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Secţia Civilă 
 

1. Imobil preluat de stat în mod abuziv. Obligaţia unităţii deţinătoare a 
imobilului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare (Legea 
nr.112/1995, art.9; Legea nr.10/2001 art.42) 

Reclamanţii ce au calitatea de chiriaşi, cât şi pârâtul-intimat ce are calitatea de deţinător al 
imobilului, dobândesc vocaţia de a cumpăra şi, respectiv, de a vinde imobilul ce nu a 
fost revendicat şi restituit în conformitate cu Legea nr.10/2001. Vocaţia nu echivalează 
însă cu obligaţia. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.172 din 7 mai 2008  

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Iaşi, reclamanţii P.R. şi P.A. au chemat 
în judecată pârâtul Consiliul Local al Mun. Iaşi – Direcţia de Administrare a 
Patrimoniului Public şi Privat (D.A.P.P.P.), pentru a fi obligat să le vândă 
apartamentul în care locuiesc, în calitate de chiriaşi. 

Reclamanţii îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995, 
arătând în fapt că deţin locuinţa în baza contractului de închiriere nr.4428 din 24 mai 
2005. 

Judecătoria Iaşi, prin sentinţa civilă nr.4371 din 23 aprilie 2007, respinge 
acţiunea, constatând că Legea nr.112/1995 invocată de reclamanţi permite vânzarea 
imobilelor către chiriaşi, conform art.9 din Normele metodologice, numai dacă 
aceştia au un contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a legii, 
condiţie ce nu este îndeplinită. 

Reţine instanţa de prim grad că imobilul este supus reglementării Legii 
nr.10/2001, nefiind revendicat, că, prin art.43, legea nu a stabilit obligaţia de a vinde 
în sarcina deţinătorilor de imobile („pot vinde”), ci o vocaţie, textul fiind neechivoc. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr.16 din 14 ianuarie 2007, admite apelul 
declarat de reclamanţi, schimbă în tot sentinţa atacată şi, pe fond, obligă pârâtul să 
încheie reclamanţilor contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul în care 
locuiesc, obligă pârâtul la plata daunelor cominatorii de 100 lei/zi, pentru fiecare zi 
de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei astfel stabilite. 

Pentru a pronunţa hotărârea, tribunalul a reţinut că, potrivit art.9 din Legea 
nr.112/1995, chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului 
prevăzut la art.14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în 
rate a preţului. 

Conform art.6 din H.G.nr.20/1996, dreptul de a cumpăra apartamentele în care 
locuiesc, potrivit art.9 din lege, îl au numai chiriaşii care, având un contract de 
închiriere valabil încheiat, ocupau apartamentele respective la data intrării în vigoare 
a legii. 

Tribunalul a apreciat că, din perspectiva acestor norme-cadru, apelanţii 
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justifică dreptul de a li se recunoaşte vocaţia la cumpărarea imobilului, ca efect al 
schimbului legal de locuinţe operat de autoarea acestora cu P.V. care, odată finalizat, 
aduce în patrimoniul numitei P. toate drepturile pe care coschimbaşul le-a avut în 
beneficiul contractului de propriu de închiriere, astfel încât a înlăturat apărarea 
potrivit căreia apelanţii-reclamanţi nu îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de art.9 
din Legea nr.112/1995. 

S-a reţinut că dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995 trebuie aplicate în sensul 
că, pentru locuinţele ce nu se restituie foştilor proprietari deposedaţi de stat, chiriaşul 
are „opţiunea” cumpărării acelei locuinţe, iar nu unitatea deţinătoare, în sensul că 
aceasta poate opta în a nu vinde locuinţa. Prin urmare a susţine că obligarea pârâtului 
la încheierea contractului de vânzare-cumpărare încalcă exercitarea normală a 
dreptului de proprietate şi principiul libertăţii contractuale este contrar sensului legii 
care, odată cu adoptarea sa, limitează condiţiile de vânzare la opţiunea chiriaşului. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul Consiliul Local Iaşi – 
Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, criticând-o ca netemeinică 
şi nelegală. 

A invocat pârâtul-recurent că în mod greşit instanţa de apel a respins excepţia 
lipsei capacităţii sale procesuale pasive, deşi prin art.38 alin.2 lit.c) din Legea 
nr.215/2001 Consiliul Local are doar atribuţii privind administrarea domeniului 
public şi privat al oraşului. 

A mai susţinut recurentul că în mod greşit tribunalul a interpretat şi 
dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995 şi respectiv ale art.43 din Legea nr.10/2001, 
apreciind ca nejustificat refuzul său de a încheia contractul de vânzare-cumpărare 
pentru imobilul din Iaşi, str.L. nr.3, imobil ocupat de reclamanţi în baza contractului 
de închiriere din anul 2005. 

Motivează recurentul că, pentru a avea un raport obligaţional a cărui 
nerespectare să fie contestată de creditor, conform art.1073-1077 C.civ. prin 
intermediul instanţei, care să dispună în sensul autorizării acesteia de a aduce la 
îndeplinire această obligaţie în contul debitorului, este necesar ca între părţi să existe 
un drept de creanţă al creditorului şi o obligaţie corespunzătoare în sarcina 
debitorului. 

Cum însă pârâtul nu şi-a asumat nici o obligaţie convenţională faţă de 
reclamanţi, acesta nu poate fi obligat la perfectarea vânzării. Mai invocă recurenţii că 
instanţa de apel a interpretat greşit şi dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995, 
dispoziţii ce au fost complinite cu cele ale H.G.nr.20/1996 şi H.G.nr.11/1997 şi prin 
care s-a stabilit că au dreptul la cumpărarea imobilelor în care locuiesc doar chiriaşii 
care au un contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a Legii 
nr.112/1995, că, spre deosebire de actele normative care au permis vânzarea 
locuinţelor către chiriaşi Legea nr.10/2001, nu obligă proprietarul la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, cum era prevăzută imperativ în acele norme. 

Raportat la dispoziţiile art.42 alin.3 din Legea nr.10/2001 prin folosirea 
sintagmei „pot fi înstrăinate” legiuitorul nu a stabilit o obligaţie în sarcina 
proprietarului ci o facultate a acestuia. 
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Susţine recurentul că a forţa proprietarul să vândă împotriva voinţei sale ar 
însemna o încălcare a dreptului său de proprietate prevăzut de art.480 C.civ., drept 
garantat de Constituţie, dar şi de art.1 din Protocolul 1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

În fine, recurentul critică şi greşita obligare a sa la plata daunelor cominatorii, 
susţinând că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile specifice pentru acordarea lor. 

Recursul astfel promovat este fondat. 
Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art.42 alin.1 din Legea nr.10/2001, 

imobilele care în urma procedurilor prevăzute în capitolul III nu se restituie 
persoanelor îndreptăţite, rămân în administrarea deţinătorilor actuali. 

Alineatul 3 al aceluiaşi articol 42 mai prevede că „imobilele cu destinaţia de 
locuinţe prevăzute la alin.1 pot fi înstrăinate, potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii 
având un drept de preemţiune” 

Din interpretarea dată textelor sus-citate se reţine că, într-adevăr, atât 
reclamanţii ce au calitatea de chiriaşi, cât şi intimatul, ce are calitatea de deţinător al 
imobilului, dobândesc, aşa cum susţin şi recurenţii vocaţia de a cumpăra şi, 
respectiv, a vinde imobilul ce nu a fost revendicat şi restituit în conformitate cu 
Legea nr.10/2001. Vocaţia nu echivalează însă cu obligaţia. A da o astfel de 
interpretare termenului de „vocaţie” punând semnul egalităţii între acesta şi obligaţie 
ar însemna că atât chiriaşii, cât şi deţinătorul imobilului au obligaţia – primii de a 
cumpăra, iar secundul de a vinde imobilul în litigiu. 

Or, o atare interpretare este cu totul exagerată şi nici nu se încadrează în 
spiritul legii, întrucât ar conduce la concluzia că toţi chiriaşii sunt obligaţi să 
cumpere – după cum şi toţi deţinătorii imobilelor (fie ei unităţi administrative locale, 
fie persoane juridice de drept public sau privat) ar fi obligaţi să vândă, ceea ce ar fi 
cu totul în afara spiritului legii – dar ar conduce şi la încălcarea drepturilor prevăzute 
în Convenţia Europeană. Legea nr.10/2001 prevede doar posibilitatea ca astfel de 
imobile să fie înstrăinate de către deţinătorii acestora şi nicidecum obligaţia, după 
cum pentru chiriaşi creează – în situaţia în care ar dori să cumpere – un regim 
preferenţial prevăzând pentru aceştia un drept de „preempţiune” în situaţia în care 
imobilul ar fi scos la vânzare. 

Aceasta este singura interpretare ce trebuie dată textului legii, care respectă şi 
spiritul ei, şi care este şi în concordanţă şi cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale a 
României, care prin decizia 871 din 9 octombrie 2007, arată că: „Prin înlăturarea 
posibilităţii autorităţilor publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în 
proprietatea privată a unităţilor administrativ teritoriale, în sensul de a opta sau nu 
pentru vânzarea acestora, se încalcă în mod vădit dreptul unităţilor administrativ 
teritoriale de exercitare a prerogativei dispoziţiei, ca atribut ce ţine de esenţa 
dreptului de proprietate, Curtea Constituţională constată astfel că printr-o asemenea 
abordare s-ar aduce atingere dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art.44 alin.1 
teza întâi privind garantarea dreptului de proprietate privată”. 

Fără a avea caracter obligatoriu în cazul de faţă (întrucât vizează un alt act 
normativ – respectiv O.G. nr.110/2006 care în ansamblul său, reglementează un 
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transfer silit de proprietate ca şi în cazul de faţă) instanţa reţine că mutatis mutandis, 
motivaţia invocată de Curtea Constituţională în decizia nr.871 din 9 octombrie 2007, 
poate fi reţinută pentru interpretarea corectă şi a dispoziţiilor Legii nr.10/2001. 

Prin urmare „vocaţia” conferită prin Legea nr.10/2001, art.42 alin.3, 
posibilitatea oferită de legiuitor pentru deţinătorul imobilului de a-i înstrăina nu 
echivalează şi nu poate fi interpretată sub nici o formă ca o obligaţie pentru acesta de 
a vinde. 

Dispoziţiile de mai sus, trebuie a fi corelate şi cu cele ale Legii nr.112/1995 
aşa cum de fapt a şi reţinut corect instanţa de fond. Şi cum Legea nr.112/1995 
condiţionează obligaţia autorităţii administrative de existenţa contractului de 
închiriere anterioară apariţiei acestei legi, Curtea reţine că în cazul de faţă pârâtul nu 
poate fi obligat la vânzare, nefiind incidente dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995. 

În raport de cele de mai sus Curtea constată astfel că într-adevăr soluţia 
instanţei de apel a fost dată cu aplicarea şi interpretarea greşită a legii, motiv pentru 
care, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ. raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ., a 
admis recursul pârâtului Consiliul Local Iaşi şi a modificat în tot decizia civilă nr.16 
din 14.01.2008 a Tribunalului Iaşi în sensul că a respins ca nefondat apelul 
reclamanţilor, menţinând astfel ca legală şi temeinică sentinţa civilă nr.4371 din 
23.04.2007 a Judecătoriei Iaşi. 

 
2. Contract de vânzare-cumpărare fondat pe Legea nr.85/1992. Preţul 

vânzării (Legea nr.85/1992, art.7; Decretul-lege nr.61/1990) 

În urma privatizării, societatea comercială are capital integral privat, iar statul nu are dreptul 
de a dispune cu privire la patrimoniul acesteia. În consecinţă, dispoziţiile Legii 
nr.85/1992 şi ale Decretului-lege nr.61/1990, în ce priveşte stabilirea preţului de 
vânzare pentru locuinţele proprietatea societăţii comerciale nu sunt aplicabile. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.192 din 14 mai 2008  
Reclamanţii A.A. şi A.V. au chemat în judecată pârâta S.C. „C.U.” S.A. Iaşi 

pentru a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare pentru 
apartamentul pe care îl deţin în calitate de chiriaşi şi a se stabili preţul legal al 
vânzării. 

În fapt, reclamanţii susţin că, prin hotărârea judecătorească irevocabilă, pârâta 
a fost obligată să încheie contract de vânzare-cumpărare, în temeiul Legii nr.85/1992 
şi a Decretului-lege nr.61/1990, preţul vânzării stabilit prin expertiză fiind de 
3279,75 lei. 

Se arată că pârâta refuză încheierea contractului în formă autentică, impusă 
prin lege. 

