

o persoană sau un grup de peroane strict individualizate. 

De altfel, în speță, SC „A” SRL a solicitat aprobarea PUZ în calitate de investitor 

(finanțator) și nu de beneficiar exclusiv al acestei documentații. Nici nu putea avea o altă 

calitate, față de dispozițiile Legii nr. 350/2001 (art. 54 alin. 2) care stabilesc că planurile 

urbanistice zonale se finanțează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate. 

Noțiunea de beneficiar apare mai târziu pe lanțul activității de urbanism și anume în etapa 

punerii în practică a documentațiilor adoptate prin emiterea autorizațiilor de construire.  

Mai mult, din însăși definiția planului urbanistic zonal transpare caracterul normativ al 

dispozițiilor sale, legiuitorul denumindu-l drept „instrument de planificare urbană de 

reglementare specifică”, dar și din dispoziția de la art. 4 alin. 1 lit. c din Legea nr. 350/2001 

care prezintă urbanismul ca reprezentând o activitate normativă. Caracterul normativ al 

documentațiilor de urbanism este dezvăluit și de dispozițiile art. 57 alin. 1 și 2 din Legea nr. 

350/2001 care instituie posibilitatea publicului de a participa la activitățile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și de a se implica în toate etapele procesului decizional referitor la 

activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism conferind dreptul acestuia la informare, 

consultare și acces la justiție, referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, 

potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor și documentațiilor de urbanism și 

amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislația de 

mediu. 

În legătură cu acest aspect, trebuie subliniat și faptul că documentația din prezentul 

litigiu are particularitatea de a face parte din categoria planurilor urbanistice zonale care se 

întocmesc în mod obligatoriu întrucât investiția vizează o zonă centrală a municipiului I. (art. 

47 alin. 3 lit. a din Legea nr. 50/1991). Nefiind vorba despre un PUZ strict derogator de la 

planul urbanistic general, ci de unul obligatoriu, cu atât mai mult se impune constatarea 

caracterului de act normativ al acestuia.  

Un alt indiciu din care rezultă că hotărârea de aprobare a PUZ-ului are caracter 

normativ reiese și din completarea art. 64 cu alin. 3 prin Legea nr. 151/2019 (care nu se aplică 

prezentei cauze fiind intrată în vigoare ulterior momentului introducerii acțiunilor) prin care s-

a stabilit un termen de prescripție special de 5 ani de contestare a documentațiilor de 

urbanism. Curtea a apreciat că în acest fel legiuitorul a urmărit limitarea în timp a acțiunilor în 

anulare în vederea respectării principiului securității raporturilor juridice și în considerarea 

faptului că până la completarea legii actele cu caracter normativ puteau fi atacate oricând în 

conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004. 

Toate argumentele prezentate anterior demonstrează faptul că hotărârile de adoptare 

PUZ și implicit HCL al Municipiului I. nr. xx/28.02.2018 au un caracter normativ astfel încât, 

potrivit art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, acțiunea în anulare poate fi formulată oricând. 

În aceste condiții, s-a apreciat că, în mod greșit prima instanță a admis excepția 

prescripției acțiunii formulate de către Asociația de locatari B. și Asociația de proprietari C. în 

considerarea faptului că actul contestat este unul individual. Dimpotrivă, având în vedere 

caracterul normativ al HCL nr. xx/2018, legalitatea acestuia poate fi verificată oricând astfel 

încât se impune respingerea excepției prescripției invocate de către pârâta SC „A” SRL 

devenind incidente dispozițiile art. 488 alin. 8 C.proc.civ. care conduc la casarea hotărârii 

primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejudecare, ocazie cu care vor fi analizate toate 

susținerile părților încă implicate în dosar cu privire la fondul chestiunii legate de legalitatea 

actului administrativ contestat.  

Curtea a constatat că pârâta SC „A” SRL a înțeles să formuleze un recurs incident prin 

care a criticat soluția de respingere a excepției de nelegalitate a Procesului-verbal nr. xxxx din 
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15.02.2019 emis de ISC - Inspectoratul Regional de Construcții Y., a solicitat ca în cazul în 

care instanța de recurs respinge excepția prescripției să admită excepția tardivității ca urmare 

a împlinirii termenului de decădere și să admită excepția lipsei de interes a reclamantelor 

recurente Asociația de locatari B. și Asociația de proprietari C. 

În ceea ce privește prima chestiune, Curtea a constatat că în mod corect prima instanță 

a admis excepția inadmisibilității cererii reconvenționale și respectiv, a excepției de 

nelegalitate invocată cu privire la Procesul-verbal nr. xxxx din 15.02.2019, întrucât acest act 

nu este emis în vederea organizării executării legii sau executării legii nefiind apt să dea 

naștere, să modifice sau să stingă raporturi juridice. 

Este adevărat că în conținutul acestui act, inspectorii ISC au prezentat o constatări de 

fapt ce pot nemulțumi recurenta, însă verificarea realității acestora poate fi efectuată doar în 

cadrul contestației administrative îndreptate împotriva actului administrativ emis în urma 

acțiunii de control, cum ar fi de exemplu un proces-verbal de sancționare contravențională 

emis de ISC sau de autoritatea publică locală sau în cazul acțiunii în anulare formulate de 

prefect ca urmare a sesizării ISC, în condițiile art. 12 din Legea nr. 50/1991, ca în speță. 

În aceste condiții, devine evident faptul că procesul-verbal constatator emis de ISC nu 

produce efecte juridice de sine stătătoare, ci reprezintă doar un act cu caracter preparatoriu 

astfel încât excepția inadmisibilității cererii reconvenționale și respectiv, a excepției de 

nelegalitate au primit dezlegarea corectă la instanța de fond. 

Referitor la problema tardivității cererilor de chemare în judecată, Curtea a analizat 

deja pe larg această problemă stabilind faptul că acțiunea Prefectului este prescrisă în timp ce 

acțiunea Asociațiilor, ca urmare a caracterului de act normativ a hotărârii contestate poate fi 

formulat oricând neexistând un termen de decădere, astfel încât excepția tardivității trebuie 

respinsă ca nefondată și nu ca lipsită de obiect, cum a procedat prima instanță.  

Nici susținerile referitoare la lipsa interesului celor două asociații nu pot fi reținute.  

Cu titlu preliminar, curtea a reținut că, în speță, problema interesului reclamantelor nu 

poate fi valorificată pe calea invocării unei excepții procesuale, întrucât criticile recurentei 

vizează, de fapt, analiza existenței unei vătămări produse acestor persoane prin încălcarea 

unui interes legitim, aspect ce privește, însă, fondul cauzei. 

Așadar, analizând pe fond chestiunea referitoare la existența vătămării, curtea a 

constatat că deși este adevărat că scopul principal al celor două asociații care funcționează 

conform dispozițiilor Legii nr. 196/2018 este de a exercita administrarea, exploatarea, 

întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune dintr-un condominiu, 

apreciază, însă, că acest lucru presupune inclusiv promovarea de acțiuni în justiție ce derivă 

din raporturile de vecinătate în vederea asigurării respectării drepturilor membrilor asociației. 

De altfel, legea prevede în mod expres că președintele asociației este abilitat, ca în baza 

mandatului acordat de adunarea generală, să reprezinte asociația de proprietari în relațiile cu 

terții, inclusiv în acțiunile în instanță (art. 57 alin. 1 lit. a).  

Prin introducerea cererii de chemare în judecată cele două asociații nu urmăresc decât 

împiedicarea afectării dreptului de proprietate comună aferente condominiilor pe care le 

administrează, având temerea că lucrările ce urmează a fi executate vor leza tocmai aceste 

imobile.  

Recurenta SC „A” SRL invocă în sprijinul motivelor de recurs Decizia ÎCCJ nr. 

8/2020 în vederea soluționării recursului în interesul legii însă curtea a constatat, pe de o parte 

că dezlegările instanței supreme privesc o altă categorie de asociații, respectiv cele înființate 

în temeiul OG nr. 26/2000 și nu asociațiile înființate în temeiul Legii nr. 196/2018, iar pe de 

altă parte, chiar dacă s-ar constatat aplicabilitatea deciziei și speței de față, așa cum s-a arătat 

anterior demersul concret al reclamantelor se încadrează într-un contencios subiectiv derivat 

din apărarea dreptului de proprietate comună, iar posibilitatea acționării în instanță este 

prevăzută în mod expres în Statutul asociației la art. 3 lit. b pct. 6, astfel încât nu ar fi 

încălcate nici cele statuate în decizia invocată. 
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Vătămarea asociațiilor se întrevede și din faptul că deși prin actul supus verificării 

legalității în prezenta cauză nu se conferă un drept de construire totuși, în temeiul acestuia, 

beneficiarul PUZ-ului poate obține în condițiile stabilite de această documentație o autorizație 

de construire. În aceste condiții, este evident interesul reclamantelor de a acționa înainte ca 

efectele PUZ-ului să devină definitive. În sprijinul acestor susțineri stau și dispozițiile din 

Ghidul CEDO de admisibilitate care stabilește că poate avea calitatea de victimă și persoana 

care, la un moment dat, ar putea să suporte în mod direct efectele unui act. Așadar, poate avea 

calitate procesuală și implicit interes nu numai persoana ce este lezată în prezent de un act în 

vigoare ci și cea care previzionează în mod rezonabil că acel act va avea un efect direct asupra 

sa. 

În sfârșit, Curtea constată că prin ultimele modificări aduse Legii nr. 50/1991 prin 

Legea nr. 149/2020 care, deși nu sunt aplicabile în prezenta cauză, totuși lasă să se întrevadă 

intenția legiuitorului de a oferi un rol important asociațiilor de proprietari în ceea ce privește 

construirea imobilelor învecinate prin exprimarea unui acord în formă autentică, pentru 

construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate. Or, 

aceste fapt implică și legitimarea procesuală a asociațiilor în acțiunile ce au ca obiect 

cenzurarea actelor administrative cu implicații asupra construcțiilor învecinate. 

Toate aceste argumente conduc la concluzia că asociațiile de proprietari justifică un 

interes legitim în promovarea acțiunii astfel încât în mod corect instanța de fond a respins 

excepția invocată, urmând ca recursului incident să fie, de asemenea, respins. 

Față de aceste considerente, Curtea a dispus respingerea ca nefondate a recursurilor 

promovate de către Prefectul Județului I. și recursul incident formulat de către „ABC” SRL 

însă a fost admis recursul formulat de Asociația de Locatari B și Asociația de proprietari C., a 

casat în parte sentința iar, în rejudecare, a respins excepția prescripției și a tardivității cererii 

formulate de recurentele reclamante și a trimis spre rejudecare cauza având ca obiect acțiunea 

în anulare formulată de reclamantele recurente Asociația de Locatari B și Asociația de 

proprietari C. în contradictoriu cu Municipiul I., Consiliul Local al Mun. I. și SC „A.” SRL, în 

vederea soluționării fondului. 

 

12. Recurs. Reprezentarea funcționarului public de către sindicat. Invocarea a 

excepției lipsei calității de reprezentant. Dovada reprezentării. Necesitatea existenței unei 

împuterniciri scrise 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil 

Indice alfabetic: Reprezentare: organizație sindicală; reprezentare în recurs; dovada calității 

de reprezentant; nulitatea cererii de recurs 

Temei de drept: Legea nr. 62/2011 art. 28; Cod de procedură civilă art. 82, art. 87, art. 486 

alin. 1 lit. a, alin. 2 și 3 

 

Prin urmare, orice demers în justiție făcut de organizația sindicală, în numele și 

pentru unui din membrii de sindicat, trebuie să aibă la bază o împuternicire scrisă din partea 

acelui membru de sindicat reprezentat. Lipsa unei asemenea împuterniciri prevăzută de 

dispozițiile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 62/2011, echivalează cu lipsa dovezii calității de 

reprezentat a sindicatului, neregulă procedurală care poate fi invocată în condițiile art. 82 

C.proc.civ. Lipsa unei asemenea împuterniciri poate fi invocată în calea de atac, dacă lipsa 

dreptului de reprezentare privește însăși exercitarea căii de atac de către organizația 

sindicală în numele și pentru membru de sindicat. Deși dreptul organizațiilor sindicale de 

reprezentare în instanță a membrilor săi este recunoscut prin lege, exercitarea în concret al 

acestuia este condiționat de prezentarea unei împuterniciri scrise în acest sens, iar lipsa unei 

asemenea împuterniciri, invocată cu privire la calea de atac a recursului, conduce la 
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anularea recursului, în condițiile art. 486 alin. 2 și 3 C.proc.civ. În cauză nu sunt aplicabile 

prevederile art. 87 alin. 2 C.proc.civ. care permit introducerea căii de atac chiar fără 

mandat, excepția prevăzută de lege fiind limitată la reprezentarea prin avocat, neputând fi 

extinsă și cu privire la reprezentarea unui salariat de către sindicatul din care face parte. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 268/10 martie 2021  

 

Prin sentința nr. 1217/ca/23.11.2020, Tribunalul Iași a respins excepția de nelegalitate 

invocată de reclamant. 

Prin aceeași hotărâre judecătorească, acțiunea formulată de Sindicatul C în numele și 

pentru AA, în contradictoriu cu Unitatea administrativ – teritorială B, Consiliul Local al 

Comunei B și Primarul Comunei B, județul Iași a fost respinsă. 

Împotriva sentinței nr. 1217/ca/23.11.2020 a Tribunalului Iași a promovat recurs 

Sindicatul C Iași, în numele și pentru membrul de sindicat AA, criticând-o ca fiind rezultatul 

aplicării greșite a dispozițiilor legale elaborate în materia adoptării Hotărârilor Consiliului 

Local care se referă la semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local. 

Intimații Unitatea administrativ-teritorială B, Consiliul Local al Comunei B și 

Primarul Comunei B, județul Iași au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepția 

nulității recursului pentru nemotivare și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a 

semnatarului cererii de recurs solicitând, în principal, ca instanța să constate că recursul este 

nul și, în subsidiar, respingerea recursului ca fiind nefondat. 

Analizând, în condițiile art. 248 din Codul de procedură civilă, excepția lipsei dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului cererii de recurs, Curtea a constatat că aceasta este 

întemeiată, pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 486 alin. 1 lit. a C.proc.civ. cererea de recurs trebuie să cuprindă numele și 

prenumele, domiciliul părții în favoarea căreia se exercită recursul sau, după caz, numele, 

prenumele și domiciliul convențional, numele, prenumele și domiciliu profesional al 

avocatului care formulează cererea, iar conform alin. 2 la cererea de recurs se vor atașa 

procura specială a mandatarului părții, împuternicirea avocațială. 

În cauză, recursul a fost exercitat de avocat DD, în calitate de reprezentant 

convențional al Sindicatului C Iași, care la rândul său a formulat cererea în numele și pentru 

AA. 

Deși avocatul avea dreptul să exercite calea de atac și să reprezinte Sindicatul C Iași, 

așa cum rezultă din împuternicirea aflată la dosarul instanței de fond, problema pusă în 

discuție de către intimați privește existența dreptului de reprezentare a reclamantului AA de 

către Sindicatului C Iași. 

În acest sens, Curtea a amintit prevederile art. 28 alin. 1 și 2 din Legea nr. 62/2011, 

potrivit cărora: „Organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din 

legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele 

individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale 

funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții 

sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau aleși. 

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de 

a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în 

numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora”. 

Prin urmare, orice demers în justiție făcut de organizația sindicală, în numele și pentru 

unui din membrii de sindicat, trebuie să aibă la bază o împuternicire scrisă din partea acelui 

membru de sindicat reprezentat.  



50 

Lipsa unei asemenea împuterniciri prevăzută de dispozițiile art. 28 alin. 2 din Legea 

nr. 62/2011, echivalează cu lipsa dovezii calității de reprezentat a sindicatului, neregulă 

procedurală care poate fi invocată în condițiile art. 82 C.proc.civ. 

Astfel, deși această împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat reprezentat 

nu a fost depusă nici în fața primei instanțe, o atare neregulă nu poate fi invocată pentru prima 

oară în calea de atac, așa cum rezultă din prevederile art. 82 alin. 2 C.proc.civ. 

Cu toate acestea, lipsa unei asemenea împuterniciri poate fi invocată în calea de atac, 

dacă lipsa dreptului de reprezentare privește însăși exercitarea căii de atac de către organizația 

sindicală în numele și pentru membru de sindicat. 

În aceste condiții, în cauză s-a constatat că Sindicatul C Iași nu a făcut dovada că a 

fost împuternicit de membrul de sindicat să exercite calea de atac a recursului, deși excepția a 

fost invocată de intimați prin întâmpinare. 