Judecătoria Iaşi, prin sentinţa civilă nr.3833 din 12 aprilie 2007, admite 
acţiunea, dispune ca hotărârea să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi 
constată că preţul legal de vânzare al apartamentului din Iaşi, Bd.D., nr.15, bl.D-A 
10, et.2, ap.1, stabilit în temeiul dispoziţiilor Decretului-lege nr.61/1990 şi ale Legii 
nr.85/1992, stabilit prin expertiză şi însuşit de către reclamanţi este de 4618 lei. 
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Respinge cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la daune cominatorii şi de 
prezentare la notar, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, ca 
rămase fără obiect. 

Pentru a pronunţa hotărârea, judecătoria reţine că societatea pârâtă a fost 
obligată să încheie cu reclamanţii contract de vânzare-cumpărare, cu privire la 
apartamentul în litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Preţul 
la care urmează să fie vândut apartamentul trebuie să fie calculat în baza dispoziţiilor 
Legii nr.85/1992 şi ale Decretului-lege nr.61/1990, stabilit la suma de 4618 lei, prin 
expertiza tehnică, efectuată în cauză. 

Împotriva hotărârii a declarat apel pârâta care, prin cererea de apel recunoaşte 
că, potrivit dispoziţiilor legale, are obligaţia de a vinde apartamentul, este de acord 
cu vânzarea, dar critică preţul stabilit, susţinând că este derizoriu şi cere a fi stabilit 
la valoarea de piaţă a imobilului. 

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr.873 din 5 decembrie 2007, respinge 
apelul şi păstrează sentinţa atacată, cu următoarea motivare: 

Dispoziţiile Decretului-lege nr.61/1990 şi ale Legii nr.85/1992 care prevăd 
dreptul locatarului de a dobândi prin cumpărare locuinţa ce o ocupă (dacă nu este de 
intervenţie) impun în mod corelativ şi o obligaţie corespunzătoare din partea 
proprietarului de a vinde şi orice alte susţineri legate de modul de înstrăinare – cum 
ar fi că preţul stabilit este derizoriu – apar ca un adaos la lege şi vor fi înlăturate. 

Existând acordul valabil pentru înstrăinarea locuinţelor, locatarii au dobândit 
vocaţia cumpărării acestora, iar refuzul unităţii proprietare, respectiv pârâta apelantă 
– de a înstrăina în condiţiile legii şi în condiţiile în care există şi o hotărâre definitivă 
şi irevocabilă (sentinţa civilă nr.3670/2005) prin care pârâta a fost obligată să încheie 
contractul de vânzare-cumpărare a imobilului către reclamanţi; care au vocaţia dată 
de lege este nejustificat. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs S.C. „C.U.” S.A. Iaşi pentru 
următoarele motive: 

- instanţa a făcut o greşită aplicare a prevederilor Legii nr.85/1992 şi ale 
Decretului-lege nr.61/1990. 

Astfel, odată ce societatea „C.U.” S.A. Iaşi a fost privatizată integral şi 
acţionariatul a achitat un preţ fixat de vânzător pentru a dobândi aceste acţiuni şi, pe 
cale de consecinţă, proprietatea integrală a întregului patrimoniu social, exact aşa 
cum era acesta la momentul cumpărării acţiunilor, prin aplicarea prevederilor 
Decretului-lege nr.61/1990 este vorba despre subvenţionarea preţului de către 
acţionarii privaţi, iar statul nu mai poate controla patrimoniul societăţii. 

În speţă, este vorba despre o cădere parţială în desuetudine a Decretului-lege 
nr.61/1990 a cărui aplicare a fost restrânsă prin schimbarea contextului social-
economic ce existase la data adoptării acestui act normativ. 

Instanţa a interpretat greşit sentinţa civilă nr.3670/04.04.2005 pronunţată 
anterior între părţi. 

Astfel, instanţa a recunoscut autoritatea de lucru judecat a acestei hotărâri în 
mod greşit, deoarece în discuţie nu a fost stabilirea preţului, ci doar obligarea 
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recurentei să încheie contractul de vânzare-cumpărare. 
Hotărârea pronunţată constituie o încălcare a dreptului recurentei de 

proprietate consacrat prin prevederile art.44 şi ale art.1 din Protocolul adiţional nr.1 
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului. 

Sentinţa de fond constituie o deposedare a recurentei de un bun imobil ce era 
în patrimoniul recurentei. 

În consecinţă, în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile Decretului-lege 
nr.61/1990 şi ale Legii nr.85/1992. 

Recursul este fondat. 
Obiectul litigiului de faţă este să oblige pârâta să încheie contractul de 

vânzare-cumpărare la preţul stabilit în baza Decretului-lege nr.61/1990 şi a Legii 
nr.85/1992. 

Într-adevăr, prin hotărârea rămasă irevocabilă recurenta-pârâtă a fost obligată 
să încheie contractul de vânzare-cumpărare. 

Această hotărâre are autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte obligaţia de 
a încheia contractul de vânzare-cumpărare, nu şi asupra preţului de vânzare care nu a 
fost obiect al litigiului. Este de principiu că autoritatea de lucru judecat priveşte 
numai obiectul dedus judecăţii, ceea ce înseamnă că nu poate fi invocată în această 
speţă, care are alt obiect şi cauză, respectiv stabilirea preţului de vânzare, ce nu a 
făcut obiectul primei judecăţi. 

Criticile formulate sub acest aspect sunt fondate. 
Şi pe fondul litigiului criticile sunt fondate. 
Astfel, societatea recurentă a fost constituită în anul 1992, prin divizarea S.C. 

„C.” S.A. Iaşi. 
În patrimoniul preluat prin divizare a fost inclus şi blocul DA-10 situat în Iaşi, 

Bd.D., nr.15. 
În urma privatizării societatea are capital integral privat o dată cu privatizarea 

societăţii comerciale şi preluarea de către stat a contravalorii acestui bun ce face 
parte din patrimoniul recurentei, statul nu mai are dreptul de a dispune cu privire la 
patrimoniul recurentei. 

În consecinţă, deşi apartamentul în discuţie a fost construit iniţial din fonduri 
de stat, contribuţia statului a fost răscumpărată la acest apartament prin preţul plătit 
de acţionari către stat, astfel încât la momentul judecării cauzei nu mai are relevanţă 
din ce fonduri a fost construit apartamentul. 

În aceste condiţii, Decretul-lege nr.61/1990 nu îşi mai găseşte incidenţa în 
speţă, atâta timp cât bunul a ieşit din patrimoniul statului, dispoziţiile acestuia căzând 
în desuetudine parţial, deoarece aplicabilitatea lui a fost restrânsă prin schimbarea 
contextului social-economic, ce a existat la data adoptării acestui act normativ. 

În mod greşit au stabilit instanţele incidenţa în cauză a Decretului-lege 
nr.61/1990 cu privire la stabilirea preţului de vânzare-cumpărare a apartamentului. 

A menţine soluţia dată de instanţa de fond înseamnă o deposedare a recurentei 
de un bun imobil ce era în patrimoniul privat, contra unei sume derizorii faţă de 
valoarea reală a preţului de vânzare a apartamentului pe piaţa liberă, adică s-a 
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încălcat în mod flagrant dreptul la respectarea dreptului de proprietate al recurentei, 
ceea ce contravine art.1 din Protocolul adiţional nr.1 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului, a libertăţilor fundamentale ale omului. 

Deoarece în cauză nu sunt incidente dispoziţiile Decretului-lege nr.61/1990 
urmează ca şi capetele de acţiune vizând constatarea preţului legal de vânzare a 
apartamentului şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-
cumpărare, să fie respinse. 

Curtea admite recursul, modifică în tot decizia tribunalului, admite apelul, 
schimbă în parte sentinţa, în sensul că respinge capetele de cerere vizând constatarea 
preţului legal de vânzare a apartamentului şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină 
loc de act autentic de vânzare-cumpărare a aceluiaşi apartament, păstrează restul 
dispoziţiilor sentinţei. 

 
3. Contract de vânzare-cumpărare. Chiriaş. Drept de preemţiune 

(Legea nr.112/1995, art.9; Legea nr.10/2001, art.42) 

Dispoziţiile art.42 alin.3 din Legea nr.10/2001, potrivit cărora imobilele cu destinaţia de 
locuinţe, ce nu se restituite persoanelor îndreptăţite, pot fi înstrăinate potrivit legislaţiei 
în vigoare, chiriaşii având drept de preemţiune, trebuie interpretate în sensul că 
opţiunea cumpărării acelei locuinţe o are chiriaşul, iar nu în sensul că unitatea 
deţinătoare poate opta în a nu vinde locuinţa. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.204 din 4 mai 2008  
Prin sentinţa civilă nr.9033/4.09.2007 a Judecătoriei Iaşi s-a admis acţiunea 

formulată de reclamantul D.I., în contradictoriu cu Municipiul Iaşi, reprezentat prin 
Primar. 

S-a dispus obligarea pârâtului să încheie cu reclamantul contract de vânzare 
cumpărare pentru imobilul din Iaşi, şos. Ş.C.M. nr.14, ce face obiectul contractului 
de închiriere nr.4970 din 26.07.2007. 

S-a respins excepţia inadmisibilităţii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a 
Primarului. 

S-a luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată. 
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamantul este 

chiriaş al imobilului din Iaşi, Şos. Ş.C.M. nr.14, potrivit contractului de închiriere 
nr.4970 din 12.11.1999 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi. 

În considerarea dispoziţiilor art.9 din Legea nr.112/1995 rezultă că „chiriaşii 
titulari de contract pot opta pentru cumpărarea apartamentului deţinut”, iar potrivit 
art.43 alin.3 din Legea nr.10/2001 imobilele cu destinaţie de locuinţă pot fi 
înstrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, acordându-se totodată chiriaşilor un drept de 
preemţiune la cumpărarea locuinţelor deţinute în baza unui contract de închiriere. 

Mai mult chiar art.52 din Legea nr.10/2001 prevede că la data intrării în 
vigoare a legii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă. 

Coroborând reglementările legale ce guvernează materia, instanţa a constatat 
întemeiată acţiunea reclamantului şi a admis-o. 
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Împotriva acestei hotărâri a formulat apel Municipiul Iaşi prin Primarul 
Municipiului Iaşi. 

Prin decizia civilă nr.83/6.02.2008 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a admis 
apelul formulat de pârât, s-a schimbat în parte hotărârea şi s-a respins acţiunea 
formulată de reclamant în contradictoriu cu acest pârât, păstrându-se restul 
dispoziţiilor hotărârii. 

Pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa de apel a reţinut următoarele: 
Potrivit art.9 din Legea nr.112/1995 coroborat cu art.43 din Legea nr.10/2001 

aplicabile în speţă „deţinătorul actual dobândeşte vocaţia de a le înstrăina către 
chiriaşi, însă această înstrăinare se va face potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv 
potrivit prevederilor Legii nr.112/1995 cu modificările ulterioare şi Legii 
nr.10/2001…”. 

Între părţi nu există vreun raport juridic din care să rezulte obligaţia pârâtului 
de a încheia în viitor un contract de vânzare–cumpărare sau vreo promisiune de 
vânzare. 

Fiind proprietarul locuinţei, apelantul nu poate fi obligat să vândă locuinţa 
intimatului, deoarece se încalcă principiul libertăţii contractuale, dispoziţiile art.53 
din Constituţie care prevăd că exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi 
restrâns numai prin lege, precum şi dreptul de proprietate al apelantului garantat de 
art.44 alin.2 din Constituţia României, precum şi de art.1 din Protocolul nr.1 la 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale 
Omului. 

Faţă de cele ce preced, tribunalul a admis apelul şi în baza art.296 C.pr.civ. a 
schimbat în parte sentinţa primei instanţe în sensul respingerii cererii reclamantului. 

Pe cale de consecinţă, a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate privind 
respingerea excepţiilor inadmisibilităţii şi lipsei calităţii procesuale pasive. 

Împotriva acestei decizii a formulat recurs D.I., criticând-o pentru nelegalitate. 
A susţinut recurentul că dispoziţiile art.9 sus-arătat trebuie coroborate cu 

dispoziţiile art.43 alin.3 din Legea nr.10/2001, potrivit căruia imobilele cu destinaţia 
de locuinţe care în urma procedurilor prevăzute în capitolul III nu se restituie 
persoanelor îndreptăţite rămân în administrarea deţinătorilor actuali şi „pot fi 
înstrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii având drept de preemţiune”, 
precum şi cu dispoziţiile art.52 din Legea nr.10/2001 care prevede că la data intrării 
în vigoare a prezentei legi orice alte dispoziţii contrare se abrogă. În acest context se 
apreciază că a operat o abrogare implicită a dispoziţiilor art.4 din H.G. nr.11/1997 
care limita dreptul de a cumpăra doar la chiriaşii care la momentul apariţiei Legii 
nr.112/1995 aveau contract de închiriere valabil încheiat şi ocupau efectiv spaţiul. În 
fapt, această hotărâre de guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.112/1995 a restrâns în mod nelegal, prin adăugare la lege, sfera de aplicare a 
dispoziţiilor art.9, stabilind în art.6 că au dreptul la cumpărare doar categoriile 
enunţate mai sus. 

În acelaşi sens s-au invocat şi dispoziţiile art.43 lit.b din H.G. 
nr.498/18.04.2003 potrivit căruia pentru imobilele cu destinaţia de locuinţe care nu s-
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au restituit în natură, deţinătorul actual dobândeşte vocaţia de a le înstrăina către 
chiriaşi, cu menţiunea că preţul de vânzare al locuinţelor se va stabili potrivit 
Criteriilor nr.2665/1C/311 din 28 februarie 1992 elaborate de Ministerul Finanţelor. 

Practica judiciară a statuat că legislaţia în vigoare poate fi interpretată astfel: 
Potrivit art.43 alin.1 şi 3 din Legea nr.10/2001 „imobilele cu destinaţia de locuinţe 
(…) pot fi înstrăinate cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Referirea la legislaţia în 
vigoare vizează în mod cert legile şi nu o hotărâre de guvern. 

Refuzul Primarului ca reprezentant al Municipiului Iaşi, deţinătorul acestui 
imobil de a-l înstrăina este nejustificat, întrucât dispoziţiile art.43 alin.3 din Legea 
nr.10/2001 pot constitui cadrul legal pentru vânzarea imobilului deţinut de reclamant 
cu chirie. 

Dreptul de preemţiune instituit de art.43 alin.3 din Legea nr.10/2001, 
presupune ca la egalitate de preţ să fie preferat un anumit subiect al actului juridic 
civil, având în vedere calitatea acestuia. Preţul unui asemenea imobil este fix, fiind 
stabilit potrivit Criteriilor nr.2665/1C/311 din 28.02.1992 elaborate de Ministerul 
Finanţelor, independent de calitatea cumpărătorului, iar în momentul în care 
locatarul îşi exprimă opţiunea de cumpărare, deţinătorul este ţinut practic să-l vândă 
acestuia, neputând vinde unui terţ la un preţ mai mare, chiar în situaţia în care terţul 
ar consimţi la un astfel de preţ. 

Reglementările introduse de Legea nr.10/2001 aduc dispoziţiilor anterioare ale 
Legii nr.112/1995 un element de noutate prin introducerea dreptului de preemţiune al 
chiriaşilor, textul putând fi interpretat şi în sensul că asemenea imobile ar putea fi 
vândute şi altor persoane, nu numai chiriaşilor. 

Asemenea posibilitate nu înseamnă că vânzarea imobilelor nerestituite este 
lăsată la latitudinea deţinătorilor actuali. Ca şi sub imperiul legilor anterioare Legea 
nr.112/1995, Legea nr.85/1992, Decretul-lege nr.61/1990, H.G. nr.389/1996 – 
vânzarea imobilelor ce fac obiectul reglementărilor acestora nu este lăsată la 
latitudinea deţinătorilor chiar dacă legiuitorul a folosit de fiecare dată termeni 
dispozitivi. 

Literatura de specialitate şi practica judiciară a fost consecventă şi a interpretat 
aceste dispoziţii legale în sensul că în momentul în care persoana fizică sau juridică 
îndreptăţită la cumpărarea imobilului şi-a manifestat voinţa de a cumpăra prin 
formularea cererii de cumpărare, unităţile deţinătoare au obligaţia vânzării acestora. 

În acest sens, s-a considerat că statul prin organele legislative i-a dat acordul la 
vânzarea acestor imobile prin însăşi edictarea acestor acte normative. 

Momentul încheierii contractului fiind acela al obţinerii acordului dintre 
părţile contractante şi stabilirea preţului, se consideră că prin formularea cererilor de 
cumpărare de către titularii contractelor de închiriere s-a propus întâlnirea celor două 
manifestări de voinţă iar unităţile deţinătoare au obligaţia perfectării contractului de 
vânzare dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii ale legii. 

Contractul de închiriere al reclamantului datează din 1999, după apariţia Legii 
112/1995, însă, în condiţiile descrise mai sus a limita drepturile acelor persoane care 
nu aveau contract de închiriere valabil încheiat la data intrării în vigoare a Legii 
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112/1995, echivalează cu crearea unui regim discriminatoriu între diferitele categorii 
de chiriaşi. 

Principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice se aplică prin natura 
sa tuturor drepturilor şi libertăţilor consacrate prin constituţie şi lege. Acest principiu 
este de altfel prevăzut şi în art.14 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a libertăţilor fundamentale şi a fost consacrat şi în practica jurisdicţională a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Curtea Europeană a reţinut în aplicarea 
principiului mai sus enunţat că orice diferenţă de tratament făcută de stat între 
indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să-şi găsească o justificare obiectivă şi 
rezonabilă. 

Ori, faptul că recurentul a încheiat contract de închiriere cu pârâtul Municipiul 
Iaşi după intrarea în vigoare a Legii nr.112/1995 şi în consecinţă nu ar putea să 
cumpere apartamentul nu constituie o justificare obiectivă şi rezonabilă în sensul mai 
sus arătat. În speţă, trebuie dată eficienţă voinţei părţilor şi aceasta cu atât mai mult 
cu cât nu a fost exprimată în scopuri ilicite sau în fraudarea intereselor altor 
persoane. 

În cauza de faţă, refuzul pârâtului-intimat de a vinde reclamantului imobilul 
din strada Şos. Ş.C.M. nr.14 este nejustificat, simpla invocare a unui pretins vid 
legislativ putând fi cu uşurinţă lămurită de instanţă. 

Prin întâmpinare, intimatul Municipiul Iaşi prin Primarul Municipiului Iaşi a 
susţinut excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului Municipiului Iaşi, în 
opinia sa acesta din urmă neavând calitatea de reprezentant al Consiliului local. 

Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
precizând că în speţă nu există un raport obligaţional a cărui nerespectare să fie 
contestată de creditor prin intermediul instanţei de judecată, pentru ca aceasta din 
urmă să poată autoriza îndeplinirea acestei obligaţii în contul debitorului. 

Susţine intimatul că nu şi-a asumat nici o obligaţie convenţională de a vinde 
recurentului acest imobil, iar dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995 nu sunt 
aplicabile întrucât raporturile de locaţiune s-au născut la data de 12.11.1999. 

În ce priveşte Legea nr.10/2001, aceasta nu obligă proprietarul la încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare, lipsind normele imperative edictate în acest sens 
în cazul altor legi privitoare la locuinţe, ca de exemplu art.7 din Legea nr.85/1992. 

În opinia intimatului sintagma „pot fi înstrăinate” cuprinsă în art.42 din Legea 
nr.10/2001 nu stabileşte o obligaţie, ci o facultate pentru proprietar iar o eventuală 
obligare a sa la transferul dreptului de proprietate ar încălca prevederile art.1 din 
Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului referitor la protecţia 
proprietăţii. 

Nu s-au administrat probe noi în recurs. 
Examinând motivele de recurs invocate, actele şi lucrările dosarului precum şi 

dispoziţiile legale aplicabile în materie, instanţa constată fondată cererea de recurs, 
pentru considerentele ce vor fi expuse. 

Aşa cum rezultă din contractul de închiriere nr.4970/1999 imobilul în litigiu a 
fost închiriat reclamantului la data de 12.11.1999. 
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Raportat la acest moment dispoziţiile aplicabile în cauză sunt cele înscrise în 
art.42 alin.3 din Legea nr.10/2001 potrivit cărora imobilele cu destinaţia de locuinţe 
pot fi înstrăinate potrivit legislaţiei în vigoare, chiriaşii având drept de preemţiune. 

În condiţiile în care recurentul a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru 
cumpărarea spaţiului locativ, refuzul intimatei de a încheia contract de vânzare-
cumpărare apare ca fiind abuziv întrucât nu îşi are temeiul în lege. 

În acest context, natura juridică a dreptului pârâtei de a dispune cu privire la 
imobilele respective, ce rezultă din sintagma „pot vinde” a fost interpretată greşit de 
instanţa de control judiciar. 

Dacă legiuitorul ar fi lăsat la latitudinea administratorului opţiunea vânzării 
sau nu a imobilului ar fi golit de conţinut dispoziţiile art.47 din Legea nr.10/2001. 

Ori, atâta timp cât legiuitorul a precizat că şi terţele persoane pot cumpăra 
astfel de locuinţe, cu atât mai mult chiriaşul poate opta pentru încheierea unei astfel 
de operaţii juridice, pentru că, în caz contrar, aceasta şi-ar pierde garanţia drepturilor 
ce derivă din contractul de locaţiune. 

Instanţa nu poate primi apărarea intimatei potrivit cu care prin admiterea 
acţiunii formulate de reclamant s-ar încălca prevederile art.1 din Protocolul nr.1 
adiţional la Convenţie. În primul rând, acest text de lege protejează dreptul de 
proprietate şi implicit pe titularul acestuia, care este Statul Român şi nu intimatul, 
acesta având doar calitatea de administrator. În al doilea rând, este de observat că, în 
jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancţionat, prin hotărâri 
pronunţate împotriva României (cauza Beian), jurisprudenţa contradictorie a 
instanţelor române având drept consecinţă diferenţa de tratament între persoane 
aflate în aceeaşi situaţie. Ori, aşa cum s-a dovedit în cauză, persoane aflate în aceeaşi 
situaţie cu reclamantul au obţinut câştig de cauză (a se vedea decizia civilă 
nr.135/28.03.2007 a Curţii de Apel Iaşi, sentinţa civilă nr.674/24.01.2006 a 
Judecătoriei Braşov, aflate la dosarul cauzei). 

Pentru aceste considerente, constatând recursul întemeiat, instanţa l-a admis, 
iar, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ., a modificat în parte hotărârea recurată, 
în sensul respingerii apelului declarat de pârât şi păstrării sentinţei instanţei de fond. 

 
4. Acţiune în constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare, 

introdusă de creditor. Condiţii (Codul civil, art.966, art.975) 

Pentru a solicita constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare, în condiţiile 
art.975 C.civ., terţul-creditor trebuie să dovedească nu numai condiţiile generale 
necesare intentării acţiunii privitoare la prejudiciu, frauda debitorului şi complicitatea 
la fraudă a terţului cu care debitorul a încheiat actul fraudulos, ci şi cele referitoare la 
creanţă. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.205 din 16 mai 2008 

 
Prin sentinţa civilă nr.1822 din 5 iulie 2006 pronunţată de Judecătoria Bârlad, 

s-a dispus respingerea excepţiilor invocate de pârâtul L.C.A. şi reclamanta Z.A. 

 15



Secţia civilă  Decizii relevante, Trimestrul al II-lea/2008 

S-a dispus respingerea cererii privitoare la constatarea absolută a contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3110 din 12 august 2004 Birou Notarial 
F.L., formulată de reclamanta Z.A. în contradictoriu cu pârâţii L.C.A. şi M.I. 

S-a dispus respingerea cererii reconvenţională privitoare la lipsa de folosinţă 
formulată de pârâtul-reclamant L.C.A. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Z.A. 

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele: 
Între pârâtul M.I., în calitate de moştenitor al defunctei B.A. şi reclamanta 

Z.A. s-a încheiat la data de 25 martie 2002 un înscris sub semnătură privată având ca 
obiect înstrăinarea imobilului, casă şi teren în suprafaţă de 200 m.p. situat în Bârlad, 
str.C., nr.2, jud.Vaslui cu preţul de 200.000.000 lei vechi, din care s-a achitat suma 
de 100.000.000 lei vechi restul sumei urmând a fi achitată la data perfectării 
contractului în formă autentică, respectiv 15 aprilie 2002. 

La data de 28 noiembrie 2002, cu nr.10004 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei 
Bârlad cererea prin care reclamanţii Z.A. împreună cu Ch.I. au solicitat în 
contradictoriu cu pârâtul M.I. pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de 
vânzare cumpărare pentru respectivul imobil. 