Deși dreptul organizațiilor sindicale de reprezentare în instanță a membrilor săi este 

recunoscut prin lege, exercitarea în concret al acestuia este condiționat de prezentarea unei 

împuterniciri scrise în acest sens, iar lipsa unei asemenea împuterniciri, invocată cu privire la 

calea de atac a recursului, conduce la anularea recursului, în condițiile art. 486 alin. 2 și 3 

C.proc.civ. 

În fine, în cauză nu sunt aplicabile prevederile art. 87 alin. 2 C.proc.civ. care permit 

introducerea căii de atac chiar fără mandat, excepția prevăzută de lege fiind limitată la 

reprezentarea prin avocat, neputând fi extinsă și cu privire la reprezentarea unui salariat de 

către sindicatul din care face parte. 

Având în vedere cele reținute mai sus, Curtea a admis excepția lipsei dovezii calității 

de reprezentant a semnatarului cererii de recurs, invocată prin întâmpinare, și a anulat recursul 

declarat de recurentul Sindicatul C Iași în numele și pentru membrul de sindicat AA împotriva 

sentinței Tribunalului Iași pentru lipsa dovezii calității de reprezentant a semnatarului cererii. 

 

13. Drept procesual civil. Revizuire. Descoperirea unui înscris doveditor nou. 

Condiții de admisibilitate ale motivului de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 5 

C.proc.civ. Ordonanță de clasare. Lipsa caracterului determinant 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil  

Indice alfabetic: Drept procesual civil: revizuire; înscris doveditor nou; ordonanță de clasare 

Temei de drept: Codul de procedură civilă - art. 509 alin. 1 pct. 5 

 

În condițiile în care ordonanța de clasare a parchetului de referă la aspecte de fapt 

preexistente momentului pronunțării hotărârii judecătorește a cărei revizuire se solicită în 

cauză, iar revizuentul nu avea posibilitatea de a determina soluționarea dosarului penal la o 

dată anterioară, documentul prezentat de revizuent trebuie acceptat ca înscris nou, în 

înțelesul art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. Examinarea caracterului determinant al unui 

înscris, ca cerință de admisibilitate a revizuirii, presupune verificarea aptitudinii înscrisului, 

din conținutul căruia rezultă faptul probator, de a combate aprecierea instanței ce a 

pronunțat hotărârea supusă revizuirii asupra faptului principal, astfel încât să fi putut 

conduce la adoptarea unei alte soluții decât cea efectiv pronunțată. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 49/13 ianuarie 2021  
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Prin Sentința nr. 886/CA/23.09.2020 pronunțată de Tribunalul Iași a fost respinsă 

cererea de revizuire formulată de revizuentul AA în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul 

de Poliție Județean I. 

A subliniat instanța de fond că potrivit art. 509 pct. 5 C.proc.civ., revizuirea unei 

hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea 

hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au 

putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința parților. 

Rezultă că pentru a se putea invoca ipoteza prevăzută de această dispoziție legală și a 

se admite cererea de revizuire, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiții: partea 

interesată să se bazeze pe un înscris nou, care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunțat 

hotărârea atacată; înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunțată hotărârea ce se 

cere a fi revizuită; înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunțat hotărârea 

atacată fie pentru că a fost reținut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de 

voința părții; înscrisul invocat pentru revizuire să fie determinant, în sensul că dacă ar fi fost 

cunoscut de instanță cu ocazia judecării pricinii soluția ar fi putut fi alta decât cea pronunțată. 

Fiind vorba despre condiții cumulative de admisibilitate a revizuirii, neîndeplinirea chiar și 

numai a uneia dintre acestea are drept consecință respingerea cererii de revizuire. 

Chiar dacă în practica judiciară s-a considerat ca fiind admisibilă o cerere de revizuire 

întemeiată pe un înscris doveditor întocmit ulterior hotărârii a cărei revizuire se cere, este 

esențial ca acesta să constate o situație de fapt anterioară pronunțării hotărârii și, totodată, să 

fie un înscris cu o importanță deosebită pentru dezlegarea pricinii – această ultimă condiție 

nefiind îndeplinită de hotărârea judecătorească invocată de revizuent. 

Astfel, chiar dacă s-ar accepta ideea că Ordonanța emisa de Parchetul de pe lângă 

Judecătoria I. în dosarul nr. zzz/P/2016, prin care s-a dispus „clasarea cauzei cu privire la 

săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 326 C.pen. de către suspectul AA, 

deoarece fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzuta de legea penală” este un înscris nou 

nu se reține teza că acesta ar constata o situație de fapt anterioară pronunțării hotărârii și ar fi 

determinant pentru dezlegarea pricinii, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscut de instanță, 

soluția ar fi putut fi alta decât cea adoptată. 

Revizuentul nu a fost încadrat pe postul de ajutor șef post la IPJ I. – Structura - P.P.C, 

așa cum s-a reținut prin sentința a cărei revizuire se cere, întrucât acesta nu îndeplinește 

condiția prevăzută de art. 10 alin. 1 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului. 

Reclamantul a fost condamnat definitiv prin sentința penală din 23.11.2009, dosar sss 

a Tribunalului zzz din Italia la 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării 

pedepsei/măsurii pe perioada de 5 ani pentru comercializarea de bunuri furate conform 

articolelor art. 648 C.pen., amendă 500 Euro cu suspendarea executării pedepsei/măsurii pe 

perioada de 5 ani pentru comercializarea de bunuri furate conform art. 648 C.pen. prin 

sentința penală din 23.11.2009. 

Pe toată durata organizării concursului reclamantul nu a adus la cunoștință 

organizatorului concursului această împrejurare, cu toate că avea cunoștință despre această 

condamnare, astfel cum reclamantul însuși precizează în petiția înregistrată cu nr. yyy la data 

de 06.07.2016 la sediul IPJ I., și mai ales avea această obligație potrivit regulilor de 

organizare a concursului. 

S-a refuzat încadrarea reclamantului întrucât acesta nu îndeplinește condiția prevăzută 

de art. 10 alin. 1 lit. c din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului. Aceasta soluție este 

evidentă având în vedere că reclamantul a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea de fapte 

cu intenție pe teritoriul statului italian, respectiv echivalentul infracțiunii de tăinuire în dreptul 

penal român, și mai ales că a omis cu bună știință să aducă la cunoștință organizatorului 

concursului despre această împrejurare. 

Acest comportament al reclamantului este incompatibil cu calitatea de polițist, prin 

această atitudine încălcându-se în mod vădit normele de etică și deontologie care guvernează 
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exercitarea profesiei de polițist (Hotărârea nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea 

Codului de etică și deontologie al polițistului). 

Faptul că prin ordonanța emisa de Parchetul de pe lângă Judecătoria I. în dosarul nr. 

zzz/P/2016, s-a dispus „clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, 

prev. de art. 326 C.pen. de suspectul AA, deoarece fapta nu a fost săvârșita cu vinovăția 

prevăzuta de legea penală”, nu are relevanță în cauză și nu poate înlătura antecedentele penale 

ale revizuentului, condamnarea acestuia în Italia, ce reprezintă o incompatibilitate a acestuia 

cu funcția de polițist în sensul că nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 10 alin. 1 lit. b din 

Legea 360/2002. 

Chiar dacă s-a dispus reabilitarea sa de către instanțele italiene, ca urmare a faptului că 

nu a săvârșit alte infracțiuni în decurs de 5 ani de zile, acest aspect nu are vreun efect al 

ștergerii antecedentelor penale ale revizuentului. 

Fiind vorba despre condiții cumulative de admisibilitate a revizuirii, neîndeplinirea 

chiar și numai a uneia dintre acestea are drept consecința respingerea cererii de revizuire, ca 

inadmisibilă. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul AA, solicitând admiterea 

recursului, arătând că în unele decizii ale instanței supreme date sub imperiul Codului de 

procedură civilă din 1865, se poate întâlni o interpretare mai largă, admițându-se că sunt 

situații în care pot fi invocate în revizuire și înscrisuri inexistente în momentul pronunțării 

hotărârii atacate.  

A mai precizat că înscrisul nou pe care își fundamentează cererea de revizuire îl 

reprezintă o „ordonanță” emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria I. în dosarul nr. 

zzz/P/2016, prin care s-a dispus „clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în 

declarații, prev. de art. 326 CP de către suspectul AA deoarece fapta nu a fost săvârșită cu 

vinovăția prevăzută de legea penală”. 

Consideră că înscrisul este determinant pentru soluționarea pricinii, întrucât procurorul 

a reținut în sarcina sa faptul că „pentru ocuparea postului de ajutor șef de post la IPJ I. - Postul 

de Poliție C., nu ar fi făcut mențiuni în autobiografia consemnată la data de 5.04.2016 cu 

privire la faptul că în cursul anului 2009 ar fi fost cercetat în stare de arest preventiv de 

autoritățile italiene” (situația de fapt pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale 

împotriva sa este identică cu situația de fapt reținută în cele două hotărâri judecătorești - faptul 

că în mod intenționat ar fi refuzat să prezinte în autobiografia sa situația juridică din anul 

2009). 

În urma analizei materialul probator, procurorul a constatat faptul că în sarcina sa 

poate fi reținută infracțiunea, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, sub 

aspectul laturii subiective. În mod concret este vorba despre lipsa intenției de a atesta 

împrejurări necorespunzătoare adevărului. 

Așadar, contrar celor reținute în cele două hotărâri judecătorești (din primul ciclu 

procesual), precum și în cuprinsul sentinței instanței de fond, a omis să prezinte în 

autobiografia sa situația juridică din anul 2009 în mod neintenționat - astfel cum se reține în 

cuprinsul ordonanței de clasare. 

Așadar, raportat la soluțiile pronunțate în primul ciclu procesual, ordonanța 

procurorului este un înscris determinant pentru soluționarea cauzei. 

Intimatul Inspectoratul de Politie Județean I., legal citat, a depus întâmpinare, 

apreciind că sentința recurată este temeinică și legală, motiv pentru care solicită respingerea 

recursului promovat de reclamant ca nefondat. 

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

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

Din perspectiva motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., 

Curtea a reținut că revizuirea, fiind o cale extraordinară de atac, dispozițiile legale care o 

reglementează sunt de strictă interpretare, astfel că exercitarea ei nu poate avea loc decât în 

cazurile și în condițiile prevăzute în mod expres de lege. 
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Potrivit dispozițiilor art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., revizuirea unei hotărâri 

pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul se poate cere „dacă, după darea hotărârii, s-

au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut fi 

înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților”. 

Din conținutul acestui text de lege, reies condițiile ce se impun a fi îndeplinite pentru 

admisibilitatea unei asemenea căi extraordinare de atac, respectiv: descoperirea unui înscris 

după pronunțarea unei hotărâri judecătorești, astfel că acest înscris trebuia să fi existat la data 

judecății, dar să nu fi fost cunoscut de instanța care a judecat fondul; imposibilitatea 

prezentării acestui înscris de parte datorită împrejurărilor la care se referă în mod expres chiar 

art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ.; înscrisul descoperit și invocat în revizuire să aibă un 

caracter determinant, adică să fi fost apt de a conduce la o altă soluție decât cea pronunțată. 

În acord cu prima instanță, Curtea a reținut aceleași considerente de inadmisibilitate, 

având în vedere că, înțelegând a se folosi de un înscris nou, revizuentul nu a dovedit 

îndeplinirea cumulativă a cerințelor prevăzute de temeiul de drept indicat pentru ca 

respectivul înscris să poată fi avut în vedere sub aspect probator. 

Suplimentar, instanța de recurs a subliniat că, în principiu, este imperios necesar să se 

constate o existență contemporană a înscrisului indicat de parte cu momentul judecății cauzei 

în care s-a pronunțat hotărârea definitivă ce face obiectul revizuirii, neputând fi cerută 

revizuirea unei hotărâri pe baza unor înscrisuri emise după pronunțarea acesteia. 

S-a ținut cont de circumstanțele în care a fost emis înscrisul prezentat de revizuent, 

cercetarea penală fiind începută înainte de rămânerea definitivă a sentinței prin care s-a dispus 

respingerea a acțiunii, însă soluția de clasare a intervenit în anul 2020. 

Or, în condițiile în care ordonanța de clasare a parchetului de referă la aspecte de fapt 

preexistente momentului pronunțării hotărârii judecătorește a cărei revizuire se solicită în 

cauză, iar revizuentul nu avea posibilitatea de a determina soluționarea dosarului penal la o 

dată anterioară, documentul prezentat de revizuent trebuie acceptat ca înscris nou, în înțelesul 

art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. 

Cu toate acestea, în acord cu prima instanță, s-a reținut că în cauză nu este îndeplinită 

cerința ca înscrisul invocat să fie doveditor, în sensul că dacă ar fi fost cunoscut de instanță cu 

ocazia judecării pricinii soluția ar fi putut fi alta decât cea pronunțată, deoarece revizuentul nu 

a expus o teză probatorie relevantă, aptă să conducă la revizuire, nefiind dovedită legătura de 

cauzalitate între soluția de respingere a cererii sale ca nefondată și înscrisul nou pe care și-a 

întemeiat cererea de revizuire. 

De altfel, prin susținerile invocate sub aspectul motivului de revizuire prevăzute de art. 

509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., revizuentul tinde în realitate să obțină o nouă judecată a cauzei, 

ceea ce excedă controlului realizat de instanță pe calea revizuirii, cale extraordinară de atac, 

de retractare, ce poate fi exercitată numai în condițiile și pentru motivele expres și limitativ 

prevăzute de lege. 

Instanța de recurs a avut în vedere că examinarea caracterului determinant al unui 

înscris, ca cerință de admisibilitate a revizuirii, presupune verificarea aptitudinii înscrisului, 

din conținutul căruia rezultă faptul probator, de a combate aprecierea instanței ce a pronunțat 

hotărârea supusă revizuirii asupra faptului principal, astfel încât să fi putut conduce la 

adoptarea unei alte soluții decât cea efectiv pronunțată. 

Or, din această perspectivă, ordonanța de clasare invocată de recurent, nu relevă o 

situație de fapt opusă interpretării date prin sentința nr. 1180/2017 a Tribunalului Iași în ceea 

ce privește îndeplinirea condiției de numire în funcția de polițist prevăzută de art. 10 lit. c din 

Legea nr. 360/2002.  

Astfel, ceea ce se reține în considerentele sentinței și deciziei nu era doar nedeclararea 

condamnării penale suferite în Italia, faptă ce ar fi întrunit elementele constitutive ale 

infracțiunii de fals în declarații, ci neîndeplinirea criteriilor de onoare, demnitate și probitate, 

ca urmare a comportamentului reclamantului constând în „omisiunea de a declara starea de 

arest preventiv și situația juridică în care a fost plasat în anul 2009”, precum și „atitudinea 
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reclamantului de a stărui să fie încadrat în funcția de polițist și după ce a aflat despre 

antecedentele sale penale”. 

În aceste condiții, ordonanța de clasare invocată de către revizuent nu poate să înlăture 

aspectele de fapt reținute în considerentele sentinței și deciziei cu privire la comportamentul 

reclamantului în cadrul procedurii de examen pentru agenți de poliție de la începutul anului 

2016 și calificarea acestuia comportament ca necorespunzător principiilor ce guvernează 

profesia de polițist. 

În consecință, a constatat Curtea, în acord cu opinia instanței de fond, că ceea ce se 

propune de către revizuent nu este o altă situație de fapt, relevată de probe noi, ci reluarea 

argumentelor formulate în susținerea acțiunii, în condițiile suplimentării probatoriului. 

În același sens este și jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, 

potrivit căreia admiterea unei căi extraordinare de atac, care repune în discuție o decizie 

definitivă printr-o procedură de reexaminare este considerată o încălcare a principiului 

securității raporturilor juridice. În virtutea acestui principiu nicio parte nu este abilitată să 

solicite repunerea în discuție a unei hotărâri definite și executorii cu unicul scop de a obține o 

reexaminare a cauzei și o nouă hotărâre, în privința sa (cauza Șerbănescu împotriva 

României). 

Față de considerentele expuse, Curtea a conchis că nu poate fi reținut în cauză motivul 

de revizuire prevăzut de art. 509 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., astfel că respinge, ca nefondat, 

recursul declarat împotriva sentinței prin care a fost respinsă cererea de revizuire. 

 

14. Procedură fiscală. Măsuri asigurătorii. Motivarea deciziei de instituire. Condiții 

de instituire. Pericol de sustragere și de diminuare a patrimoniului. Limitele valorile ale 

măsurii asigurătorii 

 

Cuprins pe materii: Procedură fiscală. 

Indice alfabetic: Măsuri asigurătorii: 

- condiții de instituire 

- motivare 

- pericol de sustragere  

- diminuare patrimoniu 

- limitele de instituire 

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

  Ordin președinte ANAF nr. 2546/2016 Anexa nr. 1 pct. 28 

 

Motivarea actului administrativ este evident că joacă un rol esențial în privința 

legalității sale însă, această cerință a motivării trebuie analizată în raport de procedura de 

adoptare a actului administrativ, identificându-se situații când actul administrativ are ca 

suport documentația prealabilă întocmită, iar motivarea se regăsește în cuprinsul acestei 

documentații sau situații când actul administrativ în sine conține și motivarea emiterii 

acestuia. Cerința de motivare a deciziei contestate a fost realizată în raport de modalitatea de 

emitere a actului administrativ fiscal, obligația de motivare a deciziei stipulată de prevederile 

art. 213 alin. 5 C.pr.fisc. neputând fi interpretată în sensul argumentării detaliate în corpul 

deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii a îndeplinirii condițiilor referitoare la 

dispunerea acestor măsuri atât timp cât anterior a fost întocmit un proces verbal în baza 

controlului inopinat. 

Instituirea de măsuri asigurătorii poate fi justificată doar de situații excepționale ce 

țin de comportamentul contribuabilului, 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. Amplitudinea operațiunilor de revânzare ulterioare a bunurilor 
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imobile și persoanele cumpărătoare, care unele dintre acestea ar face parte dintr-un circuit 

fictiv creat pentru a genera deduceri nejustificate de TVA, justifică pericolul sustragerii și 

diminuării patrimoniului. Relevanță în cauză, prezintă tendința societății intimate de a-și 

înstrăina patrimoniul având în vedere că achiziționarea bunurilor imobile în baza celor 2 

contracte de vânzare cumpărare nu are legătură directă cu activitatea economică a acesteia, 

fapt ce justifică posibilitatea reală de sustragere și de diminuare a patrimoniului până la 

momentul stabilirii realității operațiunilor fiscale. 

Prevederile pct. 28 din Anexa 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 2546/2016 au 

caracter supletiv deoarece au în vedere că, „de regulă”, măsurile asigurătorii se dispun în 

limita a 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, fapt ce relevă lipsa unei obligații 

imperative în sarcina organului fiscal de a limita măsurile asiguratorii la valoarea de 150% 

din valoarea creanței fiscale estimate/stabilite. Chiar și în lipsa unei atare obligații certe de 

limitare a valorii bunurilor sechestrate, măsurile asigurătorii dispuse nu pot fi 

disproporționate în raport de valoarea creanței estimate. Plecând de la datele obiective ce le 

relevă procesul verbal de licitație și de adjudecare, din data de 28.02.2019, în baza căruia 

societatea intimată a dobândit dreptul de proprietate, referitor la valoarea de dobândire a 

bunurilor, curtea a constatat că cerința proporționalității dintre valoarea creanței estimate 

de organul fiscal și valoarea bunurilor în raport de care au fost instituit măsurile asigurătorii 

a fost respectată, nefiind pricinuită reclamantei nicio vătămare. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 270/10 martie 2021 

 

Împotriva sentinței nr. 1236/c.a./26 noiembrie 2020 a Tribunalului Iași a promovat 

recurs pârâta Administrația Județeană a Finanțelor Publice I., invocând incidența motivelor de 

casare prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 din Codul de procedură civilă. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că soluția instanței de fond este 

nelegală și netemeinică, fiind pronunțată cu aplicarea și interpretarea greșită a dispozițiilor art. 

213 alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și 

ale O.P.A.N.A.F. nr. 2546/2016, în raport de situația de fapt prezentată de organul fiscal și 

care rezultă din probele administrate în cauză. De asemenea, față de motivarea primei instanțe 

referitoare la dosarul de insolvență al debitorului SC „BB” SA, apreciază că hotărârea 

recurată conține motive străine de natura cauzei. 

Întrucât în timpul inspecției s-a constatat existența pericolului că debitoarea SC „AA” 

SRL să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând 

în mod deosebit colectarea, așa după cum s-a prezentat în Referatul justificativ al măsurilor 

asigurătorii emis în data de 24.07.2020, înregistrat sub nr. AIF xxxx/24.07.2020, organul de 

control a luat decizia instituirii măsurilor asigurătorii. Astfel, în temeiul prevederilor art. 213 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, A.J.F.P. I. – Activitatea de 

Inspecție Fiscală a emis Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. AIF 

yyyy/24.07.2020, prin care s-a dispus măsura instituirii sechestrului asigurător asupra 

bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, pentru un prejudiciu estimat în sumă totală de 

2.219.327 lei, reprezentând T.V.A.. 

În vederea luării măsurilor asigurătorii, Decizia de măsuri asigurătorii nr. AIF 

yyyy/24.07.2020 a fost înaintată Administrației Județene a Finanțelor Publice I. prin adresa 

nr. qqq/24.07.2020, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală și ale pct. 37, 38 din Anexa 1 la Ordinul A.N.A.F. nr. 

2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a masurilor asigurătorii prevăzute 

de Codul de procedură fiscală. 

În baza acestor documente, în data de 30.07.2020, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice I. a încheiat, în baza prevederilor art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 
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privind Codul de procedură fiscală Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri 

imobile nr. zzzz/30.07.2020, asupra bunurilor imobile menționate în decizia de măsuri 

asigurătorii, respectiv asupra unui număr de 68 de imobile, din totalul celor 72 de imobile 

situate în aaa, astfel cum au fost individualizate în Anexa la Procesul-verbal de sechestru 

asigurător pentru bunuri imobile nr. zzzz/30.07.2020, bunuri care au fost dobândite de către 

contestatoare în baza Procesului-verbal de licitație și adjudecare nr. vvv/28.02.2019, înscrise 

ulterior în Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ccc/10.04.2019 la S.P.N. 

DDD, cu excepția imobilelor cu nr. crt. 2, 4, 6 și 27 din procesul-verbal de licitație si 

adjudecare nr. ddd/28.02.2019, motivat de faptul că aceste imobile au fost valorificate către 

SC „EE” SRL. 

A arătat recurenta că, din analiza acestor prevederi legale, rezultă faptul că 

nemotivarea unui act administrativ-fiscal reprezintă o cauză de nulitate relativă a actului, și nu 

de nulitate absolută. 

Pornind de la această premisă, o cauză de nulitate relativă poate conduce la 

constatarea nulității actului numai în situația în care acesta produce părții o vătămare care nu 

poate fi altfel înlăturată. Or, o astfel de vătămare nu poate fi reținută în speță, pe de o parte, 

întrucât dreptul la apărare al societății nu a fost îngrădit, având în vedere faptul că societatea a 

uzat de dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de măsuri asigurătorii la instanța de 

contencios administrativ competentă iar, pe de altă parte, reclamanta a avut posibilitatea de a-

și exprima argumentele de fapt și de drept în legătură cu fondul aspectelor ce țin de 

constatările inspectorilor fiscali care rezultă din cuprinsul Procesului-verbal nr. 

bbb/15.07.2020 încheiat de inspectorii fiscali. 

Apreciază că în mod nelegal a reținut instanța de fond faptul că decizia de măsuri 

asigurătorii nu cuprinde în concret motivele care au dus la instituirea măsurilor asigurătorii, în 

condițiile în care acestea pot fi cu ușurință desprinse din conținutul Procesului-verbal nr. 

bbb/15.07.2020, care a stat la baza emiterii Deciziei de măsuri asigurătorii nr. 

yyyy/24.07.2020. 

Menționează totodată faptul că procesul-verbal de constatare este un act premergător 

emiterii deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii și face parte din documentația care stă la 

baza emiterii deciziei, astfel încât nu poate fi ignorat și trebuie să constituie element de 

analiză împreună cu decizia contestată. Or, atât timp cât analiza Procesului-verbal nr. 

bbb/15.07.2020 permite identificarea elementelor (prezentarea situației de fapt, indicarea 

dispozițiilor legale nerespectate, comportamentul fiscal al debitorului) care demonstrează cu 

claritate întrunirea condițiilor prevăzute de art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, consideră că motivarea primei instanțe nu poate fi primită. 

Faptul că Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020 nu poate fi contestat, fiind un act de 

constatare (art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală), nu echivalează 

cu lipsirea de eficiență a aspectelor reținute de inspectorii fiscali, procesul-verbal stând la 

baza emiterii deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. 

De asemenea, deosebit de relevant este faptul că Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020 

nu a stat numai la baza emiterii Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. AIF 

yyyy/24.07.2020, ci și a Sesizării Penale nr. AIF sss/14.08.2020, încheiată de inspectorii 

fiscali și înaintată către D.I.I.C.O.T., B.C.C.O. Iași (fiind direcționată ulterior către D.N.A.), 

astfel încât situația fiscală reală a debitorului și comportamentul fiscal al acestuia nu pot fi 

desprinse decât prin analiza ansamblului actelor emise cu ocazia verificărilor efectuate de 

organele de inspecție fiscală din cadrul A.J.F.P. Iași. În caz contrar, a analiza individual 

decizia de măsuri asigurătorii înseamnă a lipsi de eficiență încheierea procesului-verbal de 

constatare, aceasta cu atât mai mult cu cât, în speță, Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020 

cuprinde 16 pagini, în cuprinsul cărora inspectorii fiscali au prezentat pe larg toate aspectele 

din coroborarea cărora a rezultat necesitatea instituirii măsurilor asigurătorii. 

Împrejurarea potrivit căreia societatea a înstrăinat, în decurs de opt luni, mare parte din 

terenurile deținute în proprietate (din totalul terenurilor achiziționate în aprilie 2019 conform 
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contractului de vânzare-cumpărare nr. ccc/10.04.2019, societatea a înstrăinat până în luna 

decembrie 2019 un număr de 18 terenuri) reprezintă un indiciu foarte relevant privind 

pericolul de sustragere și risipire a patrimoniului, în acest fel periclitând în mod considerabil 

colectarea, atât a datoriilor declarate de societate în sumă de 1.368.838 lei, cât și a diferențelor 

stabilite conform Procesului-verbal nr. bbb/15.07.2020, în sumă de 2.219.327 lei. 

Prin urmare, actele de inspecție fiscală ce stau la baza emiterii Deciziei de măsuri 

asigurătorii demonstrează faptul că SC „AA” SRL are un comportamentul fiscal inadecvat, iar 

descrierea în detaliu efectuată la capitolul „CAP. II lit. A) - Achiziții și livrări pe circuitul 

comercial” din Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020, arată în mod clar intenția și participarea în 

mod activ la crearea unor avantaje financiar-fiscale și financiare nereale, prin ansamblul unor 

tranzacții și acte contabile întocmite doar la modul pur formal, fără a se ține cont de realitatea 

și cronologia desfășurării circuitelor comerciale. 

Astfel, pe lângă diferențele suplimentare stabilite prin Procesul-verbal nr. 

bbb/15.07.2020 în sumă de 2.219.327 lei, la data încheierii procesului-verbal debitoarea 

înregistra și alte obligații de plată, declarate la organul fiscal în urma activității economice 

desfășurate, în sumă de 1.368.838 lei, reprezentând 1.342.596 lei - debite și 26.242 lei - 

dobânzi și penalități calculate de organul fiscal pentru neachitarea la scadență a sumelor 

declarate de către debitor din activitatea curentă. 

Mare parte din aceste creanțe sunt aferente perioadei de până la 21.03.2020, când au 

intrat în vigoare prevederile art. VII alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 29/2020 privind unele 

măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în M. Of. nr. 230/21.03.2020, coroborate cu 

dispozițiile OUG nr. 181/2020 publicată în M. Of. nr. 988/26.10.2020, prin care termenele de 

plată a obligațiilor fiscale au fost prorogate până la data de 25 decembrie 2020 pentru 

obligațiile fiscale născute după data de 21 martie 2020.  

Deși în conturile bancare ale societății reclamante au intrat sume importante de bani în 

anul 2019, acestea au fost folosite pentru plata unor achiziții ce nu au legătură cu activitatea 

firmei sau au fost viramente în conturi personale, astfel cum este detaliat în cap. „Cap. II 

punct 1 lit. B) – Decontări, retrageri și rulaje bancare” din Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020, 

neexistând în nici un caz intenția de a se achita sumele datorate bugetului de stat, în special 

impozitul pe profit. Mai mult, se consemnează în actele de inspecție fiscală faptul că, pentru a 

se diminua creanțele fiscale rezultate în urma livrărilor de echipamente, în special T.V.A., 

reprezentanții firmei sau cei care controlează SC „AA” SRL introduc în contabilitate facturi 

fictive de la o altă entitate evazionistă, respectiv SC „FFF” SRL, așa cum este detaliat în 

„Cap. II pct. 1 lit. D) – Achiziții Fictive” din Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020. 

Privitor la condiția existentei pericolului ca reclamanta să se sustragă, să își ascundă 

ori să își risipească patrimoniul, periclitând în mod considerabil colectarea, arată că decizia 

contestată nu poate fi analizată, referitor la cerința motivării, doar din perspectiva strictă a 

conținutului său, având în vedere că acesta face obiectul unei proceduri stricte reglementate 

prin Ordinul Președintelui A.N.A.F. nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente și pentru aprobarea modelelor, 

modului de utilizare și de păstrare a unor formulare. 

În condițiile în care decizia de măsuri asigurătorii are un formular standard care a fost 

aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 2546/2016, la verificarea cerinței motivării deciziei se impune a 

tine cont și de Referatul justificativ al măsurilor asigurătorii nr. AIF xxxx/24.07.2020, precum 

și de analiza detaliată a situației financiare și fiscale a societății, cuprinsă în actul de inspecție 

fiscală încheiat (Procesul-verbal nr. bbb/15.07.2020), în care se regăsesc în mod clar 

argumentele concrete ce au determinat impunerea acestor măsuri, în esență constatându-se că 

debitorul are un comportament fiscal inadecvat, întrucât și-a diminuat în mod artificial 

creanțele fiscale, debitorul are declarate creanțe fiscale semnificative pe care nu le achită, 

existând indicii temeinice privind intenția acestuia de a nu achita creanțele suplimentare. 

Cu privire la faptul că motivarea unui act administrativ nu poate fi complinită prin 

trimiterea la un alt act premergător, face trimitere la prevederile art. 131 din Legea nr. 
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207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora la raportul de inspecție fiscală se 

anexează, ori de câte ori este cazul, acte privind constatări efectuate la sediul contribuabilului, 

cum ar fi procese-verbale încheiate cu ocazia controalelor inopinate sau de constatare la fața 

locului și alte acte asemenea. 

Chiar dacă textul de lege invocat face referire la raportul de inspecție fiscală, apreciază 

că, prin similitudine, soluția poate fi aplicată și cu privire la decizia de măsuri asigurătorii. 

Referitor la valoarea bunurilor asupra cărora s-a aplicat măsura asiguratorie, arată că, 

dacă s-ar ține cont de valoarea achiziției acestor terenuri la prețul de 4.445.710 lei 

(echivalentul a 934.496 euro), din care s-ar scădea valoarea terenurilor vândute de societate 

până la 30.06.2020 în sumă de 1.454.168 lei (conform evidenței contabile), ar rezulta 

următorul calcul: 4.445.710 lei (valoare achiziție) - 1.454.168 lei (valoare bunuri vândute) = 

2.991.542 lei (valoare bunuri rămase). 

Or, chiar și în aceste condiții, valoarea bunurilor deținute de SC „EE” SRL la data 

emiterii deciziei de măsuri asigurătorii nu depășește procentul maxim de 150% prevăzut la 

pct. 28 din Anexa 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 2546/2016, care stabilește că: „În cazul bunurilor 

proprietate a debitorului, dispunerea măsurilor asigurătorii se efectuează, de regulă, în limita a 

150 % din valoarea sumei estimate/stabilite”. 

Pe de altă parte, referitor la pct. 28 din Anexa 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 2546/2016, textul 

de lege consacră un caracter de recomandare și nu de obligativitate, cu privire la limita de 

150%, motivat de faptul că măsura dispusă în cazul societății reclamante este o măsură 

asiguratorie și vizează indisponibilizarea bunurilor proprietatea acesteia, măsură care nu și-a 

produs efecte din punct de vedere juridic, motivat și de faptul că în perioada martie – 

decembrie 2020 în conformitate cu prevederile art. VII alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 

29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, coroborate cu prevederile OUG 

nr. 181/2020, termenele de plată ale obligațiilor fiscale au fost prorogate până la data de 25 

decembrie 2020 pentru obligațiile fiscale născute după data de 21 martie 2020. Mai mult decât 

atât, pentru creanțele născute după data de 21 martie 2020, procedura de executare silită a fost 

suspendată în contextul legislativ indicat anterior. 