Pârâtul M.I. a solicitat rezoluţiunea antecontractului, evacuarea reclamanţilor, 
dar procesul nu s-a finalizat, întrucât cauza a rămas în nelucrare şi a intervenit 
perimarea prin sentinţa civilă nr.389 pronunţată la data de 12 martie 2004 de 
Judecătoria Bârlad. 

Reclamanta a ocupat imobilul la data încheierii înscrisului sub semnătură 
privată, 25 martie 2002. 

De la intrarea în imobil reclamanta şi pârâtul Ch.M. au efectuat îmbunătăţiri la 
imobil stabilite prin sentinţa civilă nr.2736 din 27 octombrie 2005 pronunţată de 
Judecătoria Bârlad, la suma de 182.069.049 lei, sumă pe care au fost obligaţi pârâţii 
să o plătească reclamantei aspect ce a fost menţinut şi în recurs. 

Reclamanta Z.A., nu a mai făcut demersuri pentru perfectarea actelor în formă 
autentică şi nu a achitat diferenţa de preţ nici până în prezent. 

Dacă analizăm conţinutul înscrisului sub semnătură privată, se arată în 
considerentele hotărârii, vom observa că pârâtul M.I. susţine că este moştenitor al 
defunctei B.A., situaţie care corespunde realităţii aşa cum rezultă din certificatul de 
moştenitor nr.178 emis la data de 13 octombrie 2003 de Notariatul de Stat Local 
Bârlad. Este adevărat că pentru cota indiviză de 3/8 din imobil, moştenitor este 
numitul B.V. în calitate de moştenitor al defunctului B.V. aşa cum rezultă din 
certificatul de moştenitor nr.17/1974, care a înstrăinat cota sa prin contractul de 
vânzare-cumpărare nr.4430 din 13 noiembrie 2003, dar cu privire la acest act nu s-a 
solicitat nulitatea, astfel că nu pot fi analizate condiţiile în care a fost încheiat. 

În ce priveşte perfectarea contractului de vânzare-cumpărare nr.12 încheiat la 
12 august 2004, pârâtul M.I. a înstrăinat pârâtului L.C.A., dreptul său de proprietate 
asupra imobilului, dobândit în baza unui certificat de moştenitor nr.179, aşa cum s-a 
arătat, valabil încheiat, dar şi a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.4430 din 13 noiembrie 2003, a cărui anulare nu s-a solicitat până în prezent, astfel 
că pârâtul L.C.A., nu poate fi decât un cumpărător de bună credinţă, ţinând cont de 

 16



Secţia civilă  Decizii relevante, Trimestrul al II-lea/2008 

actele ce au stat la baza perfectării acestuia. 
Susţinerea că la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare se află o 

cauză ilicită şi imorală nu poate fi reţinută deoarece înstrăinarea imobilului de către 
pârâtul M.I. s-a făcut în calitatea sa de proprietar, în baza unui contract ce nu a fost 
anulat, după data când reclamanta Z.A. avea obligaţia să depună diferenţa de preţ de 
100.000.000 lei, cu privire la care şi-a asumat riscul pierderii în situaţia în care nu s-a 
perfectat vânzarea în formă autentică, clauza menţionată în mod expres în contract. 

S-a invocat de către reclamantă că preţul menţionat în conţinutul contractului 
de vânzare-cumpărare a cărui nulitate absolută se solicită, ar fi modic raportat valorii 
imobilului, însă acest aspect nu ţine de nulitatea absolută a actelor juridice şi poate fi 
invocat de cumpărătorul din contractul de vânzare cumpărare a cărui anulare se 
solicită. 

Prin sentinţa civilă nr.2736 pronunţată la 27 octombrie 2005 de Judecătoria 
Bârlad şi care a fost menţinută, cu excepţia cererii reconvenţională formulată de 
M.I., pe lângă faptul că pârâţii L.C.A. şi M.I. au fost obligaţi să-i plătească 
despăgubiri reclamantei Z.A. şi numitului Ch.I., s-a instituit în favoarea acestora un 
drept de retenţie asupra imobilului până la plata lor. 

S-a invocat de către pârâţi, că prin admiterea acestui capăt de cerere, 
reclamanta nu mai are un interes născut, legitim şi actual în promovarea acţiunii 
excepţie pe care instanţa a unit-o cu fondul cauzei aşa cum s-a precizat anterior. 

Instanţa a respins această excepţie, apreciind că reclamanta şi-a justificat 
interesul patrimonial în promovarea acţiunii, deoarece intenţia sa la promovarea 
acţiunii a fost de a rămâne în posesia imobilului, întrucât sentinţa civilă prin care i-au 
fost atribuite despăgubiri la data promovării acţiunii nu rămăsese definitive. 

S-a respins şi excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către 
reclamantă, cu privire la cererea reconvenţională, formulată de pârâtul L.C.A. prin 
care solicită obligarea pârâtei la suma de 1.700 USD reprezentând lipsa de folosinţă 
a imobilului pentru perioada septembrie 2004 – ianuarie 2006, deoarece prin sentinţa 
civilă nr.2736 pronunţată la 27 octombrie 2005, pârâtul M.I. a solicitat obligarea 
pârâţilor Z.A., Ch.Ms., Ch.Mr., la plata de despăgubiri, şi deci nu există identitate de 
obiect, de cauză şi de părţi, aşa cum prevăd dispoziţiile art.163 C.pr.civ., pentru a 
admite excepţia autorităţii de lucru judecat. 

În consecinţă după respingerea excepţiilor invocate, instanţa pornind de la 
considerentele enunţate în sensul că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite 
prin înscrisul sub semnătură privată, până la data perfectării contractului de vânzare-
cumpărare nr.3110 încheiat la 12 august 2004, vânzătorul din acest contract, pârâtul 
M.I. din acest contract, pârâtul M.I. fiind proprietarul imobilului în baza unui 
certificat de moştenitor nr.179/2003 şi contractul de vânzare-cumpărare nr.4430 din 
13 noiembrie 2003, încheiate de un notar public a căror anulare nu s-a solicitat, 
pârâtul L.C.A. fiind cumpărător de bună credinţă întrucât clauzele contractului din 
înscrisul sub semnătură privată, sunt clare în sensul că suma primită de reclamanta 
cumpărătoare îi va fi restituită dacă nu se va perfecta vânzarea ea fiind şi despăgubită 
pentru investiţiile făcute prin sentinţa civilă la care s-a făcut referire, instanţa a 
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apreciat că în cauză nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.975 C.civ. pentru 
admiterea cererii şi constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr.3110 din 12 august 2004. 

S-a respins şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant L.C.A. 
privind lipsa de folosinţă solicitată de la reclamantă, întrucât asupra acesteia s-a 
instituit în baza sentinţei civile nr.2736 din 27 octombrie 2005, un drept de retenţie 
asupra imobilului până la plata îmbunătăţirilor. 

Prin decizia civilă nr.90/A din 18 septembrie 2007 pronunţată de Tribunalul 
Vaslui s-a dispus admiterea apelului formulat de Z.A. împotriva sentinţei civile 
nr.1882 din 5 iunie 2006 pronunţată de Judecătoria Bârlad şi schimbarea ei în parte. 

S-a dispus admiterea acţiunii formulate de reclamanta Z.A. în contradictoriu 
cu pârâţii L.C.A. şi M.I. 

S-a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr.3110 din 12 august 2004 încheiat de Biroul Notarului Public F.L. 

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 
Intimaţii L.C.A. şi M.I. au fost obligaţi să plătească apelantei suma de 33,5 lei, 

cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele: 
Pârâţii intimaţi au încheiat contractul de vânzare cumpărare, autentificat sub 

nr., 3110 din 12.08.2004, în vederea fraudării reclamantei. 
Astfel prin înscrisul sub semnătură privată, „contract de vânzare cumpărare 

din 15.03.2002” M.I., în calitate de unic moştenitor al defunctei B.M., vinde 
apelantei „de veci şi în mod irevocabil”, imobilul proprietate sa, actul autentic 
urmând să fie încheiat „cu aproximaţie pe 15 aprilie 2002”. Promitentul vânzător s-a 
obligat să dezbată moştenirea autoarei sale . 

Evident, intimatul cunoştea faptul că nu este moştenitor unic, deoarece 
conform certificatului de moştenitor nr.14/20.03.1974 emis de Notariatul de Stat 
Bârlad, moştenitori ai defunctului B.V. au rămas B.A. şi B.V. în calitate de soţie şi 
fiu cu cote de ¼ şi respectiv ¾ din moştenire . 

Deşi s-a obligat să dezbată moştenirea autoarei sale până la data de 15 aprilie 
2002 când urma să fie încheiat actul autentic de vânzare cumpărare, acest fapt are loc 
mult mai târziu, la data de 13 octombrie 2003, aşa cum rezultă din certificatul de 
moştenitor nr.179 din 13.10.2003 emis de Biroul Notarului Public F.L. O lună mai 
târziu B.V., în calitate de moştenitor, reprezentat de L.C.A., vinde lui M.I. dreptul de 
proprietate asupra cotei indivize de 3/8 din imobil. 

În condiţiile în care încheierea actului autentic era condiţionat de calitatea de 
unic moştenitor a vânzătorului, orice demers al reclamantei în acest sens era inutil. 

În sensul fraudării reclamantei, trebuie reţinut faptul că M.I. s-a mutat la 
Bacău, după încheierea antecontractului la L.C.A. Cei doi au vizitat-o de mai multe 
ori pe reclamantă care, în perioada aprilie – iulie 2002 a procedat la refacerea în 
întregime a imobilului, aşa cum a reţinut Judecătoria Bârlad în considerentele 
sentinţei civile nr.2736 din 27 octombrie 2005. 

Şi declaraţiile martorilor N.C., S.V. şi B.I., audiaţi în cauză configurează 
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această realitate. La data audierii sale, 26 aprilie 2006 martorul N.C. a discutat cu 
M.I., care i-a spus că intenţionează să vândă imobilul şi deja a primit arvună, iar 
martorul S.V. cunoştea că intimaţii M.I. şi L.C.A. au încheiat contractul de vânzare 
cumpărare în scopul alungării apelantei şi familiei sale din casă. 

Declaraţiile martorilor se coroborează cu actul autentic de vânzare cumpărare 
în care este consemnată menţiunea vânzătorului M.I., că imobilul nu a făcut obiectul 
altor tranzacţii ori convenţii precontractuale şi că la acea dată este ocupat de chiriaşi 
a căror evacuare rămâne în sarcina cumpărătorului. 

Mai mult, din considerentele sentinţei civile nr.2736/27 octombrie 2005 a 
judecătoriei Bârlad rezultă că la data de 28.11.2002, cu numărul 10004 s-a înregistrat 
pe rolul instanţei de fond, cererea reclamantei Z.A. formulată în contradictoriu cu 
pârâtul M.I. prin care a solicitat să se pronunţe hotărâre care să ţină loc de act 
autentic de vânzare cumpărare . 

În acest sens, reclamanta l-a notificat prin notarul public F.L. să se prezinte 
pentru încheierea actului autentic, însă pârâtul nu s-a conformat. 

La interogatoriu civil, M.I. a recunoscut că în acea cauză a cerut suspendarea 
pentru că aşa a gândit el. 

În cererea introductivă reclamanta susţine că pârâtul secondat de L.C.A. a 
promis că în cel mai scurt timp va merge la notar pentru încheierea actului autentic 
acesta fiind motivul real al acceptării suspendării cauzei, iar prin sentinţa civilă 
nr.389 din 12 martie 2004 s-a pronunţat perimare. 

Întreaga conduită a intimaţilor relevă faptul că au încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3110 din 12 august 2004 doar în vederea 
fraudării reclamantei, situaţie faţă de care în mod greşit prima instanţă a reţinut buna 
credinţă a acestora. 

Cum un asemenea act nu poate produce efectul urmărit, tribunalul a admis 
apelul, a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul admiterii acţiunii civile 
formulată de reclamanta Z.A. în contradictoriu cu pârâţii; L.C.A. şi M.I. şi în 
consecinţă în temeiul art.966 C.civ. a constatat nulitatea absolută a contractului de 
vânzare cumpărare autentificat sub nr.3110 din 12 august 2004. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâţii L.C.A. şi M.I. criticând-o 
pentru următoarele aspecte pe care le-a calificat juridic ca aparţinând pct.9 al 
articolului 304 C.pr.civ. 

Instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor excepţiilor şi cererilor formulate de 
părţi. 