În ceea ce privește motivarea Tribunalului Iași referitoare la dosarul de insolvență al 

debitorului SC „BB” SA Iași și la calitatea de creditor al organului fiscal, apreciază că acestea 

exced prezentei cauze, fapt pentru care hotărârea recurată conține motive străine de natura 

cauzei, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de 

procedură civilă. 

Intimata SC „AA” SRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului 

formulat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași și menținerea ca legală și 

temeinică a sentinței pronunțate de instanța de fond. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este întemeiat, pentru 

considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.pr.civ. 

Obiect al litigiului îl formează legalitatea Deciziei nr. yyyy/24.07.2020 prin care 

recurenta a dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății reclamante 

„AA” SRL până la concurența sumei de 2.219.327 de lei, respectiv îndeplinirea condițiilor 

legale pentru dispunerea acestor măsuri și modalitatea de instituire a acestor măsuri 

asigurătorii. 

Prima critică dezvoltată de către recurentă în raport de hotărârea recurată, ce constituie 

și aspectul de nelegalitate principal invocat de către societatea intimată, se referă la 

neîndeplinirea cerinței de motivare a actului administrativ, reținută ca motiv de nelegalitate de 

către prima instanță, critică pe care curtea de apel a constatat-o ca fiind fondată. 

Judecătorul fondului, prin argumentarea oferită, relevă o confuzie gravă între cerința 

de motivare a actului administrativ, ca cerință de formă imperativă, și îndeplinirea condițiilor 

de dispunere a măsurilor asigurătorii, astfel cum situațiile excepționale sunt prevăzute expres 

în art. 213 alin. 2 C.proc.fisc., la care judecătorul fondului face referire că nu sunt justificate 

prin decizie. 



59 

Motivarea actului administrativ este evident că joacă un rol esențial în privința 

legalității sale însă, această cerință a motivării trebuie analizată în raport de procedura de 

adoptare a actului administrativ, identificându-se situații când actul administrativ are ca suport 

documentația prealabilă întocmită, iar motivarea se regăsește în cuprinsul acestei 

documentații sau situații când actul administrativ în sine conține și motivarea emiterii 

acestuia. 

Practic, prin motivare, organul emitent trebuie justifice în fapt și în drept condițiile de 

emitere a actului administrativ. 

Transpus raționamentul anterior la situația de fapt a cauzei se constată că la baza 

emiterii deciziei contestate stă procesul-verbal de inspecție nr. bbb/15.07.2020, act indicat 

expres în preambulul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, în acest act regăsindu-se 

analizate faptele imputate societății intimate și care au condus la instituirea măsurilor 

asigurătorii.  

De asemenea, organul fiscal avea obligația de a indica cazul sau cazurile care impun 

luarea măsurilor asigurătorii prin raportare la prevederile art. 213 alin. 2 C.proc.fisc., cerință 

respectată astfel cum rezultă din cuprinsul Deciziei nr. AIF yyyy//24.07.2020. 

Cerința de motivare a deciziei contestate a fost realizată în raport de modalitatea de 

emitere a actului administrativ fiscal, obligația de motivare a deciziei stipulată de prevederile 

art. 213 alin. 5 C.proc.fisc. neputând fi interpretată în maniera descrisă de prima instanță, în 

sensul argumentării detaliate în corpul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii a 

îndeplinirii condițiilor referitoare la dispunerea acestor măsuri atât timp cât anterior a fost 

întocmit un proces verbal în baza controlului inopinat. De altfel, însăși procedura de instituire 

a măsurilor asigurătorii reglementată prin Ordinul nr. 2546/2016 al președintelui ANAF 

confirmă raționamentul curții de apel, contrar celui expus de către judecătorul fondului. 

În concluzie, curtea de apel a constatat că cerința de motivare a deciziei de instituire a 

măsurilor asigurătorii emisă la data de 24.07.2020 a fost respectată de către organul fiscal, 

aceasta având la bază procesul-verbal de control nr. bbb/15.07.2020, în care sunt descrise 

fapte și operațiuni care justifică în opinia organului fiscal dispunerea de măsuri asigurătorii, în 

cuprinsul deciziei indicându-se cazurile speciale care au justificat instituirea măsurilor. 

Cea de a doua critică invocată de administrația fiscală recurentă, ce reprezintă și o 

apărare a societății intimate „AA” SRL, vizează neîndeplinirea condițiilor referitoare la 

instituirea măsurilor, astfel cum acestea sunt indicate de art. 213 alin. 2 C.proc.fisc. 

Potrivit dispozițiilor legale anterior referite, instituirea de măsuri asigurătorii poate fi 

justificată doar de situații excepționale ce țin de comportamentul contribuabilului, 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. 

Analiza constatărilor cuprinse în procesul verbal de control realizate de organul fiscal 

la data de 15.07.2020 relevă îndeplinirea în cauză a condițiilor legale pentru instituirea 

măsurilor asigurătorii. 

Astfel, organul fiscal indică faptul că societatea intimată a achiziționat diverse bunuri 

ce nu au legătură cu activitatea economică a acesteia, printre care mai multe bunuri imobile 

constând în suprafețe de teren și clădiri, conform contractelor de vânzare-cumpărare 

autentificate sub nr. www/19.12.2018 la BNP GGG și nr. ccc/10.04.2019 la BNP DDD. Parte 

din aceste bunuri imobile au fost parțial revândute imediat după achiziție, anterior controlului 

realizat de organul fiscal, iar amplitudinea operațiunilor de revânzare ulterioare a bunurilor 

imobile și persoanele cumpărătoare, care unele dintre acestea ar face parte dintr-un circuit 

fictiv creat pentru a genera deduceri nejustificate de TVA, justifică pericolul sustragerii și 

diminuării patrimoniului. Din cele 72 de bunuri asupra cărora s-a instituit sechestrul 

asigurător, au fost identificate ca înstrăinate 18 bunuri imobile, din care 4 bunuri înstrăinate 

către SC „EE” SRL. 

Identificarea înstrăinărilor bunurilor imobile realizate de societatea intimată în raport 

de datele existente în evidențele OCPI Iași s-a realizat la data punerii în aplicare a măsurii 
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sechestrului asigurător, din punct de vedere contabil operațiunile fiind avute în vedere la 

analiza relațiilor economice și a comportamentului fiscal al societății intimate și SC „EE” 

SRL, existând suspiciunea rezonabilă de derulare a unor operațiuni fictive de vânzare-

cumpărare a bunurilor imobile, supraevaluate, cu scopul de a deduce artificial TVA (pct. E 

din raportul de control). Totuși, relevanță în cauză, prezintă tendința societății intimate de a-și 

înstrăina patrimoniul având în vedere că achiziționarea bunurilor imobile în baza celor două 

contracte de vânzare-cumpărare nu are legătură directă cu activitatea economică a acesteia, 

fapt ce justifică posibilitatea reală de sustragere și de diminuare a patrimoniului până la 

momentul stabilirii realității operațiunilor fiscale.  

Pe lângă operațiunile economice vizând achiziția și vânzarea de bunuri imobile, 

organul fiscal a avut în vedere și celelalte operațiuni pretins fictive descrise la pct. D al 

procesului-verbal de control, astfel încât obligațiile fiscale scadente și neachitate ale societății, 

în valoare de 1.368.838 de lei, corelate cu suma estimată prin procesul-verbal de control din 

data de 15.07.2020, respectiv 2.219.327 de lei, pot ridica dificultăți în recuperare. 

Pe cale de consecință, în cauză erau îndeplinite condițiile legale pentru dispunerea 

măsurilor asigurătorii în sensul art. 213 alin. 2 C.proc.fisc., tribunalul reținând eronat că nu ar 

fi justificate de către organul fiscal condițiile cumulative a acestor măsuri. 

În privința celei de a treia critici invocate de către recurentă, ce constituie și o apărare 

esențială a societății intimate, referitoare la limita valorică de instituire a măsurilor 

asigurătorii, prin raportare la pct. 28 din Anexa 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 

2546/2016, curtea a constatat-o pertinentă, având în vedere interpretarea eronată dată de 

instanța de fond dispoziției legale incidente în cauză. 

În primul rând, se impune precizarea că norma legală (art. 213 C.pr.fisc.), referitoare 

la instituirea măsurilor asiguratorii în materie fiscală, nu instituie o valoare limită până la 

concurența căreia să poată fi dispuse măsurile asiguratorii. 

În al doilea rând, însăși prevederile pct. 28 din Anexa 1 la Ordinul președintelui 

ANAF nr. 2546/2016 au caracter supletiv deoarece au în vedere că, „de regulă”, măsurile 

asigurătorii se dispun în limita a 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, fapt ce relevă 

lipsa unei obligații imperative în sarcina organului fiscal de a limita măsurile asiguratorii la 

valoarea de 150% din valoarea creanței fiscale estimate/stabilite. Pe cale de consecință, 

valoarea bunurilor sechestrate poate depăși 150% din valoarea creanței estimate/stabilite. 

Dar chiar și în lipsa unei atare obligații certe de limitare a valorii bunurilor sechestrate, 

măsurile asigurătorii dispuse nu pot fi disproporționate în raport de valoarea creanței estimate 

și această cerință a proporționalității a fost verificată de către curtea de apel. 

În raport de aspectele constatate de organul fiscal și de apărările invocate se observă 

faptul că societatea intimată a achiziționat bunuri imobile în valoare de 1.054.496,64 euro, la 

sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2019. Ulterior, doar 4 imobile din totalul de 72 de 

bunuri imobile identificate de organul fiscal, au fost înstrăinate prin contractul de vânzare-

cumpărare autentificat sub nr. ggg/20.12.2019, pentru suma de 600.000 de euro, organul fiscal 

pretinzând în actul de control că societatea intimată a procedat la reevaluarea bunurilor 

imobile, dându-le o valoare disproporționat de mare în scopul majorării artificiale a 

operațiunii de deducere a TVA în urma revânzării acestor bunuri. 

La dosarul cauzei, societatea reclamantă a depus doar raportul de evaluare a nr. 

xx/24.03.2020, ce vizează 7 imobile cu destinația de construcții, iar privința valorii celorlalte 

bunuri imobile deținute a depus doar registrul de inventar, fără a fi depus raportul de 

reevaluare în privința terenurilor. 

În privința suprafețelor de teren curtea de apel a constatat că au fost dobândite de 

societatea „AA” SRL prin participarea la licitația publică din data de 28.02.2019, organizată 

de lichidatorul judiciar „R” SPRL, în vederea vânzării bunurilor imobile al societății falite 

„BB” SA. 

Din analiza procesului-verbal de licitație și adjudecare reiese că anterior acestui 

moment bunurile vândute la licitație au fost evaluate de societatea „WW” SRL din D., iar prin 
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licitație, care a pornit de la prețul de evaluare, valoarea a fost majorată cu încă 60% datorită 

competiției dintre cei 2 participanți, prețul final fiind achitat de societatea „AA” SRL. 

Între data licitației la care au fost dobândite bunurile și data revânzării parțiale a 

acestora de către societatea reclamantă-intimată s-au scurs doar 10 luni, interval de timp 

insuficient în a justifica obiectiv creșterea valorii de piață și, implicit, a valorii de inventariere 

a acestor bunuri, aspect ce relevă un dubiu cu privire la valoarea de inventar reală a bunurilor 

tranzacționate sau aflate în patrimoniul reclamantei, conform obiecției indicate de organul 

fiscal, respectiv reevaluarea artificială a acestor cu consecințe în plan fiscal. 

Plecând de la datele obiective ce le relevă procesul-verbal de licitație și de adjudecare, 

din data de 28.02.2019, în baza căruia societatea intimată a dobândit dreptul de proprietate, 

referitor la valoarea de dobândire a bunurilor, curtea a constatat că cerința proporționalității 

dintre valoarea creanței estimate de organul fiscal și valoarea bunurilor în raport de care au 

fost instituit măsurile asigurătorii a fost respectată, nefiind pricinuită reclamantei nicio 

vătămare. 

Având în vedere considerentele anterior expuse se constată temeinicia motivului de 

casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., soluția tribunalului fiind rezultatul 

interpretării eronate a dispozițiilor legale incidente cauzei, analizate în prezentele 

considerente, astfel încât Curtea admite calea de atac cu consecința casării sentinței recurate și 

respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, fiind legală și temeinică decizia de 

instituire a măsurilor asigurătorii. 

 

15. Funcționari publici. Polițiști. Spor de risc și suprasolicitare neuropsihică. 

Sistarea acordării dreptului salarial pe perioada desfășurării unei misiuni operative 

internaționale. Necontestarea actului administrativ de sistare a plății. Consecințe 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ.  

Indice alfabetic: Funcționari publici: polițiști; spor de risc și suprasolicitare neuropsihică; 

refuz nejustificat de acordare drepturi salariale 

Temei de drept: Legea nr. 153/2017 - Anexa nr. V, Cap. VIII, Secțiunea 1 art. 5; Legea nr. 

554/2004 - art. 2 alin. 1 lit. c) 

 

Deși reclamantului intimat i s-a comunicat Dispoziția Șefului Inspectoratului de 

Poliție Județean (fiind depusă la dosar odată cu cererea de chemare în judecată), acesta nu a 

înțeles să conteste legalitatea actului administrativ emis de pârât și care a avut ca efect 

neplata sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică în perioada 12.09.2019-18.02.2020. 

Atâta timp cât pentru sistarea plății sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică a fost 

emisă Dispoziția Șefului Inspectoratului de Politie Județean I., iar reclamantul-intimat nu a 

contestat legalitatea acestui act, în mod greșit prima instanța a obligat pârâtul la plata 

sporului în discuție, fără a observa că reclamantul a pretins acordarea unor drepturi 

salariale, deși în privința sa a fost emis un act administrativ prin care a fost sistată plata 

acelor drepturi, iar acest act administrativ nu a fost contestat în condițiile legii.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 230/24 februarie 

2021  

 

Prin sentința nr. 1256/c.a./04.12.2020, Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată de 

Sindicatul B, în numele și pentru membrul de sindicat AA, în contradictoriu cu pârâtul 

Inspectoratul de Poliție Județean I., pe care l-a obligat să plătească reclamantului AA sumele 
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aferente sporului pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de funcție 

pentru perioada 12.09.2019 – 18.02.2020, la care se adaugă dobânda penalizatoare prevăzută 

de art. 1 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 13/2011, calculată de la data scadenței lunare a 

drepturilor salariale cuvenite, precum și suma de 1100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinței nr. 1256/c.a. din data de 04.12.2020 a Tribunalului Iași a promovat 

recurs pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, invocând incidența motivului de casare 

prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Recurentul apreciază că sentința instanței de fond este nelegală și netemeinică, fiind 

pronunțată cu aplicarea greșită a normelor de drept material. 

A arătat că, în fapt, reclamantul este angajatul Inspectoratului de Poliție Județean I, 

având calitatea de subinspector de poliție în cadrul Serviciului de Investigații a Criminalității 

Economice. 

În perioada 12.09.2019 – 18.02.2020, intimatul reclamant a participat, în calitate de 

specialist suport operativ, la o misiune comună operativă în Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord. 

Având în vedere faptul că în perioada cât a participat la misiunea comună ce se 

desfășura în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, subinspectorul de poliție AA 

nu s-a aflat la programul de lucru conform condițiilor specifice de muncă prevăzute în fișa 

postului, precum și faptul că în perioada aferentă misiunii cu caracter operativ acesta nu a 

desfășurat activități de poliție judiciară în sensul Legii nr. 364/2004 privind organizarea și 

funcționarea poliției judiciare, prin Dispoziția Șefului I.P.J. Iași nr. zzz/13.01.2020 s-a dispus 

sistarea sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică în procent de 10% din salariul de 

funcție, pentru perioada 12.09.2019 – 18.02.2020. 

Având în vedere faptul că în perioada misiunii în străinătate, subinspectorul de poliție 

AA nu a desfășurat activități de poliție judiciară în sensul Legii nr. 364/2004 privind 

organizarea și funcționarea poliției judiciare, respectiv activități de constatare a infracțiunilor, 

de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de cercetare penală, sub 

conducerea, supravegherea și controlul procurorului, apreciază că nu este îndeplinită condiția 

sine qua non pentru a beneficia de sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, respectiv 

aceea de a desfășura activități de poliție judiciară. 

Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.M.A.I. nr. 577/2008 

privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea 

repausului săptămânal, programul de lucru reprezintă: „perioada în care polițistul își 

desfășoară, activitatea și îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu potrivit prevederilor 

fișei postului”. 

Or, în perioada misiunii în străinătate, ofițerul nu s-a aflat la programul normal de 

lucru, astfel cum acesta este reglementat în fișa postului, la condițiile specifice de muncă 

privind locul de muncă, programul de lucru și deplasări curente. 

Pe cale de consecință, întrucât potrivit normelor metodologice sporul pentru risc și 

suprasolicitare neuropsihică se sistează pe perioada absenței neîntrerupte de la programul de 

lucru mai mare de 30 de zile, iar în perioada misiunii în străinătate ofițerul nu s-a aflat la 

programul de lucru conform condițiilor specifice de muncă prevăzute în fișa postului 

referitoare la locul de muncă, programul de lucru și deplasări curente, măsura sistării plății 

sporului pentru risc și suprasolicitare neuropsihică în procent de 10% din salariul de funcție în 

perioada 12.09.2019 -  18.02.2020 este legală. 

Totodată, pe întreaga durată a misiunii desfășurate pe teritoriul Regatului Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord reclamantul a beneficiat de toate drepturile bănești cuvenite 

potrivit legislației în vigoare, respectiv salariul de funcție, compus din salariul de funcție, 

salariul gradului profesional deținut și gradație, fără însă a beneficia de sporurile care se 

acordă pe bază de pontaj sau în raport de alte criterii. 
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Intimatul Sindicatul B, în numele și pentru membrul de sindicat AA a formulat 

întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, menținerea ca legală și temeinică a 

hotărârii pronunțate de instanța de fond și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.  

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

legale aplicabile, Curtea a reținut că recursul este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

Așa cum rezultă din înscrisurile de la dosar reclamantul-intimat este angajat al 

recurentului I.P.J. I. – Biroul de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul 

Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și în această calitate a beneficiat de un 

spor de risc și suprasolicitare neuropsihică, spor prevăzut de art. 5 din Anexa V, Cap. VIII, 

Secțiunea 1 din Legea nr. 153/2017, text de lege conform căruia: „Judecătorii de la Înalta 

Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și 

judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-

asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, asistenții judiciari, inspectorii judiciari, 

personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică și personalul 

auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize 

Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție 

judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune 

beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv 

de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, 

respectiv la indemnizația lunară de încadrare.” 

În perioada 12.09.2019-18.02.2020 reclamantul-intimat a participat, în calitate de 

specialist suport operativ, la o misiune comună operativă desfășurată în Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord, misiunea încadrându-se în prevederile H.G. nr. 518/1995 lit. m, 

așa cum rezultă din Nota de Fundamentare xxx/2.08.2019. 

Apreciindu-se că pe perioada cât a participat la misiunea menționată reclamantul nu 

mai îndeplinea cerințele legale pentru plata sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică 

(întrucât nu s-ar fi aflat la programul de lucru conform condițiilor specifice de muncă 

prevăzute în fișa postului și nu ar fi desfășurat activități de poliție judiciară în sensul Legii nr. 

364/2004) prin Dispoziția Șefului Inspectoratului de Politie Județean I. nr. zzz/13.01.2020 s-a 

dispus sistarea plății sporului menționat  pentru perioada 12.09.2019-18.02.2020. 

Dispoziția Șefului Inspectoratului de Politie Județean I. nr. zzz/13.01.2020 are natura 

unui act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004. 

Curtea a constatat că, deși reclamantului intimat i s-a comunicat dispoziția anterior 

menționată (fiind depusă la dosar odată cu cererea de chemare în judecată), acesta nu a înțeles 

să conteste legalitatea actului administrativ emis de pârât și care a avut ca efect neplata 

sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică în perioada 12.09.2019-18.02.2020. Astfel, din 

analiza cererii de chemare în judecata ce face obiectul cauzei, Curtea a constatat că 

reclamantul a solicitat exclusiv obligarea paratului la plata sporului de risc și suprasolicitare 

neuropsihică în procent de 10% din salariu de funcție pentru perioada 12.09.2019-18.02.2020 

fără a pune în discuție și legalitatea actului administrativ în baza căruia plata sporului a fost 

sistată și fără a solicita instanței de judecată anularea acestuia. 

Atâta timp cât pentru sistarea plații sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică a 

fost emisă Dispoziția Șefului Inspectoratului de Politie Județean Iași nr. zzz/13.01.2020, iar 

reclamantul-intimat nu a contestat legalitatea acestui act, în mod greșit prima instanță a 

obligat pârâtul la plata sporului în discuție, fără a observa că reclamantul a pretins acordarea 

unor drepturi salariale, deși în privința sa a fost emis un act administrativ prin care a fost 

sistată plata acelor drepturi, iar acest act administrativ nu a fost contestat în condițiile legii.  

Reținând, în consecință, incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 

8 C.proc.civ., Curtea a admis recursul formulat de recurentul Inspectoratul de Poliție Județean 
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I. împotriva sentinței nr. 1256/CA/04.12.2020 a Tribunalului Iași, pe care a casat-o în tot și a 

respins cererea de chemare în judecată. 

 

16. Drept fiscal. Activități independente. Determinarea impozitului pe venituri din 

activități independente. Deductibilitatea cheltuielilor cu achiziționarea terenurilor. 

Momentul nașterii dreptului de deducere. Impozit pe venituri din transferul proprietății 

imobiliare. Distincție 

 

Cuprins pe materii: Drept fiscal 

Indice alfabetic: Impozit pe venit: venituri din activități independente; deductibilitate, 

cheltuieli; venituri din transferul proprietății imobiliare 

Temei de drept: Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal) - art. 46, art. 77
1
; Legea nr. 227/2015 - 

art. 67, art. 68, art. 111; Legea nr. 29/2018 

 

Reclamantul desfășura o activitate independentă ce presupunea achiziția de terenuri, 

construcția pe aceste terenuri și vânzarea ulterioară teren + construcție, activitate 

generatoare de venituri și care nu exclude nici revânzarea unui teren neconstruit. În contextul 

desfășurării acestei activități, este cert că reclamantului nu îi sunt aplicabile prevederile art. 

77 ind. 1 din vechiul Cod fiscal, respectiv prevederile art. 111 din actualul Cod fiscal, nefiind 

vorba despre transferuri „din patrimoniul personal”, în sensul avut în vedere de legislația 

fiscală, fiind aplicabile prevederile art. 46 respectiv art. 67 din Codurile fiscale succesive, ce 

prevăd o altă modalitate de calcul a impozitului pe venit, inclusiv contribuții sociale. Așadar, 

reclamantul, în desfășurarea activității independente continue, trebuia și putea să deducă 

cheltuielile făcute cu achiziționarea terenurilor în anii fiscali respectivi, neexistând vreun 

impediment în acest sens.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 101/26 ianuarie 

2021  

 

Prin sentința nr. 706/2020 Tribunalul Iași a respins ca neîntemeiată cererea formulată 

de reclamantul AA în contradictoriu cu DGRFP I. și AJFP I. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs AA solicitând în principal casarea 

sentinței și trimiterea ei spre rejudecare, iar în subsidiar rejudecarea cauzei și admiterea 

acțiunii formulate. 

În motivarea căii de atac a prezentat istoricul litigiului, iar apoi a invocat motivarea 

insuficientă și lipsa de consistență a hotărârii instanței de fond. A mai susținut netemeinicia 

aspectelor reținute de instanța de fond. A subliniat că datorită regimului fiscal aplicabil în 

perioada 2015-2016 nu ar fi avut posibilitatea deducerii valorii de 699.558 lei reprezentând 

terenurile achiziționate. Prin edictarea dispozițiilor art. 1 alin. 2 din Legea nr. 29/2018 privind 

anularea unor obligații fiscale legiuitorul ar fi prevăzut interdicția organului fiscal de a 

reîncadra veniturile obținute din transferul proprietăților imobiliare ca venituri dintr-o 

activitate independentă, aspect ce subliniază, prin analogie, imposibilitatea de deducere a 

valorii de achiziție a terenurilor în cauză. A enunțat istoricul tranzacțiilor și a arătat că 

totalitatea imobilelor înstrăinate în perioada 2016-2017 ar fi fost edificate în baza 

autorizațiilor de construire dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 

ccc/11.12.2015. Instanța de fond nu ar fi ținut cont de specificul activității desfășurate, 

edificarea unor imobile neputând fi realizată pe parcursul unei perioade scurte de timp. 

Deducerea cheltuielilor cu achiziționarea terenurilor în același an fiscal cu operațiunile 
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ulterioare de vânzare apare imposibilă atât la nivel temporal, cât și prin prisma prevederilor 

Codului fiscal. A reluat încălcarea principiului echității fiscale. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor invocate, Curtea a reținut caracterul 

său nefundat. 

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

pentru următoarele motive de nelegalitate: (…) 6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe 

care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura 

cauzei; (…) 8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de 

drept material.” 

În ceea ce privește critica recurentului privind incidența pct. 6 al art. 488 Cod 

procedură civilă, Curtea a reținut caracterul nefondat al acesteia. Este cert faptul că prima 

instanță a realizat o analiză proprie a situației de fapt și o interpretare a prevederilor apreciate 

ca fiind incidente fiind analizate argumentele și a prevederilor relevante. Faptul că soluția 

întemeiată pe concluziile raționamentului primei instanțe nu răspunde pozitiv solicitărilor 

menționate în cererea de chemare în judecată nu conduce la incidența textului de lege precitat. 

Nemotivarea nu trebuie raportată la volumul acesteia, ci la conținutul concret care, în cauza 

de față, antamează chestiunile esențiale din cererea de chemare în judecată. 

Referitor la criticile fundamentate pe greșita aplicare a normelor de drept material și 

acestea sunt neîntemeiate. 

Este incontestabil faptul că achizițiile terenurilor s-au realizat în anii 2015-2016, iar 

textul art. 68 alin. 4 din Codul fiscal prevede expres că: „(4) Condițiile generale pe care 

trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, 

pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt: a) să fie efectuate în cadrul 

activităților independente, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în cheltuielile 

exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.” Aceste aspecte sunt esențiale și 

au fost în mod reținute de prima instanță care a concluzionat corect în sensul că nu pot fi 

deduse în anul 2017 cheltuieli efectuat în anii 2015 și 2016. 

Afirmațiile recurentului privind imposibilitatea deducerii acestor cheltuieli, inechitatea 

fiscală și invocarea prevederilor Legii nr. 29/2018 nu susțin în vreun fel motive de natură să 

conducă la admiterea acțiunii. 

Însuși reclamantul, în recurs, a arătat că scopul său, la dobândirea terenurilor, a fost 

acela de a edifica construcții de sine stătătoare pe respectivele terenuri și vânzarea acestora în 

mod unitar ulterior, fiind subînțeles că scopul a fost acela al obținerii de profit. 

Este cert că recurentul desfășura/dorea să desfășoare o activitate independentă în 

sensul art. 46 din vechiul Cod fiscal, art. 67 din actualul Cod fiscal. 

Legea nr. 29/2018 prevede la art. 1 că: „În cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat 

impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al 

persoanelor fizice, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, 

stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca 

urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținute de 

către persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare care fac parte din patrimoniul 

afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, și neachitate până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi.” 

Promovarea acestui act normativ a fost determinată (conform expunerii de motive) de 

necesitatea îndreptării situațiilor apărute în practică din cauza aplicării neunitare a legislației 

fiscale de către organele fiscale, referitoare la impozitarea veniturilor obținute de persoanele 

fizice din transferul proprietății imobiliare, opinii care ar fi dus la impozitarea diferită a 

aceluiași tip de venit obținut de aceeași categorie de contribuabili. Impozitarea veniturilor 

obținute de persoanele fizice, atunci când acestea acționează ca și un dezvoltator imobiliar, 

respectiv transferă proprietățile imobiliare, altele decât locuințele utilizate în scop personal, ar 

fi abordată diferit de organele fiscale competente. Aceste venituri ar fi încadrate fie în 
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categoria veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, fie în 

categoria veniturilor din activități independente. În general, practica impozitării acestora ar fi 

fost aceea de a aplica impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal, impozit calculat, reținut și declarat de către notarii publici. 

Reclamantul desfășura o activitate independentă ce presupunea achiziția de terenuri, 

construcția pe aceste terenuri și vânzarea ulterioară teren + construcție, activitate generatoare 

de venituri și care nu exclude nici revânzarea unui teren neconstruit. 

În contextul desfășurării acestei activități, este cert că reclamantului nu îi sunt 

aplicabile prevederile art. 77 ind. 1 din vechiul Cod fiscal respectiv prevederile art. 111 din 

actualul Cod fiscal, nefiind vorba despre transferuri „din patrimoniul personal”, în sensul avut 

în vedere de legislația fiscală, fiind aplicabile prevederile art. 46 respectiv art. 67 din Codurile 

fiscale succesive, ce prevăd o altă modalitate de calcul a impozitului pe venit, inclusiv 

contribuții sociale. 

Așadar, reclamantul, în desfășurarea activității independente continue trebuia și putea 

să deducă cheltuielile făcute cu achiziționarea terenurilor în anii fiscali respectivi, neexistând 

vreun impediment în acest sens. Referirea la Legea nr. 29/2018 nu reprezintă o imposibilitate 

a sa de deducere a cheltuielilor, ci o facilitate acordată de legiuitor ce împiedică organele 

fiscale să reîncadreze veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 

personal ca venituri din activitate independentă. Or, conform celor arătate anterior 

reclamantul desfășura o activitate independentă și era conștient de acest lucru, cunoscând 

așadar și regimul fiscal aplicabil acestui tip de activitate. 

Susținerile privind imposibilitatea finalizării construcției în același an fiscal și astfel 

imposibilitatea deducerii sunt vădit neîntemeiate în condițiile în care nu prezintă relevanță 

momentul realizării acesteia și vânzării ulterioare. În mod cert, activitatea independentă nu se 

desfășoare pe parcursul doar a unui an, iar recurentul omite prevederile din codul fiscal avute 

în vedere de organele fiscale – art. 118 din noul Cod fiscal: „(2) Pentru veniturile prevăzute la 

art. 61 lit. a) și a1), pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor 

din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește: a) 

venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de 

venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a 

pierderilor fiscale reportate”, respectiv art. 80 din vechea reglementare. De asemenea, 

recurentul nu contestă cele arătate în decizia de soluționare a contestației potrivit cărora nu a 

obținut și declarat pierdere fiscală din perioadele anterioare datei de 01.06.2017. 

În consecință, prevederile art. 68 alin. 4 din Codul fiscal sunt pe deplin aplicabile și nu 

poate fi vorba despre vreo inechitate fiscală sau imposibilitate de deducere a cheltuielilor 

realizate în anul fiscal respectiv. 

Având în vedere toate cele arătate anterior, recursul formulat a fost respins ca 

nefondat. 

 

17. Urbanism. Autorizație de construire. Obligativitatea respectării cerințelor de 

autorizare stabilite prin certificatul de urbanism. Rolul PUZ-ului de schimbare a destinației 

zonei. Necesitatea obținerii acordului vecinilor adiacenți în procedura de eliberare a 

autorizației. Claritatea și previzibilitate actului de autorizare. Zona de protecție a 

monumentelor istorice. Condiții de autorizare 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Urbanism. 

Indice alfabetic: Autorizație de construire: certificat de urbanism; acordul vecinilor; avizul 

Ministerului Culturii 

Temei de drept: Legea nr. 50/1991 - art. 1, art. 2, art. 6, art. 10, Anexa nr. 1 lit. A pct. 2.5.6; 

Legea nr. 350/2001 art. 29, art. 30
1
, art. 48, art. 49; Ordin nr. 839/2009 art. 27 
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Certificatul de urbanism produce efecte juridice, în sensul că obținerea lui, pe de o 

parte, conferă dreptul beneficiarului de a pretinde autorității competente o anumită conduită 

în legătură cu procedura de emitere a autorizației de construire, iar, pe de altă parte, 

instituie obligativitatea respectării condițiilor stabilite pentru autorizare. Odată emis 

certificatul de urbanism, cerințele instituite prin acesta în vederea emiterii autorizației de 

construire devin obligatorii atât pentru solicitantul autorizației, cât și pentru autoritatea ce a 

emis documentul. După emiterea certificatului de urbanism autoritatea emitentă, în 

procedura de autorizare, are sarcina de a verifica dacă documentația solicitată prin acest 

certificat este completă și corectă.  