Astfel, instanţa de apel greşit a soluţionat fondul fără a se pronunţa asupra 
excepţiei lipsei de interes a reclamantei în promovarea acţiunii în constatarea 
nulităţii absolute a convenţiei deoarece cumpărători promitenţi fiind nu a plătit 
diferenţa de preţ stipulată în contract, situaţie în care pârâtul vânzător M.I. a vândut 
imobilul pârâtului L.C.A. Cum asupra imobilului reclamanta pretinde că ar fi 
efectuat îmbunătăţiri, cererea reclamantei cu acest obiect a fost soluţionată prin 
sentinţa civilă nr.2736 din 27.10.2005 a Judecătoriei Bârlad, în prezent recurs, 
situaţie în care reclamanta nu mai poate pretinde vreun alt drept asupra imobilului în 
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litigiu nemaiîntrunind condiţia interesului reclamat de lege pentru a promova 
acţiunea, din moment ce şi l-a valorificat anterior. 

Greşit au fost aplicate dispoziţiile art.975 şi 966 şi urm. C.civ. Cererea 
reclamantei în raport cu actul ce se cere a fi anulat este formulată de o altă persoană. 
Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat cu Z.A., includea o clauză de dezicere 
conform cu care neperfectarea convenţiei din culpa promitentului, îl va obliga pe 
acesta să restituie cumpărătoarei suma primită cu titlu de avans, ceea ce înseamnă că 
vânzătorul şi-a rezervat dreptul de a nu perfecta vânzarea. Antecontractul de 
vânzare-cumpărare nu s-a mai perfectat ca urmare a neplăţii diferenţei de preţ, 
situaţie în care singurul cumpărător care l-a cumpărat în condiţiile în care imobilul 
era în litigiu şi ocupat de beneficiara promisiunii a fost recurentul L.C.A. 

Or, cu privire la acest contract convenţia are o cauză, este licită, contrar 
susţinerilor instanţei care a reţinut frauda aşa cum a fost invocată de beneficiara 
promisiunii care nu îşi poate invoca propria culpă în neperfectarea actului care 
constă în neplata preţului, pentru a solicita nulitatea convenţiei autentice de 
înstrăinare a aceluiaşi bun. 

Solicită admiterea recursului şi respingerea acţiunii. 
Examinând cererea de recurs instanţa reţin e următoarele: 
Reclamanta intimată pentru a putea solicita constatarea nulităţii contractului 

de vânzare-cumpărare încheiat între recurenţi în condiţiile art.975 C.civ., trebuia să 
facă dovada nu numai a condiţiilor generale necesare intentării acţiunii privitoare la 
prejudiciu, frauda debitorului şi complicitatea la fraudă a terţului cu care debitorul a 
încheiat actul fraudulos, ci şi pe cele referitoare la creanţă. 

Astfel, poate intenta acţiunea pauliană orice creditor a cărui creanţă realizează 
următoarele condiţii: creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă şi anterioară actului 
atacat. 

Sub acest aspect la epoca intentării acţiunii, creanţa intimatei nu era exigibilă 
şi nici nu realiza condiţia anteriorităţii faţă de actul atacat din următoarele 
considerente. 

Antecontractul încheiat cu recurenţii deşi are data anterioară contractului de 
vânzare-cumpărare încheiat ulterior, a născut în sarcina recurenţilor o obligaţie de a 
face. Aceasta nu este exigibilă nici până nici până în prezent, din moment ce nu se 
ştie încă dacă rămâne ca drept de creanţă ori se transformă în drept de proprietate a 
intimatei. Până la epoca delimitării precise a conţinutului creanţei – obligaţia de a 
face în sarcina recurenţilor ori drept de proprietate în beneficiul intimatei –, creanţa 
intimatei nu satisface cerinţa privitoare la anterioritatea şi exigibilitatea ei. 

Cauza prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri de vânzare-cumpărare, 
intentată de intimată şi perimată în prezent, ar fi făcut exigibilă creanţa, în sensul că 
s-ar fi stabilit dacă intimata are o creanţă ori un drept de proprietate. 

De aici rezultă şi cerinţa interesului intimatei creditoare în a promova 
acţiunea, atâta vreme cât la epoca intentării procesului, din moment ce în patrimoniul 
acesteia exista doar o obligaţie de a face, a cărei posibilitate de a nu fi transformată 
în drept de proprietate a fost luată în calcul de părţi prin înserarea în antecontract a 
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unui pact comisoriu de gradul I. 
Acesta este sensul juridic al clauzei înserate în antecontract privitoare la 

obligarea vânzătorului la restituirea pretinsului (avans) în caz de neperfectarea 
vânzării, ceea ce înseamnă că părţile au luat în calcul această eventualitate. 

Or, existând doar ca o obligaţie de a face intimata trebuia să dovedească 
insolvabilitatea debitorului său, condiţie de admisibilitate a acţiunii care nu a fost 
realizată în cauză. 

Mai mult, nici condiţia referitoare la existenţa prejudiciului în sensul art.975 
C.civ. nu este realizată, din moment ce nu s-a dovedit în cauză că suma reprezentând 
diferenţa de preţ nu poate fi restituită datorită insolvabilităţii create de debitor prin 
încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

Corelarea nerealizării acestei condiţii cu cea privitoare la frauda debitorului 
necesită relevarea următoarelor aspecte. 

Antecontractul încheiat între părţi, avea ca termen de perfectare, data de 15 
aprilie 2002 când intimata urma să achite diferenţa de preţ, iar vânzătorul să facă 
demersurile necesare dezbaterii succesiunii asupra imobilului. 

Cum clauzele contractului se interpretează unele prin altele în sensul în care să 
producă efecte juridice articulate într-o unitate voliţională şi de structură juridică 
clauza privitoare la dezbaterea succesiunii trebuia executată până la data de 15 
aprilie 2002, deoarece la acea dată neperfectarea vânzării dădea loc la restituiri. 

Prin urmare, începând cu 15 aprilie 2002, recurentul era obligat să restituie 
intimatei Z.A. suma de 100.000.000 lei, cât a plătit avansul, supus restituirii ca efect 
al clauzei contractuale a părţilor. 

Or, intimata care nu a achitat diferenţa de preţ şi nici nu a făcut dovada că ar fi 
consemnat-o ori l-a notificat în vreun fel pe recurent cu privire la perfectarea 
vânzării, nu se poate opune actului de dispoziţie al acestuia, în raport cu care nu 
justifică condiţiile deja examinate. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa reţine ca nesemnificativă analiza 
raporturilor situaţionale dintre recurenţi şi dintre aceştia şi intimată din care s-a tras 
concluzia fraudei recurenţilor cu indicarea greşită a art.969 C.civ., reţinută de 
instanţa de apel, deoarece în absenţa examinării condiţiilor generale şi speciale care 
trebuie analizate cumulativ, examenul doar a un ei singure condiţii nu poate susţine 
concluzia în absenţa celorlalte elemente obligatorii. 

În consecinţă, instanţa reţine că recursul pârâţilor este întemeiat, în cauză fiind 
incident motivul de recurs prevăzut de dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ. 

Prin urmare s-a dispus în temeiul art.312 C.pr.civ. admiterea recursului, şi 
modificarea în parte a deciziei instanţei de apel în sensul respingerii apelului 
reclamantei Z.A. cu păstrarea sentinţei primei instanţe. 

 
5. Acţiune în constatarea simulaţiei (Codul civil, art.1175) 

Actul secret care modifică un act public, are putere numai între părţile contractante şi 
succesorii lor universali. 

Anterioritatea sau simultaneitatea actului secret priveşte operaţiunea juridică şi nu înscrisul 
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în care este consemnată înţelegerea părţilor. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr.212 din 21 mai 2008  

Prin sentinţa civilă nr.2894/16.03.2007 a Judecătoriei Iaşi s-a admis acţiunea 
formulată de reclamanta M.M. în contradictoriu cu pârâtul D.F. 

S-a constatat simulat contractul de vânzare-cumpărare intervenit între părţi, 
autentificat sub nr.8485/04.03.1994 sub aspectul naturii juridice a actului încheiat. 

S-a constatat că natura juridică reală a actului juridic încheiat este cea de 
contract de garanţie reală imobiliară pentru împrumutul acordat reclamantei de către 
pârât prin înscrisul sub semnătură privată întocmit la data de 07.03.1994. 

S-a respins cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată ca 
neîntemeiată. 

A fost obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantei a sumei de 20,3 cu titlu 
de cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că actul de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr.8485 din 4 martie 1994 ar reprezenta o garanţie reală 
imobiliară oferită de reclamantă pârâtului tocmai pentru ca acesta să-i acorde 
împrumutul constatat prin înscrisul sub semnătură privată. 

S-a mai reţinut că de esenţa simulaţiei nu este data întocmirii înscrisului ca act 
doveditor preconstituit al acordului de voinţă real al părţilor, ci data manifestării de 
voinţă a părţilor (negotium iuris). 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel D.F. 
Prin decizia civilă nr.770/5 noiembrie 2007 a Tribunalului Iaşi s-a admis 

apelul formulat de pârâtul D.F. împotriva sentinţei civile nr.2894 din 16.03.2007 
pronunţată de Judecătoria Iaşi, sentinţă pe care a schimbat-o în tot. 

S-a respins acţiunea formulată de reclamanta M.M. în contradictoriu cu 
pârâtul D.F. 

A fost obligată intimata să plătească recurentului suma de 710 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată la fond şi în recurs. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că la data de 4.03.1994 între 
reclamanta M.M. şi pârâtul D.F. s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr.8485, prin care reclamanta a vândut pârâtului apartamentul situat 
în Iaşi, str. M.C.B. nr.20, bloc N2, sc.B, et.3, ap.16 în schimbul preţului de 115.000 
lei. 

Ulterior, la 7.03.1994 între aceleaşi părţi s-a încheiat un alt contract prin care 
pârâtul împrumută reclamantei suma de 10.440 mărci germane, contract ce a fost 
consemnat în înscrisul sub semnătură privată intitulat „înţelegere”. 

Din analiza celor două acte încheiate de părţi, instanţa a constatat că ne aflăm 
în prezenţa a două convenţii distincte, cu finalităţi distincte, prin care se stabilesc 
drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor. 

Nu se poate reţine că această „înţelegere” a existat anterior sau concomitent 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică şi că redactarea 
contraînscrisului ar fi fost ulterioară, având în vedere modul de redactare a 
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înscrisului, data acestuia şi trimiterea clară la contractul ce fusese deja încheiat. 
Nu sunt îndeplinite în cauză condiţiile pentru a se constata existenţa 

simulaţiei, nefiind îndeplinită principala condiţie: existenţa unui act real şi secret 
anterior sau concomitent actului public. 

Împotriva deciziei civile nr.770/5 noiembrie 2007 a Tribunalului Iaşi a 
formulat recurs M.M. 

Se critică decizia recurată pentru următoarele motive: 
- Tribunalul Iaşi reţine pe de o parte că ne aflăm în faţa a două convenţii 

distincte, cu finalităţi distincte, iar pe de altă parte că nu ne aflăm în prezenţa unei 
simulaţii; 

- D.F. preciza în faţa instanţei de judecată că „prin intermediul inculpatului i-
am împrumutat numitei M.M. suma de 10.440 mărci germane. Anterior de a-i da 
suma la notariat am încheiat la notariat un contract de vânzare-cumpărare a 
apartamentului”; 

- pretinsul silogism în baza căruia Tribunalul Iaşi apreciază faptul că ne aflăm 
în situaţia a două convenţii distincte şchioapătă în condiţiile în care toate menţiunile 
celor două acte – contractul autentic şi actul prin care s-a împrumutat suma de bani 
decurg unele din altele şi nu pot fi interpretate ca raporturi juridice de sine stătătoare; 

- contractul de împrumut cuprinde o menţiune esenţială cu privire la natura 
actului autentic şi anume „în vederea asigurării restituirii împrumutului în condiţiile 
stabilite în prezenta înţelegere între d-na M.M. şi dl. D.F. s-a întocmit actul de 
vânzare-cumpărare a apartamentului d-nei M.M., situat în cartierul M.C.B.”; 

- structura operaţiei juridice a simulaţiei este complexă şi presupune 
verificarea existenţei a trei acte juridice distincte: actul juridic public prin care se 
creează o situaţie juridică aparentă, actul juridic secret ce reprezintă adevărata 
manifestare de voinţă a părţilor şi acordul simulatoriu, adică acea convenţie ce 
reprezintă voinţa părţilor de a crea aparenţa unor raporturi juridice inexistente; 

- în lipsa acordului simulatoriu, actul secret poate să nu fie determinat de 
voinţa părţilor de a simula, ci de alte mobiluri; 

- coroborarea tuturor probatoriilor administrate duce la concluzia că intenţia 
părţilor a fost realizarea unui împrumut cu garanţie; 

- doctrina a statuat că pentru a ne afla în prezenţa simulaţiei, este necesar ca 
actul secret şi cel public ca manifestări de voinţă să fie simultane or în speţa de faţă 
scopul avut în vedere de părţi a fost realizarea unui împrumut cu garanţie imobiliară, 
iar din acest punct de vedere chiar dacă temporal contractul de vânzare-cumpărare l-
a precedat pe cel de împrumut, actul autentic a devenit operant abia în momentul 
realizării acordului simulatoriu, odată cu încheierea actului juridic secret, fiind deci 
simultan cu acestea două; în acest raţionament condiţia simultaneităţii este 
îndeplinită şi, presupunând că şi celelalte condiţii sunt îndeplinite, simulaţia există şi 
îşi produce toate efectele specifice. 