Rolul PUZ-ului este acela de a reglementa, de a stabili reguli care derogă de la 

prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, asigurând, în 

raport de dispozițiile art. 48 și 49 din Legea nr. 350/2001, condițiile speciale de amplasare, 

dimensionare, conformare și servire edilitară stabilite conform noii destinații date zonei, în 

corelare cu vecinătățile imediate. Într-adevăr, după aprobarea planului urbanistic zonal de 

schimbare a destinației zonei se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii 

autorizației de construire, însă existența unui PUZ de schimbare a destinației zonei nu 

suplinește necesitatea obținerii acordului vecinilor pentru noua funcțiune a zonei, în cazul în 

care acesta este necesar să facă parte din conținutul documentației de autorizare ulterioare. 

Orice lucrare de construcție, supraterană sau subterană, fie că este vorba de o 

construcție nouă sau de extinderea pe orizontală a unei construcții existente, este supusă 

procedurii prealabile de autorizare, iar realizarea ei se poate face numai cu respectarea unei 

astfel de autorizații.  În asemenea condiții, Curtea a reținut că era imperativ și prioritar a se 

verifica dacă documentația tehnică și autorizația eliberată identifică cu certitudine lucrările 

ce fac obiectul acestora și, în funcție de rezultatul acestei analize, care ține de aplicarea în 

concret a normelor de drept material în cauză, să stabilească întinderea efectelor pe care le 

produce sau le putea produce, în mod clar și previzibil, actul administrativ de autorizare. 

Având în vedere necorelarea între intenția declarată a beneficiarului lucrărilor, așa cum 

rezultă din conținutul documentației tehnice, și conținutul actului de autorizare, Curtea a 

constatat că actul administrativ contestat a creat deja confuzie cu privire la efectele ce le 

poate produce, fiind lipsit de claritatea și previzibilitatea ce trebuie să caracterizeze actele 

emise de autoritățile publice în vederea executării în concret a legii. 

În ceea ce privește zonele de protecție ale monumentelor istorice, Curtea a subliniat 

că prevederile legale nu instituie o interdicție absolută de realizare a unor lucrări de 

construire, ci stabilește posibilitatea pentru autoritățile publice locale de a institui anumite 

restricții de construire și de a solicita un aviz al Ministerului Culturii pentru realizarea 

investiției. În cauză, ca măsură de protecție s-a impus restricția supravegherii arheologice, 

concretizată prin supravegherea săpăturilor la construcția subsol de către un expert în 

arheologie și protecția monumentelor. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 264/10 martie 2021  

 

Prin sentința nr. 632/c.a. din data de 21.07.2020, Tribunalul Iași a respins ca 

inadmisibil capătul de cerere privind anularea certificatului de urbanism nr. xxx/ 23.12.2014. 

Prin aceeași hotărâre judecătorească a fost respinsă ca promovată împotriva unor 

persoane lipsite de calitate procesuală pasivă acțiunea formulată de reclamanta AA, prin 

mandatar CC, în contradictoriu cu pârâții Unitatea administrativ-teritorială Iași, DD, EE și FF. 

Totodată, tribunalul a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea 

autorizației de construire nr. zzz/2016 formulat de reclamanta AA, prin mandatar CC, în 
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contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului I. și SC „BB” SRL și a obligat reclamanta la 

plata către pârâtul „BB” SRL a sumei de 9306 lei. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că autorizația contestată a vizat două 

clădiri, C1 și C2, iar clădirea C1 are regim de înălțime autorizat S+P+2E, iar construcția 

subterană indicată de reclamant în acțiune ca reprezentând o construcție distinctă, C3, este în 

realitate subsolul („S” din S+P+2E) clădirii C1, astfel încât nu se poate reține că aceasta ar fi 

fost edificată fără autorizație, fiind în realitate în deplină concordanță cu autorizația de 

construire din privința regimului de înălțime al C1 (S+P+2E). 

Toate schițele și documentele ce au stat la baza emiterii autorizației atacate fac referire 

la C1 și C2, cu reliefarea evidentă a conturului construcției subterane ce reprezintă subsolul 

clădirii C1.  

A considerat prima instanță că, deși subsolul clădirii C1 nu păstrează forma și 

dimensiunile amprentei la sol a nivelelor P+2E, atâta timp cât acesta este reliefat în toate 

actele din documentația ce a stat la baza emiterii autorizației atacate, rezultă că aceasta a fost 

forma și dimensiunea autorizată spre edificare, iar părțile nu au indicat și instanța nu a 

identificat niciun act normativ care să interzică o formă a subsolului diferită de amprenta 

construcției supraterane. 

În contextul de mai sus, instanța a reținut că toate apărările reclamantului referitoare și 

rezultând din presupusul caracter de sine stătător al construcției „C3”, cu efectele ce ar 

decurge din aceasta, sunt neîntemeiate. 

Referitor la lipsa avizului Ministerului Culturii, necesar pentru emiterea autorizației de 

construire în zonă protejată, întrucât casa K. aflată în zonă este monument istoric, instanța a 

constatat că, în baza proiectului nr. vvv/2015, înregistrat la 18.04.2016 la Ministerul Culturii – 

Direcția Județeană pentru Cultură Iași, a fost emis Avizul nr. zz/2016/Z, iar acest aviz 

îndeplinește condițiile impuse de certificatul de urbanism ce a stat la baza autorizației de 

construire contestate.  

În ceea ce privește faptul că în documentația de urbanism nu a fost inclusă zona de 

protecție existentă pentru monumentul istoric Casa K., a reținut prima instanță, coroborând 

prevederile art. 10 alin 1 din Legea 50/1991 și art. 59 din Legea nr. 422/2001, că în mod 

corect a sesizat pârâtul că raza de 100 de metri invocată de reclamant este elocventă doar până 

la instituirea zonei de protecție, ulterior instituirii acestei zone devenind relevant doar art. 10 

din Legea nr. 50/1991, care face trimitere la avizul Ministerului Culturii, aviz ce a fost obținut 

în cauză de către beneficiarul autorizației de construire contestate și aviz ce prevede expres 

luarea în calcul a zonei de protecție. 

În ceea ce privește nelegalitatea autorizației de construire nr. zzz/2016 pentru lipsa 

avizului construirii unui accelerator liniar medical pentru radioterapie, instanța a constatat în 

primul rând că nicio lege nu prevede „aviz de construire a unui accelerator liniar medical 

pentru radioterapie”, existând legislație pentru avizarea și autorizarea construcțiilor și separat 

pentru reglementarea activității nucleare (ce include radioterapia), precum și instalațiile 

folosite în această activitate. 

Pentru autorizarea construcțiilor există anumite proceduri, iar pentru autorizarea 

activităților în domeniul nuclear (ce includ radioterapia) există alte proceduri. 

A arătat prima instanță că, prin autorizația de construire nr. zzz/2016 s-a autorizat 

edificarea unor construcții, în timp ce prin autorizațiile de desfășurare a activităților în 

domeniul nuclear se autorizează utilizarea instalațiilor radiologice. 

Or, Avizul sanitar de principiu din 16.03.2016 emis de DSP Iași a fost eliberat pentru 

autorizația de construire nr. zzz/2016, pe când, pentru activitățile în domeniul nuclear, au fost 

eliberate ulterior, în beneficiul SC „PP” SRL, avize sanitare separate (în 2017 și în 

30.03.2018). 

Faptul că avizele sanitare pentru activitățile nucleare au vizat imobilul construit în 

baza autorizației zzz/2016 nu conduce la concluzia că pentru emiterea autorizației de 
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construire nr. zzz/2016 ar fi fost necesar un aviz sanitar de genul celui emis în anii 2017 și 

2018 în beneficiul SC „PP” SRL. 

De asemenea, faptul că subsolul C1 autorizat prin actul contestat în cauză s-a dovedit 

suficient ranforsat pentru desfășurarea activităților nucleare, autorizate separat și ulterior 

autorizației de construire a cărei anulare se cere, nu atrage concluzia nulității autorizației de 

construire emise în baza Legii nr. 50/1991. 

În condițiile în care autorizația de construire nu are ca obiect autorizarea construirii 

unui accelerator liniar, iar avizul indicat de reclamant nu dă dreptul folosirii de echipamente 

medicale de radioterapie, criticile de nelegalitate aduse autorizației de construire pentru 

aspecte ulterioare autorizației, vizând utilizarea echipamentului medical, sunt neîntemeiate.  

În contextul de mai sus instanța a reținut că amplasarea de echipamente medicale de 

radioterapie și desfășurarea activităților/serviciilor cu echipamente medicale de radioterapie 

pot fi efective numai în măsura în care sunt autorizate de autoritățile publice competente 

(conform art. 2 lit. a), art. 8 alin. (6) și alin. (7) lit. b) din Legea nr. 111/1996), astfel cum s-a 

arătat și în adresa Inspectoratului Județean în Construcții Iași din 01.09.2017. 

A mai subliniat prima instanță că pârâtul SC „BB” SRL nu are nici un drept sau 

calitate asupra echipamentului de radioterapie, întrucât C.N.C.A.N. a autorizat SC „PP” SRL 

să amplaseze și să construiască amenajările necesare în vederea utilizării instalațiilor 

radiologice în Cadrul Laboratorului de Radioterapie - T.E.I situat în XYZ A. 

Or, măsurile dispuse de aceasta autoritatea în domeniul nuclear fac obiectul unui 

raport de drept administrativ distinct de cel dedus judecății în prezenta cauză, stabilind prima 

instanță că nu se poate susține că autorizația de construire este nelegală câtă vreme aspectele 

legate de amplasarea și funcționarea efectiva a echipamentului medical de radioterapie sunt 

ulterioare autorizației, vizează o altă persoană juridică, sunt de competența altei autorități 

administrative și sub incidența altor dispoziții legale. 

Față de aceleași considerente s-a constatat că nu poate fi primită nici cererea 

reclamantului de constatare a nelegalității avizului pentru construirea unui accelerator medical 

pentru radioterapie, instanța putând analiza doar actele ce au stat la baza emiterii actului 

contestat în cauză, conform art. 18 din Legea nr. 554/2004, nu și acte ce au stat la baza sau 

sunt în legătură cu acte administrative distincte de cel a cărui anulare se cere. 

Raportat la cadrul procesual de față, clarificat la modul de mai sus, instanța a constatat 

că nu se impune nici analiza presupuselor efecte nocive ale activității nucleare în aproprierea 

locuinței reclamantului și a bulevardului Copou intens circulat pietonal, invocate de 

reclamant, acestea nefiind derivate din autorizația de construire ce face obiectul cauzei de 

față. 

Cu privire la necesitatea acordului reclamantului, (conform Anexei 2 - Procedura de 

avizare/autorizare sanitară de către D.S.P. la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

381/05.04.2004), în calitate de vecin, instanța a constatat că, potrivit certificatului de 

urbanism ce a stat la baza emiterii autorizației contestate, s-a impus beneficiarului obținerea 

acordului vecinilor adiacenți construcțiilor pentru care se solicita autorizarea. 

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, anexa 1, pct. 2.5.6. și ale Ordinului 

Ministerului dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009, privind Normele de aplicare ale 

Legii nr. 50/1991, art. 27, prima instanță a arătat că pentru a fi necesar acordul pretins de 

reclamant, conform Legii nr. 50/1991, construcția sa ar fi trebuit să fie lipită (adiacentă) de 

construcția edificată de pârâți (ceea ce nu este cazul), sau să fi necesitat măsuri de intervenție 

pentru protejare (ceea ce nu s-a invocat și nici dovedit). 

Prima instanță a mai arătat că Ordinul Ministerului Sănătății nr. 381/05.04.2004, 

invocat de reclamant, nu este aplicabil în cauză, întrucât acesta vizează aprobarea Normelor 

sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, iar autorizația de 

construire nr. zzz/2016 în litigiu nu a fost eliberată raportat la normele privind activitățile 

nucleare, ci în baza normelor Legii nr. 50/1991. 
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În orice caz, a mai arătat prima instanță că potrivit anexei 2 invocate de reclamant 

acordul nu este solicitat nici pentru construirea unui accelerator liniar, nici pentru autorizarea 

activității medicale de radioterapie, ci doar pentru efectuarea controalelor necesare conform 

normelor, drept pentru care a apreciat că devine irelevant actul normativ invocat de reclamant. 

Prima instanță a mai constatat că între subsolul clădirii C1 proprietatea pârâtului și 

reclamant nu există spații care să se învecineze în sensul indicat de lege și care să determine 

necesitatea ca autoritățile sanitare să măsoare nivelul radiațiilor, astfel încât, nici din prisma 

Ordinului nr. 381/2004 nu este necesar acordul reclamantului.  

Cu privire la faptul că numele reclamantei nu apare ca proprietar imediat învecinat în 

schițele din documentația ce au stat la baza emiterii autorizației, apărând doar denumirea 

„proprietate privată” sau „locuință individuală”, a arătat prima instanță că locuința 

reclamantei, Casa K, ca monument istoric, a fost avută în vedere în actele ce au stat la baza 

emiterii autorizației de construire, iar neindicarea numelui proprietarului acesteia nu este de 

natură a leza în vreun mod reclamantul. 

În privința motivului pentru care s-au folosit sintagme de genul „proprietate privată” 

sau „locuință individuală”, instanța a constatat că aceasta se datorează simplului fapt că 

reclamantul nu a întabulat proprietatea sa. Schițele din documentație au fost efectuate raportat 

la datele rezultate din evidențele OCPI, astfel încât, cum proprietatea reclamantului nu este 

înscrisă în cartea funciară, aceasta apare cartea funciară doar ca proprietate privată sau 

locuință individuală.  

Împotriva sentinței nr. 632/c.a./21.07.2020 a Tribunalului Iași a promovat recurs 

reclamanta AA prin mandatar CC, invocând incidența motivelor de casare prevăzute de 

dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C.proc.civ. 

Primul argument de nelegalitate a hotărârii pronunțate de instanța de fond este legat de 

interpretarea legii cu privire la lipsa acordului vecinei AA, în calitate pe proprietar al locuinței 

aflate în imediata vecinătate a imobilului construit în baza autorizației de construire nr. 

zzz/2016. 

Consideră recurenta că, în mod eronat explică prima instanță faptul că aceste dispoziții 

legale impun necesitatea acordului vecinilor „adiacenți”, în condițiile în care prima teză indică 

obligativitatea existenței acordului vecinilor în cazul construcțiilor noi, amplasate adiacent 

construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate, a doua teză indică obligativitatea 

existenței acordului vecinilor în cazul lucrărilor de construcții necesare schimbării destinației 

în clădiri existente, iar a treia teză indică obligativitatea existenței acordului vecinilor în cazul 

amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate. 

Prin urmare, nicio lege din cele la care se referă instanța de fond nu menționează 

acordul vecinilor adiacenți, ci acordul vecinilor. 

Tocmai de aceea intimata SC „BB” SRL a solicitat și a obținut acordul tuturor 

celorlalți vecini, mai puțin acordul recurentei AA, a cărei proprietate este cea mai apropiată de 

buncărul în care se desfășoară activități radioactive, construit exact pe limita dintre 

proprietatea acesteia și proprietatea intimatei SC „BB” SRL. 

Recurenta arată că pârâta BB a urmărit evitarea obținerii acordului pentru autorizația 

de construire, fapt constatat și în urma analizării documentației întocmite de aceasta, care a 

stat la baza emiterii autorizației de construire. În acest sens, a arătat că din planșa foto cu 

panoul expus de pârâtă în incinta șantierului în perioada realizării construcției, departe de 

ochii privitorilor reiese că nu s-au respectat prevederile legale, întrucât acest panou nu a 

conținut și reprezentarea desenată a construcțiilor ce urmau a fi realizate (o vedere de 

ansamblu a obiectivului), tocmai pentru ca vecinii să nu știe cum va arăta construcția finală. 

Potrivit recurentei, un alt element deosebit de important este neconcordanța dintre 

proiectul tehnic și autorizația emisă în baza acestui proiect. Din documentația tehnică depusă 

la dosar rezultă astfel că proiectul tehnic a fost realizat pentru amenajările și extinderile 

construcțiilor existente C1 și C2, pentru subsolul aferent construcției C1 existente și pentru 
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construirea unui subsol – corp distinct, numit C3, format din trei subsoluri, S1, S2 și S3, astfel 

cum sunt reprezentate în proiect. 

Prin autorizația de construire nr. zzz/16.06.2016 s-a autorizat executarea lucrărilor de 

construire pentru „consolidare, etajare, construire subsol, schimbare destinație din spațiu 

existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2”. 

Cu toate acestea, harta care însoțește autorizația de construire nr. zzz/16.06.2016 

(hartă întocmită de același arhitect A.M.S. persoana care a întocmit și proiectul tehnic), 

desenează nu mai puțin de trei subsoluri, subsoluri care compun un corp distinct (indicat pe 

hartă și în acte drept „C3”) și care sunt amplasate lângă (și nu „la”) cele două corpuri deja 

existente, C1 și C2. Pornind de la această hartă, proiectul tehnic este întocmit și pentru 

construirea acestui corp subteran, distinct, C3, neautorizat, având un gabarit comparabil cu al 

celor două corpuri (C1 și C2), împreună. 

Din cauza neconcordanțelor dintre proiectul tehnic și autorizația de construire, 

instituțiile statului au fost induse în eroare sau chiar au cunoscut de la bun început neregulile 

și au mușamalizat efectuarea unor construcții cu încălcarea flagrantă a legii. 

A mai arătat recurenta că nici în cazul avizului construirii unui accelerator liniar 

medical pentru radioterapie nu a fost solicitat acordul recurentei, în calitate de vecină, așa 

cum prevăd dispozițiile Anexei 2 – Procedura de avizare/autorizare sanitară de către D.S.P. la 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 381/05.04.2004 privind aprobarea normelor sanitare de bază 

pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. 

Cu privire la lipsa avizului Ministerului Culturii, recurenta a arătat că la baza obținerii 

autorizației de construire a stat o documentație de urbanism întocmită fără respectarea 

dispozițiilor legale, care nu include zona de protecție existentă pentru monumentul istoric 

Casa K, locuința recurentei. 

Recurenta înțelege să critice și cuantumul exagerat de mare al cheltuielilor de judecată 

constând în onorariul de avocat de 9.306 lei, solicitând reducerea acestui onorariu, având în 

vedere faptul că dificultatea dosarului nu a fost una crescută, nu s-au admis probatorii 

complexe, ci numai proba cu înscrisuri, cauza a fost în rejudecare, fiind doar patru termene de 

judecată, dintre care doar la două s-au purtat discuții pe probatorii, pe excepții și pe fondul 

cauzei. 

Intimata SC „BB” SA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând sentința recurată prin raportare la motivele de recurs invocate și la 

prevederile legale aplicabile, Curtea a constatat caracterul fondat al recursului, pentru 

următoarele considerente: 

Prin raportare prevederile legale, în cauză s-a constatat că a fost îndeplinită cerința 

motivării sentinței prin prezentarea argumentelor decisive în soluționarea pricinii, din care 

rezultă în mod neechivoc examinarea probelor administrate și a dispozițiilor legale, care au 

fost considerate relevante prin raportare la soluția pronunțată, motivarea hotărârii recurate 

îndeplinind cerințele art. 425 alin. (1) lit. b) din C.proc.civ. și făcând posibilă exercitarea 

controlului judiciar. 

Corectitudinea și consecvența raționamentului juridic al primei instanțe și modul de 

aplicare a dispozițiilor legale nu cad sub incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 

alin. (1) pct. 6 C.proc.civ., ci analiza vizează modul de interpretare și aplicare a normelor de 

drept material.  

În această privință, ca motiv de recurs distinct invocat de recurentă, Curtea a subliniat 

că vor fi analizate doar criticile din cererea de recurs care vizează modul de interpretare și 

aplicare a normelor de drept material ce reglementează pe de o parte condițiile de autorizare a 

construcțiilor, și pe de altă parte cazurile de acordare a cheltuielilor de judecată. 

În primul rând, a fost verificat cu prioritate modul în care prima instanță a interpretat 

și aplicat normele de drept material incidente în materia autorizării construcțiilor, recurenta, în 
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criticile sale, referindu-se la patru aspecte de nelegalitate ce privesc exclusiv autorizația de 

construire.  

În privința soluției de respingere a cererii de anulare a autorizației de construire, 

instanța de recurs a constatat că motivele de recurs se referă la modul în care Tribunalul Iași a 

interpretat și aplicat dispozițiile legale în privința a patru aspecte de nelegalitate, respectiv: 

lipsa acordului reclamantei cu privire la realizarea lucrărilor autorizate, în calitate sa de 

proprietar vecin; neconcordanța dintre proiectul tehnic și autorizația emisă în baza acestuia; 

nerespectarea procedurii de avizare sanitară de către D.S.P.; lipsa avizului Ministerului 

Culturii pentru monumentul istoric Casa K. 

Verificând din perspectiva normelor de drept material aplicabile analiza în drept făcută 

de prima instanță cu privire la cele patru motive nelegalitate, Curtea a constatat greșita 

interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în privința primelor două motive. 

Astfel, în analiza de legalitate a autorizației de construire emisă de Primarul 

Municipiului I. trebuie pornit de la prevederile art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor de construcții, care enunță principiul obligativității autorizării publice a 

lucrărilor de construcții.  

Aceste prevederi legale, citate și de prima instanță, stabilesc în sarcina titularilor unui 

drept real asupra unui imobil (teren și/sau construcții), pe de o parte, obligația ca executarea 

unor lucrări de construcții să fie făcută numai pe baza unei autorizații de construire sau de 

desființare, iar, pe de altă parte, ca realizarea construcțiilor să fie realizate numai cu 

respectarea autorizației de construire. 

Pentru obținerea autorizării unei lucrări de construire, o etapă obligatorie o constituie 

eliberarea certificatului de urbanism, care, prin art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 este 

definit ca actul de informare prin care autoritățile, printre altele, fac cunoscute solicitantului 

printre altele: 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; stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie 

îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului; stabilesc lista cuprinzând 

avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire.  

De asemenea, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 prevede că: „Certificatul de 

urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației 

publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și 

condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor 

operațiuni imobiliare, potrivit legii.”  

Prin urmare, din perspectiva legislației urbanismului, rolul certificatului de urbanism 

este acela de a asigura, prin emiterea sa, aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului 

și de urbanism, astfel cum rezultă din reglementarea cuprinsă în cap. III secțiunea a 4-a din 

Legea nr. 350/2001, rol concretizat, în principal, prin îndeplinirea funcției de informare a 

administrațiilor publice, dar și prin cea de mijloc de control de către autoritatea competentă a 

utilizării terenurilor, în anumite limite și conform anumitor scopuri. 

Totodată, Curtea a mai făcut observația că certificatul de urbanism produce efecte 

juridice, în sensul că obținerea lui, pe de o parte, conferă dreptul beneficiarului de a pretinde 

autorității competente o anumită conduită în legătură cu procedura de emitere a autorizației de 

construire, iar, pe de altă parte, instituie obligativitatea respectării condițiilor stabilite pentru 

autorizare. 

În cauză, s-a subliniat că amplasamentul terenului, aspect necontestat, conform 

Planului Urbanistic General al Municipiului I. și Regulamentului de urbanism, ca document 

urbanistic normativ ce stabilește regulile de autorizare a construcțiilor în unitatea 

administrativ-teritorială, este situat în zona LC – Locuințe individuale și colective mici cu P, 

P+1,2 niveluri.  

Ulterior, ca urmare a demersurilor făcute de proprietarii terenului situat în XYZ A, 

normele ce stabilesc funcțiunea zonei și condițiile de autorizare au fost modificate parțial prin 
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HCL nr. yyy/29.12.2015 de aprobare a unui PUZ, funcțiunea zonei devenind UTR 1 – unitate 

teritorială de referință cu funcțiunea de clinică medicală și spații administrative, actul 

administrativ urbanistic de reglementare stipulând și faptul că utilizările admise sunt clinici 

medicale cu specific de investigații fără regim de spitalizare, echipamente publice de nivel 

rezidențial, locuințe individuale și colective mici izolate și cuplate. 

După aprobarea PUZ-ului care permitea noua funcțiune, intimata SC „BB” SRL a 

solicitat autorizarea realizării unor lucrări de consolidare, etajare, construire subsol, schimbare 

destinație din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la Corpul 

C1 și C2 situate în XYZ A, obținând certificatul de urbanism nr. www/02.02.2016, în care se 

prevedea obligativitatea obținerii acordului notarial de la vecinii adiacenți pentru noua 

funcțiune, precum și avizul CRMI – M. și aviz/acord privind sănătatea publică. Ulterior, la 

data de 14.03.2016, a fost emis un alt certificat de urbanism nr. zzz, de data aceasta pentru 

imobilul – teren/construcții situat în XYZ A, însă cu aceleași cerințe pentru autorizare. 

Potrivit formei în vigoare la momentul emiterii autorizației pct. 2.5.6. din Anexa nr. 1 

lit. A din Legea nr. 50/1991, prevedea că este necesar acordul vecinilor, conform prevederilor 

legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru: construcțiile noi, amplasate adiacent 

construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă sunt necesare măsuri de 

intervenție pentru protejarea acestora (a); pentru lucrări de construcții necesare în vederea 

schimbării destinației în clădiri existente (b); precum și în cazul amplasării de construcții cu 

altă destinație decât cea a clădirilor învecinate (c). 

Ordinul nr. 839/2009, la art. 27 alin. (3), prevede că „situațiile prevăzute la alin. (1) lit. 

b) și c) corespund cazurilor în care, urmare investiției noi pot fi create situații de disconfort 

generate de incompatibilități între funcțiunea preexistentă și cea propusă, atât în situația în 

care se aduc modificări de destinație a spațiilor în interiorul unei clădiri, cât și în situația în 

care funcționalitatea unei construcții noi este incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea 

zonei în care urmează să se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea 

funcțiunii de locuit prin implementarea unor funcțiuni incompatibile datorită zgomotului, 

circulației, degajării de noxe etc.” 

În cauză, lucrările de construire propuse a fi autorizate se referau chiar la situația 

schimbării de destinației în clădiri existente din locuință în cabinete medicale și realizarea 

unei construcții (subsol) cu destinație medicală, ceea ce conform dispozițiilor legale 

presupunea obținerea acordului vecinilor. 

De altfel, certificatul de urbanism prevedea în mod expres și necondiționat necesitatea 

acordului notarial al vecinilor adiacenți pentru noua funcțiune, ceea ce presupunea a se 

verifica dacă era necesar acordul reclamantei din perspectiva ultimelor două ipoteze 

reglementate de textul de lege mai sus citat (pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 lit. A din Legea nr. 

50/1991 și art. 27 alin. 3 lit. b și c din Ordinul nr. 839/2009 – în forma aplicabilă în cauză, 

respectiv cea în vigoare la data emiterii autorizației de construire). 

Prin urmare, este irelevantă analiza primei instanțe care se raportează exclusiv la 

ipoteza în care acordul vecinilor era prevăzut pentru construcțiile noi amplasate adiacent 

construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate. 

Normele de drept material, aplicabile la momentul emiterii autorizației, prevedeau 

obligativitatea existenței acordului vecinilor pentru lucrări de construcții necesare în vederea 

schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării de construcții cu altă 

destinație decât cea a clădirilor învecinate, fără a exista cerința ca acei vecini să aibă 

construcțiile adiacente (lipite) celor pentru care s-a solicitat emiterea autorizației de 

construire. 

Inserarea de către autoritatea publică emitentă în certificatul de urbanism a mențiunii 

„vecini adiacenți” nu poate fi interpretată decât în sensul că cerința a fost limitată doar la 

proprietarii de terenuri/construcții direct învecinați, care au linie de hotar comună cu 

amplasamentul unde ar urma să fie realizate lucrările de construire. Orice altă interpretare este 

contrară scopului prevăzut de lege, respectiv cel de protejare a drepturilor și intereselor 
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legitime ale proprietarilor din zonă, care ar putea fi direct afectați de eventuala schimbare a 

destinației clădirilor existente sau de a amplasarea unor construcții cu altă destinație. 

Nu poate fi reținută apărarea pârâului Primarul Municipiului I., care susține, în esență, 

că cerința referitoare la acordul vecinilor adiacenți pentru schimbarea funcțiunii, astfel cum a 

fost stabilită prin certificatul de urbanism, era condiționată de analizarea situației concrete a 

fiecărui vecin adiacent, respectiv prin stabilirea gradului de disconfort creat acestuia prin 

realizarea lucrărilor, dar și de exercitarea dreptului de a aprecia dacă noua funcțiune este 

incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei.  

Curtea a subliniat că, odată emis certificatul de urbanism, cerințele instituite prin 

acesta în vederea emiterii autorizației de construire devin obligatorii atât pentru solicitantul 

autorizației, cât și pentru autoritatea ce a emis documentul. După emiterea certificatului de 

urbanism autoritatea emitentă, în procedura de autorizare, are sarcina de a verifica dacă 

documentația solicitată prin acest certificat este completă și corectă.  

În cauză, prin cele două certificate de urbanism emise s-a stabilit obligativitatea 

existenței acordului notarial al vecinilor adiacenți necesar pentru noua funcțiune, ceea ce 

presupune că autoritatea publică emitentă a apreciat deja la momentul emiterii certificatului 

de urbanism aspra existenței unuia din cazurile prevăzute de pct. 2.5.6. din Anexa nr. 1 lit. A 

din Legea nr. 50/1991 și art. 27 alin. (1) din Ordinul nr. 839/2009, instituind deja necesitatea 

acordului notarial al vecinilor ca cerința de autorizare a lucrărilor.  

Prin urmare, odată stabilită obligația de obținere a acordului vecinilor pentru realizarea 

lucrărilor propuse, emitentul autorizației de construire avea sarcina de a verifica îndeplinirea 

acestei cerințe, neavând posibilitatea de a reveni asupra acestei cerințe. 

Aprobarea prin hotărârea consiliului local a unui plan de urbanism zonal, prin care 

funcționalitatea a fost modificată parțial, permițându-se astfel ca în zona reglementată să 

poată fi realizate construcții cu destinație medicală, este o împrejurare anterioară emiterii 

certificatelor de urbanism pentru obținerii autorizației de construire. Astfel, noul act de 

reglementare urbanistică a zonei și noile reguli urbanistice au fost deja avute în vedere la 

emiterea certificatelor de urbanism în cauză.  

În consecință, adoptarea H.C.L. nr. yyy/2015 nu poate fi invocată pentru a sublinia 

compatibilitatea între funcțiunea preexistentă și cea propusă, și, mai mult, nu poate înlătura 

obligația legală a solicitantului autorizației de a prezenta în procedura de autorizare acordurile 

notariale ale vecinilor pentru schimbarea de destinație.  

De asemenea, Curtea a subliniat că rolul PUZ-ului este acela de a reglementa, de a 

stabili reguli care derogă de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona 

respectivă, asigurând, în raport de dispozițiile art. 48 și 49 din Legea nr. 350/2001, condițiile 

speciale de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară stabilite conform noii 

destinații date zonei, în corelare cu vecinătățile imediate.  

Într-adevăr, după aprobarea planului urbanistic zonal de schimbare a destinației zonei 

se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire, însă 

existența unui PUZ de schimbare a destinației zonei nu suplinește necesitatea obținerii 

acordului vecinilor pentru noua funcțiune a zonei, în cazul în care acesta este necesar să facă 

parte din conținutul documentației de autorizare ulterioare. 

De altfel, incompatibilitatea la care face referire art. 27 alin. (3) din Ordinul nr. 

839/2009 se raportează la caracterul și funcționalitatea preexistente ale unei anumite zone, iar 

nu la funcționalitatea modificată prin acte de reglementare urbanistică și nici la 

funcționalitatea zonelor învecinate, așa cum în mod eronat susțin pârâții Primarul 

Municipiului I. și SC „BB” SRL. 

Nu are relevanță dacă în cauză au fost respectate distanțele minime obligatorii pentru 

construcții prevăzute de Codul civil, întrucât cerința acordului notarial al vecinilor adiacenți 

nu presupunea ca premisă și încălcarea unei distanțe minime de 60 cm dintre construcții și 

linia de hotar. 
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Tot în privința existenței acordului vecinilor adiacenți, se constată că intimata SC 

„BB” SRL a înțeles să se conformeze parțial acestei cerințe, în sensul că a depus pentru 

obținerea autorizației acorduri notariale de la SC „NN” SA (declarația autentificată la data de 

06.07.2015), din care reiese acordul pentru realizarea lucrărilor de „consolidare, reparație 

capitală, extindere, mansardare și schimbarea destinației în scopul amenajării de spații 

medicale” cu privire la imobilul situat în XYZ; GG și HH (declarația notarială din data de 

30.06.2015) în care precizau că sunt de acord „să efectueze lucrări de consolidare, 

reamenajare, construcții existente, reabilitare și compartimentare pod existent în scopul 

amenajării de spații medicale, consolidare, etajare, construire subsol, schimbarea de destinație 

din spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2 

al imobilului situat în mun. XYZ A.”  