- între M.M. şi D.F. s-a convenit cu privire la împrumutul unei sume, precum 
şi la necesitatea instituirii unei garanţii imobiliare. 

Recursul formulat este întemeiat. 
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Reclamanta M.M. a investit instanţa cu o cerere în constatarea simulaţiei 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.8485/4.03.1994, în sensul că 
acest contract reprezintă în realitate un contract de garanţie pentru împrumutul 
acordat de pârât prin înscrisul sub semnătură privată intitulat „înţelegere” încheiat la 
7 martie 2004. 

În cauză, între reclamanta M.M. şi pârâtul D.F. s-a încheiat la data de 4 martie 
2004 contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.8485, prin care reclamanta 
a vândut pârâtului apartamentul situat în Iaşi, str. M.C.B. nr.20, bloc N2, sc.B, et.3, 
ap.16 în schimbul preţului de 115.000 lei. 

Ulterior, la data de 7 martie 2004 între aceleaşi părţi s-a încheiat un alt 
contract, prin care pârâtul împrumută reclamantei suma de 10.440 mărci germane, 
contract ce a fost consemnat în înscrisul sub semnătură privată intitulat „înţelegere”. 
Se face menţiunea expresă că reclamanta va restitui suma primită în rate până la data 
de 7.09.1994. Prin aceeaşi convenţie din 7 martie 1994, pârâtul D.F. se obligă ca în 
momentul returnării întregului împrumut să revândă reclamantei apartamentul ce a 
făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat nr.8485. 

Simulaţia este operaţia juridică în care caracterizantă este încheierea de către 
părţi a două contracte: unul aparent, prin care se creează o situaţie neconformă cu 
realitatea şi altul secret, prin care se modifică sau se desfiinţează efectele aparente 
ale contractului public şi se creează raportul juridic real dintre părţi. 

Contractul ascuns este singurul care reprezintă voinţa reală a părţilor. El se 
numeşte contraînscris, iar existenţa simulaţiei presupune doar încheierea în secret a 
contraînscrisului şi caracterul contemporan al actului secret cu cel public, nu şi 
condiţia ca actul secret să fie întocmit într-o anumită formă. 

De remarcat faptul că anterioritatea sau simultaneitatea actului secret priveşte 
operaţia juridică şi nu înscrisul în care este consemnată înţelegerea părţilor. 

Există simulaţie, chiar dacă înscrisul în care s-a consemnat actul secret,, care a 
precedat sau a fost simultan actului aparent, este redactat ulterior încheierii actului 
aparent, aşa cum este cazul în speţă. 

Esenţial este ca înţelegerea părţilor, în sens de negotium, să fi fost anterioară 
sau concomitentă actului aparent, iar contractul secret, încheiat anterior, să fie în 
vigoare în momentul încheierii actului public. 

În speţă, toate aceste condiţii sunt îndeplinite. 
Cu actele depuse la dosar s-a făcut dovada că părţile la data de 4 martie 1994 

au încheiat actul aparent de vânzare-cumpărare a apartamentului, iar cel secret din 7 
martie 2004 împrumutul sumei de 10.440 mărci germane şi că voinţa lor reală a fost 
în sensul încheierii contractului de împrumut care îndeplineşte condiţiile simulaţiei. 

Fiind stabilit caracterul simulat al contractului de vânzare-cumpărare, în mod 
legal Judecătoria Iaşi a admis acţiunea în simulaţie formulată de M.M. şi a constatat 
existenţa actului de împrumut prin înlăturarea efectelor aparente ale contractului 
public. 

În raport de toate aceste considerente şi de dispoziţiile art.312 C.pr.civ. s-a 
admis recursul formulat, cu modificarea în tot a deciziei Tribunalului Iaşi şi cu 
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respingerea apelului şi păstrarea hotărârii Judecătoriei Iaşi. 
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Secţia Penală 
 

1. Plângere împotriva soluţiei procurorului de neîncepere a urmăririi 
penale. Admisibilitate. Condamnarea inculpaţilor în primă instanţă şi 
menţinerea în apel. Casarea hotărârilor în recurs şi trimiterea cauzei la 
procuror pentru a se efectua acte de urmărire penală (Codul de procedură 
penală art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. b şi c 

În cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei şi dispoziţiei din rechizitoriu, 
prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sau clasarea, instanţa învestită nu 
poate pronunţa soluţia prevăzută de art. 278 ind. 1 alin. 8 lit. c C.pr.pen. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 188 din 8 aprilie 2008 

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Iaşi s-a adresat cu plângere 
Judecătoriei Hîrlău, împotriva rezoluţiei nr.676/P/2004 a Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hîrlău, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii 
A.Gh. şi C.M., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj prevăzute de 
art.239 alin.3 C.pr.pen., împotriva părţii vătămate H.C. 

Prin încheierea de şedinţă din 20.12.2004, dată în dosarul nr. 2034/2004 al 
Judecătoriei Hîrlău, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.278 ind.1 alin.8 lit. „c” 
C.pr.pen., a admis plângerea promovată de A.V.P.S. Iaşi, desfiinţând rezoluţia 
atacată şi a reţinut cauza spre judecare. 

La data de 20.08.2004, prin adresa nr.676/P/2004, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hîrlău a înaintat instanţei spre soluţionare plângerea formulată de partea 
vătămată H.C. prin care solicita tragerea la răspundere penală a inculpaţilor A.Gh. şi 
C.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire prevăzute de art.180 alin.2 C.pen. 

Cele două plângeri au fost conexate, formându-se dosarul nr.1481/2004 al 
Judecătoriei Hîrlău în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.510 din 14.07.2005. 
Sentinţa menţionată a fost desfiinţată în întregime prin decizia penală nr.841 din 
10.11.2005 a Tribunalului Iaşi, cauza fiind trimisă spre rejudecare primei instanţe – 
Judecătoria Hîrlău. 

În rejudecare, cauza a fost înregistrată sub nr.123/2006, în care s-a pronunţat 
sentinţa penală nr.134 din 14.03.2007 a Judecătoriei Hîrlău, modificată prin decizia 
penală nr.577 din 10.12.2007 a Tribunalului Iaşi. 

Prin decizia nr.48 din 4 iunie 2007, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, admiţând recursul în interesul legii promovat de procurorul general al 
României, au decis că: „în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei 
şi dispoziţiei din rechizitoriu prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sau 
clasarea, instanţa investită nu poate pronunţa soluţia prevăzută de art.278 ind.1 alin.8 
lit. „c” C.pr.pen. 

În expunerea de motive în recursul promovat de procuror se arată că admiterea 
plângerii, desfiinţarea rezoluţiei sau ordonanţei şi reţinerea cauzei spre judecare este 
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condiţionată de existenţa la dosar a unor probe suficiente, astfel cum prevăd expres 
dispoziţiile art.278 ind.1 alin.8 lit. „c” C.pr.pen. 

Însă, în ipoteza rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale şi a ordonanţelor 
de clasare, faza urmăririi penale lipseşte şi, în consecinţă, nu se poate vorbi de probe 
legal administrate. Singura activitate a organului judiciar în cazul acestor acte o 
reprezintă instituţia actelor premergătoare, prevăzută de art.224 C.pr.pen. şi care nu 
pot constitui probe în sensul art.63 C.pr.pen. 

Deosebit de aspectele relevate şi de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
curtea a constatat că, pentru infracţiunea pe care instanţa de fond a reţinut-o pentru 
judecare – respectiv infracţiunea de ultraj prevăzută de art.239 C.pen. –, urmărirea 
penală se efectuează, potrivit dispoziţiilor art.209 alin.3 C.pr.pen., în mod obligatoriu 
de procuror. 

Coroborând cele două aspecte invocate, Curtea constată că instanţa nu se 
putea substitui procurorului pentru efectuarea urmăririi penale cu privire la 
infracţiunea dedusă judecăţii, astfel că instanţa de fond – Judecătoria Hîrlău – nu a 
fost legal sesizată. 

Pentru considerentele expuse, curtea, în temeiul art.385 ind.15 pct.2 lit. „c” 
C.pr.pen. a admis recursul formulat de inculpatul C.M. împotriva sentinţei penale 
nr.134 din 14.03.2007 a Judecătoriei Hîrlău şi a deciziei nr.577 din 10.12.2007 a 
Tribunalului Iaşi pe care le-a casat. 

S-a decis trimiterea cauzei Parchetului de pe lângă Judecătoria Hîrlău în 
vederea efectuării actelor de urmărire penală. 

 

Notă: 

Sentinţa adoptată de instanţa de recurs este prevăzută de dispoziţiile art. 278 
ind. 1 alin. 8 lit. b) C.pr.pen. 

Potrivit acestui text, instanţa desfiinţează actul atacat şi trimite cauza 
procurorului în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale.  

În acest caz, instanţa trebuie să arate în hotărâre motivele pentru care a dispus 
trimiterea cauzei procurorului, faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi 
prin care anume mijloace de probă.  
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Secţia Comercială 

1. Contract de vânzare-cumpărare active. Validitate.  

Contractul este valid, respectându-se art. 969, 970 C.civ. şi Legea nr. 85/2006. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 187 din 7 aprilie 2008  

Curtea de Apel Iaşi, Secţia comercială a dispus admiterea recursului declarat 
de S.C. „S.A.D.I.” S.A. Iaşi, prin reprezentant legal, împotriva sentinţei comerciale 
nr.496/S/20.11.2007 pronunţată de Tribunalul Iaşi, judecător sindic, sentinţă pe care 
a modificat-o în tot; respingerea cererii formulate de administratorul judiciar „S.I.”, 
în contradictor cu debitorul-vânzător S.C. „M.T.” S.A. – Iaşi şi pârâta-cumpărătoare 
S.C. „S.A.D.I.” S.A. – Iaşi, având ca obiect anularea antecontractului de vânzare-
cumpărare, cu promisiune irevocabilă de vânzare, autentificat prin încheierea 
nr.2153/14.06.2006 la B.N.P. „D.B.”. 

S-a reţinut că antecontractul de vânzare-cumpărare s-a încheiat între părţi cu 
respectarea dispoziţiilor legale în materie, constituind legea părţilor în virtutea 
dispoziţiilor art.969 C.civ., respectând condiţiile de validitate prevăzute de art.948 
C.civ., nefraudând interesele creditorilor. 

Nu s-a făcut dovada relei credinţe a cumpărătorului, vânzarea fiind aprobată 
prin hotărârea A.G.A. din 17.10.2005, după ce au fost cerute şi comunicate 
acordurile prealabile ale organelor abilitate, inclusiv al creditorului privilegiat. 

Cât priveşte preţul, acesta este serios în raport cu alte vânzări, fiind mai mare 
decât vânzarea a 19.000 m.p., aprobată prin aceeaşi hotărâre A.G.A., fără construcţii, 
ale unei societăţi vecine, cum este vânzarea de faţă. Se impune sublinierea că 
vânzarea celor 19.000 m.p. nu a fost contestată de lichidator, ori astfel de acţiuni nu 
pot fi discreţionare, impunându-se o linie constantă şi principală de apreciere. 

În contextul dat, considerentele primei instanţe avute în vedere la pronunţarea 
hotărârii de admitere a cererii formulate de administratorul judiciar sunt doar 
supoziţii fără suport probator. 

Mai mult, prima instanţă analizează legalitatea hotărârii din 17.10.2005 deşi 
nu este investită cu o cerere care să aibă un asemenea obiect. 