De asemenea, intimata a solicitat acordul pentru obținerea autorizației și de la Spitalul 

Clinic „C”, care, chiar dacă nu îmbracă forma autentică, și-a exprimat lipsa oricărei obiecții 

cu privire la realizarea lucrărilor prin adresa nr. 1610/22.02.2016, făcând trimitere expresă la 

certificatul de urbanism nr. www/02.02.2016. Acordul în vederea obținerii avizului I.S.U., la 

care face referire intimata, este o chestiune distinctă ce face obiectul unei alte adrese decât cea 

indicată de instanța de recurs. 

În ceea ce o privește situația reclamantei, nu există în cuprinsul documentației un 

acord din partea acesteia cu privire la realizarea lucrărilor propuse și nici cu privire la noua 

funcțiunea a construcțiilor existente sau a celor care urmau a fi autorizate, pârâtele, de altfel, 

subliniind în mod constant că acesta nu era necesar. 

În consecință, în mod eronat s-a stabilit prin sentința recurată că acordul reclamantei 

nu era obligatoriu pentru obținerea autorizației de construire de către intimata SC „BB” SRL, 

raționamentul primei instanțe pornind de la încadrarea greșită a situației de fapt în ipotezele 

prevăzute de pct. 2.5.6. din Anexa nr. 1 lit. A din Legea nr. 50/1991, ceea ce echivalează cu 

aplicarea greșită a normelor de drept material. 

Din perspectiva analizei în drept făcută de instanța de recurs, raportat la situația de 

fapt reținută de prima instanță, Curtea a constatat că se impunea anularea autorizației de 

construire nr. zzz/2016 emisă de Primarul Municipiului I., ca urmare a neîndeplinirii condiției 

referitoare la acordul reclamantei cu privire la realizarea lucrărilor propuse, în calitate sa de 

vecin adiacent. 

În privința celui de-al doilea motiv de nelegalitate supus atenției instanței de recurs 

prin calea de atac formulată, se observă că acesta se referă la neconcordanța dintre 

documentația tehnică și autorizația emisă în baza acestuia. 

Cu privire la această formulare, intimata SC „BB” SRL a atras atenția prin 

întâmpinarea formulată în recurs și în concluziile scrise asupra faptului că acesta constituie un 

motiv de nelegalitate nou, care nu a fost invocat prin cererea de chemare în judecată, invocând 

incidența prevederilor art. 494 raportat la art. 478 alin. (2) C.proc.civ., respectiv 

inadmisibilitatea invocării în calea de atac a altor motive decât cele prezentate în fața primei 

instanțe. 

Curtea a reținut că, într-adevăr, textual, reclamanta nu a folosit această sintagmă în 

cuprinsul cererii de chemare în judecată, însă întreaga argumentație se referă la problema 

sintetizată în primul paragraf al paginii a 5-a a acțiunii (reluat și în cererea de recurs), 

respectiv „autorizația de construire nr. zzz/2016 permite pârâților construirea subsolului la 

clădirile existente C1 și C2, însă, în realitate, ei au construit în subteran un corp distinct, C3, 

de foarte mari dimensiuni, care nu este subsolul niciuneia din clădirile existente”.  

Or, raportându-se și la diferitele constatări și concluzii ale instituțiilor publice sesizate, 

dar și la considerentele sentinței recurate, reclamanta nu a făcut decât să sintetizeze în 

cuprinsul cererii de recurs esența acestui motiv de nelegalitate invocat în fața primei instanțe. 

Mai mult, pe lângă această chestiune, din argumentația cererii de chemare în judecată 

și a motivelor de recurs se desprinde și o altă problemă litigioasă pusă în discuție, respectiv 

cea care vizează claritatea și previzibilitate actului de autorizare a lucrării de construire a unui 
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subsol, respectiv dacă acest subsol constituie o construcție individuală sau acesta trebuia 

realizat sub construcția C1 și dacă această lucrare, în forma în care rezultă din documentația 

tehnică, este acoperită de autorizația de construire nr. zzz/2016. 

Din această perspectivă, instanța de recurs a reținut că autorizația contestată permite 

executarea unor lucrări de „consolidare, etajare, construire subsol, schimbare de destinație din 

spațiu existent în cabinete medicale, amenajări interioare și exterioare la corpul C1 și C2”, pe 

un teren în suprafață de 936 mp, cu regim de înălțime C1: S+P+2E și C2: P+2E; POT – 27,67 

%; CUT – 1,079%. 

Curtea a constatat că, într-adevăr, așa cum a reținut și prima instanță, autorizația de 

construire face referire la lucrări de construire a unui subsol, iar pentru construcția C1 

existentă s-a prevăzut un regim de înălțime S+P+2E. Coroborate aceste aspecte de fapt pot 

conduce la concluzia că această construcție subterană reprezintă o extindere a corpului C1, 

extindere ce depășește amprenta la sol a clădirii existente. 

Or, în sine, această modalitate de extindere în subteran a unei construcții existente nu 

este nelegală, concluzie, de altfel, corectă a primei instanțe. 

Cu toate acestea, Tribunalul Iași a omis să analizeze esența chestiunii litigioase, 

respectiv aceea a corespondenței dintre conținutul autorizației de construire și documentația 

tehnică, care este parte integrantă a actului de autorizare, ceea ce punea în discuție și 

caracterul clar și previzibil al actului de autorizare. 

Așa cum s-a arătat și mai sus, că art. 1 din Legea nr. 50/1991 prevede că orice lucrare 

de construcție trebuie să fie făcută numai pe baza unei autorizații de construire sau de 

desființare, iar realizarea construcțiilor trebuie să fie realizate numai cu respectarea 

autorizației de construire. De asemenea, Anexa nr. 2 a Legii nr. 50/1991 definește lucrările de 

construcții ca fiind operațiunile specifice prin care „se realizează construcții de orice fel - 

civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și aeriene, căi de comunicații, lucrări 

inginerești, de artă etc.”. 

Regula care se desprinde din coroborarea acestor dispoziții este aceea că orice lucrare 

de construcție, supraterană sau subterană, fie că este vorba de o construcție nouă sau de 

extinderea pe orizontală a unei construcții existente, este supusă procedurii prealabile de 

autorizare, iar realizarea ei se poate face numai cu respectarea unei astfel de autorizații.  

În asemenea condiții, Curtea a reținut că era imperativ și prioritar a se verifica dacă 

documentația tehnică și autorizația eliberată identifică cu certitudine lucrările ce fac obiectul 

acestora și, în funcție de rezultatul acestei analize, care ține de aplicarea în concret a normelor 

de drept material în cauză, să stabilească întinderea efectelor pe care le produce sau le putea 

produce, în mod clar și previzibil, actul administrativ de autorizare. 

Pentru determinarea întinderii efectelor actului administrativ de autorizare și 

documentația tehnică, era necesar ca acesta să aibă un obiect clar definit, astfel încât 

drepturile și obligațiile ce se nasc în baza acestui act să fie foarte bine înțelese atât de 

autoritatea publică emitentă, beneficiarul actului, cât și de orice altă persoană interesată (de 

drept public sau de drept privat). 

În cauză, prin cererea de eliberare a autorizației și anexa la această cerere, s-a solicitat 

autorizarea unor lucrări propuse care se refereau, printre altele, la modificarea corpului C1 din 

S+P+Pod în 2S+P+2E. De asemenea, referatul pentru verificarea de calitate la cerința de 

securitate la incendiu, și scenariul de securitate la incendiu, fac referire la reamenajarea corpul 

C1 în S1+S2+P+2E cu o suprafață construită de 133,96 mp și un subsol extins la 79,50 mp 

pentru amenajare spații tehnice. În același timp, Memoriul arhitectură menționează că se 

propune prin proiect reamenajarea și etajarea corpului C1 într-o construcție cu regimul de 

înălțime subsol, parter + 2 etaje cu suprafața construită de 133,96 mp și suprafața construită 

subsol de 56,70 mp, însă în descrierea funcțională sunt prezentate două subsoluri: Subsolul 1 

(-3 m) cu o suprafață de 131,65 mp și Subsolul 2 (-6,20 m) cu o suprafață de 177,25 mp. În 

Anexa 3 – Calculul indicilor urbanistici, a Memoriului arhitectură, în tabelul cu suprafețe 

ocupate este menționat în mod distinct un corp C3 având 2 subsoluri (S) în suprafața 
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construită totală fiind de 380 mp, prin cumularea unor suprafețe construite de 265 mp și 115 

mp. 

Astfel, aceste neconcordanțe creează o incertitudine cu privire la scopul urmărit de 

autoritatea publică emitentă prin emiterea actului de autorizare, în condițiile în care autorizația 

a fost emisă pentru construire unui subsol, ca extindere a corpului C1, cu un regim nou de 

înălțime de S+P+2E, iar cererea de autorizare viza un regim de înălțime S1+S2+P+2E. 

Această incertitudine afectează însăși legalitatea actului de autorizare, întrucât nu se poate 

stabili în mod neechivoc și previzibil întinderea drepturilor și obligațiilor ce rezultă din actul 

administrativ contestat. 

Pe de altă parte, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 stabilește în mod imperativ că 

„autorizația de construire se emite în baza documentației pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, elaborată în condițiile prezentei legi, în temeiul și cu respectarea 

prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legi”. În același sens 

sunt și prevederile art. 311 din Legea nr. 350/2001 care stabilesc că „dreptul de construire se 

acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism și 

regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi”. 

În aceste condiții, cu titlu de exemplu, Curtea subliniază că acest caracter echivoc al 

actului administrativ contestat, prin raportare chiar la conținutul documentației pentru 

autorizarea lucrărilor depusă de beneficiarul lucrărilor, determină și o dificultate în a stabili 

dacă prin realizarea lucrării propuse sunt respectate, în mod real, prevederile documentației de 

urbanism (în speță, P.U.Z.), inclusiv din perspectiva indicilor urbanistici stabiliți în acest act 

de reglementarea urbanistică. 

În acest context, având în vedere necorelarea între intenția declarată a beneficiarului 

lucrărilor, așa cum rezultă din conținutul documentației tehnice, și conținutul actului de 

autorizare, Curtea a constatat că actul administrativ contestat a creat deja confuzie cu privire 

la efectele ce le poate produce, fiind lipsit de claritatea și previzibilitatea ce trebuie să 

caracterizeze actele emise de autoritățile publice în vederea executării în concret a legii. De 

altfel, această neregularitate a actului de autorizare este cea care a generat situația litigioasă 

dintre părți, situație întreținută și de opiniile divergente ale diferitelor instituții publice 

sesizate de către reclamantă. 

S-a mai invocat în apărare de către pârâți faptul că mai multe instituții publice au 

verificat și constatat faptul că lucrarea a fost realizată cu respectarea autorizației de construire, 

ceea ce ar confirma legalitate acestui act.  

Curtea constată că, de fapt, aspectele verificate de către instituțiile publice sesizate de 

către reclamantă vizau modalitatea de punere în executare a actului de autorizare, raportându-

se la documentația tehnică întocmită de beneficiarul lucrării, nefiind sesizate cu analizarea 

legalității autorizației de construire, chestiune ce face obiectul prezentului litigiu și asupra 

căreia este competentă să se pronunțe instanța de contencios administrativ. 

De asemenea, nu poate fi reținută autoritatea de lucru judecat a considerentelor 

sentinței din 28.06.2019 a Judecătoriei Iași și deciziei din 19.11.2020 a Tribunalului Iași, 

întrucât acel litigiu a fost soluționat prin invocarea inadmisibilității cererii de constare a 

caracterului nelegal al construcției subsol, considerentele decisive fiind în sensul că 

verificarea legalității autorizației de construire este de competența instanței de contencios 

administrativ. De asemenea, instanța de apel, în cauza la care s-a făcut trimitere, prin 

considerentele sale nu a dezlegat chestiunea legalității autorizației de construire, ci în mod 

expres s-a reținut competența instanței de contencios administrativ în efectuarea acestor 

verificări. 

Prin urmare, și din această perspectivă, instanța de recurs constată că actul 

administrativ de autorizare trebuia anulat. 

În ceea ce privește, motivul de nelegalitate vizând nerespectarea procedurii de avizare 

sanitară de către D.S.P., se observă că prima instanță a reținut ca situație de fapt că 
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beneficiarul autorizației a depus Avizul sanitar de principiu nr. din 16.03.2016, prin care s-a 

avizat realizarea lucrărilor de construire la corpurile C1 și C2. 

În acord cu prima instanță, Curtea arată că acest aviz, care într-adevăr nu dă dreptul 

unității de a utiliza echipamente radiologice, este cel necesar în procedura prealabilă de 

autorizare a lucrărilor de construire, distinct de avizul necesar în faza de amplasare, 

construcție reamenajare a unităților, în care se vor desfășura practici și activități nucleare. 

Or, procedura de avizare prevăzută de Anexa nr. 2 a Ordinului MS nr. 381/2004, la 

care face referire recurenta, este cea aplicabilă în faza de amplasare, construcție reamenajare a 

unităților, în care se vor desfășura practici și activități nucleare, ce vor necesita ulterior 

autorizația sanitară de utilizare-funcționare, iar nu în faza autorizării lucrărilor de construcție. 

De asemenea, suplimentar Curtea a arătat că reclamanta a invocat neregularități ale 

procedurii de avizare de către D.S.P. a lucrărilor de construcție propuse, respectiv lipsa 

acordului său cu privire la amplasarea echipament radiologic, însă această operațiune 

premergătoare emiterii autorizației de construire nu a fost contestată în condițiile art. 18 alin. 

(2) din Legea nr. 554/2004. În aceste condiții și verificările pe care instanța de contencios 

administrativ le poate face sunt limitate la a constata că acest aviz de principiu emis de D.S.P. 

pentru faza de autorizare a realizării lucrărilor a fost obținut de către beneficiarul lucrării și se 

află în documentația depusă la autoritatea competentă pentru obținerea autorizației de 

construire. 

Pentru aceste motive, se reține că respingerea de către prima instanță a acestui motiv 

de nelegalitate este una corectă. 

Referitor la motivul de nelegalitate privind lipsa avizului Ministerului Culturii pentru 

monumentul istoric Casa K., Curtea reține că și acesta a fost în mod corect respins de către 

prima instanță ca nefondat, întrucât așa cum rezultă din Avizul nr. zzz/18.04.2016 emis de 

Ministerul Culturii – Direcția Județeană pentru Cultură I. se referă la întreaga zonă de 

protecție – Centrul Istoric și Curtea Domnească, iar în interiorul acestei zone se află și 

construcția aparținând reclamantei. 

Din documentația depusă de către beneficiarul autorizației pentru obținerea avizului 

Ministerului Culturii, impus prin certificatul de urbanism, rezultă că acest monument istoric a 

fost evidențiat în mod expres pe planurile depuse, fiind avut în vedere de către instituția 

publică la emiterea avizului, astfel încât nu necesita o procedură de avizare distinctă. 

În ceea ce privește zonele de protecție ale monumentelor istorice, Curtea a subliniat că 

prevederile legale nu instituie o interdicție absolută de realizare a unor lucrări de construire, ci 

stabilește posibilitatea pentru autoritățile publice locale de a institui anumite restricții de 

construire și de a solicita un aviz al Ministerului Culturii pentru realizarea investiției. În 

cauză, ca măsură de protecție s-a impus restricția supravegherii arheologice, concretizată prin 

supravegherea săpăturilor la construcția subsol de către un expert în arheologie și protecția 

monumentelor. 

Prin urmare, nu se poate reține nelegalitatea autorizației de construire pentru lipsa unui 

aviz distinct al Ministerului Culturii pentru monumentul istoric Casa K. 

Cu toate acestea, pentru considerentele expuse în analiza primelor două motive de 

nelegalitate invocate, Curtea constată că se impunea anularea autorizației de construire emisă 

de către Primarul Municipiului Iași. 

De asemenea, Curtea a arătat că motivul de casare privind soluția de obligare a 

reclamantei la plata cheltuielilor de judecată este și acesta întemeiat, întrucât, ca urmare a 

casării soluției de respingere a acțiunii reclamantei, nu mai sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de art. 453 C.proc.civ. pentru ca această să suporte cheltuielile de judecată efectuate 

de partea adversă și se impune respingerea cererii formulată de pârâtă în acest sens. 

Având în vedere toate motivele expus, Cutea a admis recursul reclamantei, a casat în 

parte sentința recurată, cu consecința admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, în 

sensul anulării autorizației de construire nr. zzz/2016 emisă de Primarul Municipiului I. și 
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respingerii cererii de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de pârâta SC „BB” SRL, 

cu menținerea restului dispozițiilor sentinței care nu contravin deciziei. 

 

 