Nu s-a constatat existenţa unor impedimente legale sau interdicţii de 
înstrăinare iar faptul că unele formalităţi sunt efectuate la momente apropiate nu 
afectează valabilitatea convenţiei. Încheierea contractului s-a efectuat cum arătam în 
precedent cu acordul creditorului bugetar, nefiind violate prevederile art.79 şi 80 din 
Legea nr.85/2006, în nici un mod. 

Aşa fiind, s-a constatat că actul s-a încheiat cu respectarea condiţiilor de 
validitate a convenţiilor, cu ştirea şi acordul creditorului bugetar la preţul stabilit de 
expertizele efectuate la cererea acestuia. 

Prin consecinţă, văzând şi prevederile art.312 C.pr.civ., s-a admis recursul, a 
fost modificată în tot sentinţa recurată şi a fost respinsă acţiunea formulată de 
administratorul judiciar „S.I.” – Iaşi. 
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2. Citarea greşită a părţilor. Consecinţe 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 204 din 14 aprilie 2008 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a dispus admiterea recursurilor 
formulate de C.I. şi A.N. contra sentinţei nr. 502/S/21.11.2007 a Tribunalului Iaşi, 
judecător sindic, pe care a casat-o şi, prin consecinţă, a trimis cauza spre rejudecare 
la aceeaşi instanţă. 

S-a reţinut că cererea pentru deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi 
falimentului iniţiată de A.F.P. a municipiului Iaşi a fost înregistrată la Tribunalul 
Iaşi, judecător sindic. 

Printre alte măsuri dispuse, conform rezoluţiei judecătorului competent, este şi 
aceea privind citarea părţilor. 

Judecătorul sindic nu a făcut investigaţii despre domiciliul pârâtului, C.I. 
despărţit de A. (fostă C.) N., luând în considerare adresa precizată  de aceasta – S.C. 
„R.” S.R.L. Iaşi, strada C., nr. 28 – în loc să solicite relaţii în acest sens, de la Poliţia 
Iaşi, Evidenţa Populaţiei. 

Dacă ar fi procedat aşa, ar fi aflat că domiciliul  pârâtului  este în Iaşi, strada 
T. M., nr. 4, bloc X.1, apartament 3, de la  25 aprilie 2003. 

Aşa fiind, pârâtului i s-a încălcat dreptul la apărare cu privire la cauzele care 
au condus la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. 

Procedându-se conform relatărilor pârâtei A.N. şi, fiind citată  la S.C. „R.” 
S.R.L. atât S.C. „N.” cât şi C.I., pe citaţie apare  o semnătură indescifrabilă şi un 
număr de buletin care nu este acelaşi cu numărul din  xerocopia actului de identitate. 

Pentru aceste motive, s-a dispus admiterea recursurilor, casarea sentinţei 
recurate şi  trimiterea cauzei spre rejudecare 

Cu ocazia rejudecării pe lângă aspectele relevate, care garantează dreptul de 
apărare, vor fi avute în vedere şi motivele de recurs invocate şi de A.N., pentru ca, în 
final, să se poată trage o concluzie justă  cu privire la existenţa  sau inexistenţa  
culpei celor doi pârâţi, dacă ea va fi demonstrată  de probe certe, dacă au fost 
încălcate sau nu prevederile art. 138 , precizând concret în ce costau încălcările 
dispoziţiilor legale citate şi dacă exista legătură de cauzalitate directă între culpă şi 
prejudiciu. 

 

3. Neverificarea întâmpinării şi a textelor invocate. Consecinţe. 
Casarea cu trimitere  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 208 din 21 aprilie 2008 
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a dispus respingerea excepţiei nulităţii 

recursului S.C. „O.-Ch.” S.R.L., invocată de I.M.M.-L. 
S-au admis recursurile declarate de S.C. „O.-Ch.” S.R.L. Bîrlad şi I.M.M.-L. 

împotriva sentinţei civile nr.325/F/30.10.2007 a Tribunalului Vaslui, judecător 
sindic, pe care o casează în tot, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la 

 30



Secţia Comercială  Decizii relevante, Trimestrul al II-lea/2008 

aceeaşi instanţă. 
S-a reţinut că în ceea ce priveşte acţiunea având ca obiect răspunderea 

pârâtului I.M.-L. în baza art. 138 din Legea nr.85/2006, curtea constată că acesta a 
formulat întâmpinare, prin care şi-a exprimat punctul de vedere faţă de acţiunea 
reclamantei. De altfel, şi instanţa a luat act de depunerea acestui înscris, aspect 
consemnat în încheierea de şedinţă din 05 decembrie 2006. 

În mod greşit a mai reţinut instanţa de fond că pârâtul I.M.-L. nu s-ar fi 
prezentat la interogatoriu. În şedinţa din 16 ianuarie 2007, conform încheierii, pârâtul 
s-a prezentat la interogatoriu şi a răspuns în faţa instanţei, punctele de interogatoriu 
aflându-se la filele 159-162. 

Întemeiată este şi critica referitoare la nepronunţarea instanţei asupra unui 
mijloc de probă – expertiza judiciară contabilă – admisă în şedinţa din 19 decembrie 
2006. Raportul a fost depus la termenul de judecată din 05 iunie 2007. De asemenea, 
s-au admis şi obiecţiunile la raport (depuse la termenul din 04 septembrie 2007). 

Constatând că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra tuturor mijloacelor de 
probă admise şi administrate în cauză şi că motivarea hotărârii în fapt şi în drept 
(conform art.261 C.pr.civ.) este indispensabilă pentru a se putea exercita controlul 
judiciar, curtea constată că se impune casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre 
rejudecare în sensul art.304 pct.7 şi art.312 C.pr.civ.. 

Cu ocazia rejudecării cauzei, instanţa va avea în vedere şi criticile formulate 
de către intervenientă. 

 

4. Achitarea debitului. Consecinţe. Respingerea acţiunii 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.233 din 12 mai 2008 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de S.C. 
„A.P.” S.R.L. – Paşcani, împotriva sentinţei comerciale nr.61/S/13.02.2008 a 
Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care o modifică în tot, în sensul respingerii 
cererii creditorului S.C. „L.T.” S.R.L. – Piatra Neamţ pentru deschiderea procedurii 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. „A.P.” S.R.L. – Paşcani.  

În motivarea acestei soluţii, instanţa de recurs a reţinut că acele condiţii pentru 
declanşarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea-recurentă S.C. „A.P.” S.R.L. - 
Paşcani, pe care le prevede expres Legea nr.85/2006 prin art.3 lit.a) nu mai subzistă, 
deoarece în cauză s-a făcut dovada că acea creanţă pentru care creditoarea-
reclamantă a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în valoare de 14.952,87 lei 
noi, a fost achitată de către debitoarea-recurentă la data de 26.02.2008, conform 
adresei de la fila nr.6 din dosarul de fond, pe care prima instanţă în mod netemeinic 
nu a luat-o în consideraţie. 

Se reţine că prin procesele-verbale de compensare din 28.02.2008; 24.03.2008 
şi din 05.03.2008 semnate de debitoarea-recurentă şi de creditoarea S.C. „E.D.IMP.” 
S.R.L. - Alexandria. De asemeni este confirmată şi achitarea debitului faţă de 
Primăria mun. Paşcani. 
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Faptul că D.G.F.P. Iaşi a formulat cerere de înscriere în tabloul de creanţe al 
creditorilor la data de 10.04.2008, nu poate fi reţinută ca o cerere de declanşare a 
procedurii insolvenţei, ea fiind făcută în recurs şi având caracterul unei cereri de 
înregistrare doar a creanţei, eventual lângă ceilalţi creditori. Pentru a avea efectul de 
a declanşa procedura insolvenţei, D.G.F.P. Iaşi va trebui să promoveze o acţiune de 
declanşare a procedurii insolvenţei conform Legii nr.85/2006. 

 

5. Nerespectarea dreptului la apărare. Trimiterea cauzei spre 
rejudecare pentru a se intra în legalitate 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 247 din 19 mai 2008  
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de S.C. 

„E.T.” S.R.L. – Paşcani, contra sentinţei comerciale nr. 84/S/26.02.2008, pe care a 
casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru următoarele 
considerente. 

Cererea formulată de creditor s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi – 
judecător sindic la data de 14.01.2008, acordându-se termen la 26.02.2008. 

La data de 25 februarie 2008 debitorul S.C. „ E.T.” S.R.L. - Paşcani depune la 
dosar cerere prin care solicită acordarea unui termen în vederea angajării unui 
apărător. 

Ignorând cererea formulată de debitor, instanţa a soluţionat cauza la primul 
termen de judecată, încălcând prevederile legale şi  punând partea în imposibilitate 
de a-şi formula apărările impuse de situaţia sa procesuală, de a formula în baza 
dispoziţiilor art.33 din Legea nr.85/2006 contestaţie şi a dovedi faptul că societatea 
nu se află în stare de insolvenţă. 

Rezultă astfel că, instanţa a încălcat dreptul la apărare al debitorului, urmând a 
se admite recursul a se casa sentinţa recurată, cauza fiind trimisă spre rejudecare 
aceleiaşi instanţe. 

Cu ocazia rejudecării vor fi avute în vedere şi susţinerile formulate în recurs 
vizând fondul cauzei. 

 

6. Achitarea integrală a debitului. Consecinţe. Respingerea cererii 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 260 din 12 iunie 2006 
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul declarat de S.C. „L.” 

S.R.L. – Satu Nou, jud. Vaslui, contra sentinţei civile nr. 123/F/19.03.2008 a 
Tribunalului Vaslui, judecător sindic, care a fost modificată în tot, în sensul 
respingerii cererii A.F.P. – Vaslui, privind deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei S.C. „L.” S.R.L. – Satu Nou, jud. Vaslui. 

S-a reţinut că instanţa de recurs, analizând motivele de recurs în contextul 
probelor administrate în cauză la instanţa de fond şi al dispoziţiilor legale invocate, 
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constată că recursul este fondat. 
În motivarea acestei soluţii instanţa de recurs a reţinut că prin adresa nr. 

12.282/02.04.2008, intimata A.F.P. – Vaslui a precizat că debitoarea-recurentă 
S.C.”L.” S.R.L. – Vaslui şi-a achitat integral datoria la bugetul consolidat al statului 
şi că renunţă la judecarea cererii de declarare a falimentului a debitoarei-recurente.
  

În acest context se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Legea nr.85/2006 pentru a se dispune declanşarea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei S.C.”L.” S.R.L. – Vaslui. 

De asemenea, în această situaţie, cererea de suspendare a executării sentinţei 
recurate, formulată de recurentă, a rămas fără obiect. 

 

7. Citarea greşită a părţii la instanţa de fond. Consecinţe. Trimiterea 
cauzei spre rejudecare 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 265 din 4 iunie 2008  

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul declarat de S.C. 
„B.C.” S.R.L. contra sentinţei civile nr. 148/F/8.04.2008 a Tribunalului Vaslui, 
judecător sindic, pe care a casat-o, trimiţând cauza spre rejudecare pentru 
următoarele considerente: 

 În motivarea  acestei soluţii instanţa de recurs a reţinut  că la judecata în 
primă instanţă, recurenta a fost citată la o adresă greşită: sediul social în strada 
W.M., bloc 103, scara C. 29, Vaslui”, în loc de  „bloc 103, scara C, etaj 2, 
apartament  9, Vaslui, aşa cum este menţionat în acţiunea  formulată de creditoarea 
S.C. „V. România” S.A. şi din comunicarea acţiunii introductive, notificare şi 
comunicare sentinţă. 

Se constată astfel că prin citarea la o adresă greşită şi comunicarea la  o adresă 
greşită a actelor procedurale şi a sentinţei pronunţate ne aflăm în motivul de casare 
prevăzut de art.304  pct.5 C.pr.civ., urmând ca sentinţa primei instanţe să fie casată 
conform art.312 alin.3 teza a II-a C.pr.civ. 

 

8. Efectuarea greşită a procedurii de citare. Invocarea unei excepţii 
din oficiu, lăsată nerezolvată. Consecinţe. Trimiterea cauzei spre rejudecare 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 267 din 9 iunie 2008  
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de B.I. şi 

A.V.A.S. – Bucureşti, contra sentinţei comerciale nr. 427/S/25.10.2007 a 
Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare 
la aceeaşi instanţă, pentru următoarele considerente:  

La 14 iunie 2007, A.F.P. a municipiului Iaşi, ca preşedinte al  Comitetului 
creditorilor, a făcut cerere pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a recurentului. 
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Aceasta a fost comunicată celor îndrituiţi, stabilindu-se termen la 6 septembrie 2007, 
când  recurentul nu a fost legal citat, procedura  efectuându-se  numai prin buletinul 
de insolvenţă, nu şi în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, ceea 
ce este neconstituţional conform deciziei Curţii Constituţionale  nr.1137/4 decembrie 
2007. 

Un alt motiv de casare este faptul că la termenul din  6 septembrie 2007, s-a 
invocat din oficiu conform rolului activ al judecătorului sindic excepţia prescripţiei 
dreptului la  formularea  acţiunii în atragerea răspunderii, conform art.138, 139 din 
legea insolvenţei. Acordându-se termen pentru discutarea excepţiei din nou 
procedura de citare s-a făcut  prin buletinul procedurilor de insolvenţă. Cauza s-a 
amânat şi judecat la 25 octombrie 2007, fără să se  pună în discuţie excepţia invocată 
şi fără să se rezolve în vreun mod aceasta. 

În felul acesta a fost încălcat dreptul de apărare prin imposibilitatea 
recurentului-pârât de a formulat cerere de probe în spiritul legii. 

 În contextul dat, chestiunile care privesc fondul cauzei este de  prisos a se 
examina. 

Aşa fiind, recursul  s-a vădit a fi întemeiat şi, fiind admis, s-a casat sentinţa 
recurată, trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. 

A fost admis şi recursul declarat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului. 

Cu ocazia rejudecării, va trebui ca instanţa să aibă în vedere şi toate celelalte 
motive de recurs invocate de recurenţi,  urmând a  se adopta o soluţie temeinică şi 
legală. 
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Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal 
 

1. Constatarea aprobării tacite privind corespunderea unui spaţiu din 
punct de vedere al desfăşurării activităţii de notariat. Condiţii de 
admisibilitate 

Camera Notarilor Publici, ca organ de conducere al unei persoane de drept privat, ce 
reuneşte notari publici care desfăşoară o profesie liberală, nu poate fi asimilată 
autorităţilor administraţiei publice, la care face referire O.U.G. nr. 27/2003, astfel că 
instanţa de contencios administrativ nu avea competenţa de soluţionare a cererii 
subsecvente a reclamantei, constând în recunoaşterea obligaţiei de eliberare a avizului 
pentru schimbarea sediului profesional de pârâtă. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 230/CA din 14 aprilie 2008 

Prin sentinţa nr. 2259/CA din 2 octombrie 2007, Tribunalul Iaşi a admis 
acţiunea formulată de reclamanta I.B., în calitatea sa de reprezentant al Biroului 
Notarial Public „I.B.”, în contradictoriu cu pârâtul Colegiul Director al Camerei 
Notarilor Publici Iaşi, pe care l-a obligat să emită, în baza dispoziţiilor art. 8 alin. 3 
din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, astfel cum a fost modificat, 
confirmare necesară pentru schimbarea sediului profesional al reclamantei, în Iaşi, 
str. Sf. L. nr. 4, bloc „P.C.”, demisol în cadrul Complexului de birouri „A.O.C.” Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, în vederea schimbării 
sediului profesional, reclamanta a solicitat pârâtului confirmarea necesară, potrivit 
dispoziţiilor art. 8 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, cerere ce 
a fost înregistrată la Camera Notarilor Publici Iaşi sub nr. 120 din 26 ianuarie 2007. 

S-a mai reţinut că, deşi prin hotărârea  nr. 175 din 8 decembrie 2006 a Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici din România, s-a recomandat pârâtului să reanalizeze 
cererea de schimbare a sediului profesional al reclamantei, în lumina Hotărârii nr. 5 
din 2 iunie 2006 a Congresului al VI-lea al Notarilor Publici din România, prin care 
au fost abrogate dispoziţiile art. 28 alin. 1 lit. j) din Codul deontologic al notarilor 
publici, privind obligativitatea menţinerii unei distanţe de minimum 50 m între 
birourile notariale, pârâtul nu a soluţionat în nici un fel cererea reclamantei. 

Raportându-se la dispoziţiile art. 8 alin. 3 din Regulamentul de punere în 
aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, prima instanţă a 
apreciat că cererea reclamantei este justificată, având în vedere că aceasta a dovedit 
îndeplinirea condiţiilor impuse de către imobilul unde se dorea schimbarea sediului, 
lipsa unui răspuns din partea autorităţii sesizate apărându-i ca nejustificat şi de natură 
a produce o pagubă reclamantei. 

Apreciind că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 27/2003 
privind procedura aprobării tacite, dat fiind faptul că pârâtul nu reprezintă o 
autoritate administrativă, în înţelesul dat acestui termen de art. 1 din actul normativ 
citat şi că cererea reclamantei excede sferei şi obiectivelor acestuia, prima instanţă a 
considerat că nu se poate da curs cererii pârâtului, de respingere a acţiunii 
reclamantei, prin neprezentare, întrucât această soluţie nu este procedurală, în 
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condiţiile în care ea doar a comunicat pârâtului intenţia sa de a nu se prezenta în 
instanţă, ceea ce nu echivalează cu o renunţare la judecată, care trebuie să fie expresă 
şi neechivocă, astfel precum art.246 alin. 1 Cod procedură civilă impune, din adresa 
nr. 88 din 26 aprilie 2007 nerezultând nici intenţia neechivocă a reclamantei de a 
renunţa la judecată, considerându-se că părţile pot să soluţioneze orice neînţelegere 
şi în faza de executare a hotărârii. 

Curtea a constatat că cererea de recurs formulată de pârât este întemeiată, sens 
în care a reţinut următoarele: 

Prin acţiune, reclamanta a solicitat, pe de o parte, „constatarea confirmării 
tacite a autorităţii publice – Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Iaşi cu 
privire la faptul că spaţiul situat în municipiul Iaşi, str. Sf. L. nr. 4, bloc „P.C.”, 
demisol, este corespunzător desfăşurării activităţii specifice”, iar pe de altă parte, ca 
o consecinţă a admiterii primului capăt de cerere, „obligarea pârâtului la emiterea 
actului administrativ prevăzut de art. 8 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Legii 
nr. 36/1996 necesar în vederea certificării înregistrării în Registrul special ţinut de 
primul grefier al Curţii de Apel Iaşi”. 

De asemenea, din conţinutul aceleiaşi cereri introductive, rezultă fără echivoc 
că reclamanta şi-a întemeiat şi susţinut acţiunea pe dispoziţiile O.U.G. nr.27/2003 
privind procedura aprobării tacite, apreciind că acestea „nu se aplică în totalitate”, 
asimilându-se Camera Notarilor Publici Iaşi cu o autoritate publică. 

Raportat la obiectul acţiunii – constatarea confirmării  tacite – şi la temeiul de 
drept al acesteia – O.U.G. nr. 27/2003 – în mod justificat prima instanţă a reţinut că, 
în raportul juridic dedus judecăţii, pârâtul –organ de conducere al unei persoane de 
drept privat, care reuneşte notari publici, ce desfăşoară o profesie liberată – nu poate 
fi asimilat autorităţilor administraţiei publice la care face referire O.U.G. nr. 
27/2003. 

Deşi nu s-a pronunţat în mod explicit asupra cererii de „constatare a 
confirmării tacite”, din considerentele hotărârii rezultă fără echivoc că prima instanţă 
a apreciat că procedura aleasă de reclamant este  improprie realizării dreptului 
pretins. 

În atare condiţii, constatarea inaplicabilităţii procedurii urmate de reclamantă, 
în raportul juridic dedus judecăţii, nu mai permitea primei instanţe să cerceteze şi să 
soluţioneze cererea subsecventă acţiunii principale, întrucât recunoaşterea obligaţiei 
de eliberare a actului solicitat nu putea fi decât urmarea legală a constatării aprobării 
tacite, având în vedere că art. 3 lit. b din O.U.G. nr. 27/2004 defineşte această 
procedură ca fiind „procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă 
autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de 
lege pentru emiterea respectivei autorizaţii”. 

Obligând pârâtul să emită confirmarea necesară pentru schimbarea sediului 
profesional, fără să fi constatat incidenţa procedurii aprobării tacite, aleasă de 
reclamantă prima instanţă nu numai că a acceptat mixajul făcut de reclamantă între 
două proceduri judiciare total diferite, respectiv între cea consacrată de O.U.G. nr. 
27/2003, şi cea prevăzută de Legea nr.554/2004,  dar a şi schimbat, în mod nepermis, 
natura şi înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al obiectului actului de investire, în 
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care cererea de obligare la emiterea actului vizat este înţeleasă şi solicitată ca fiind 
urmarea directă, imediată şi legală, a cererii având ca obiect „constatarea confirmării 
tacite”, lucru care din punct de vedere al Codului de procedură civilă nu poate fi 
acceptat,  instanţa neputându-se substitui părţilor şi corecta din oficiu, impreciziunile 
sau imperfecţiunile conceptuale ale actului de sesizare. 

Din moment ce era  neîndoielnic că s-a ales calea procedurii consacrate de 
O.U.G. nr. 27/2003 şi atâta timp cât s-a constatat că aceasta nu putea fi acceptată în 
raportul născut între reclamantă şi pârât, prima instanţă era obligată să respingă 
acţiunea în interesul ei, pentru că nu a fost investită să cerceteze legalitatea refuzului 
pârâtului de a soluţiona cererea, ci i s-a cerut doar să constate că, prin faptul 
nerezolvării cererii, aceasta se consideră aprobată tacit. 

Dacă s-a ocupat de verificarea temeiniciei motivelor pentru care cererea nu a 
fost soluţionată, prima instanţă ar fi trebuit să sesizeze că reclamanta a solicitat Curţii 
de apel Iaşi să dispună „certificarea înregistrării schimbării sediului biroului notarial” 
prin actul nr. 39 din 5 februarie 2007, la doar zece zile de la data la care, prin adresa 
nr. 28 din 26 ianuarie 2007, solicitase Camerei Notarilor Publici Iaşi să-i acorde 
regulamentara  confirmare, fără să fi notificat, în mod explicit, intenţia de schimbare 
a sediului, prin cererea respectivă solicitându-se punctul de vedere cu privire la 
faptul că spaţiul situat în Iaşi, str. Sf. L. nr. 4, bloc „P.C.”, demisol, este 
corespunzător desfăşurării activităţii biroului notarial şi conservării arhivei în bune 
condiţii”, şi fără să se fi făcut dovada „înştiinţării prealabile a notarului ce 
funcţionează în biroul deschis iniţial”. 

Faptul că, prin hotărârea nr. 5 din 2 iunie 2006, s-a decis eliminarea tezei 
înserate la art. 28 alin. 1 lit. j) din Codul deontologic al Notarilor Publici, referitoare 
la interzicerea deschiderii de birouri notariale în acelaşi imobil sau la o distanţă de 
minim 500 m unul de altul”, nu a afectat celelalte prevederi referitoare la concurenţa 
neprincipială astfel că, atâta timp cât nu s-a cerut verificarea legalităţii refuzului şi 
cât nu s-au cercetat şi celelalte cerinţe ale menţionatului cod, prima instanţă nu avea 
temeiuri de fapt şi de drept care să-i permită să concluzioneze că tăcerea pârâtului a 
fost nejustificată şi să procedeze, pe această bază, la obligarea lui la emiterea actului 
solicitat, simpla tăcere administrativă neconducând, de drept, într-un asemenea caz, 
la recunoaşterea dreptului. 

Ca atare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii şi că admiterea 
acţiunii este urmarea schimbării din oficiu a naturii cererii şi temeiurilor sale de 
drept, fără să se verificat pe deplin legalitatea refuzului celui chemat în judecată, prin 
prisma ansamblului normelor înserată în Codul deontologic al Notarilor Publici, 
Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursul pârâtului, a 
modificat în tot hotărârea atacată şi, în fond, a respins acţiunea, având în vedere că 
cererea de obligare a pârâtului la emiterea actului administrativ vizat nu poate 
subzista, în cauza de faţă, aprecierii ca inadmisibilă a cererii având  ca obiect 
„constatarea  confirmării tacite a Colegiului Director cu privire la faptul că spaţiul 
este corespunzător desfăşurării activităţii specifice”, reclamanta rămânând singură 
răspunzătoare de toate consecinţele ce decurg din alegerea unei căi improprii pentru 
realizarea pretinsului drept. 
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2. Contract schimb terenuri, perfectat între un ocol silvic şi o societate 
comercială privată, urmare a scoaterii acestuia din circuitul civil, în scopul 
realizării unui proiect de agrement. Competenţa instanţei de drept civil 

Împrejurarea că perfectarea contractului de schimb de terenuri în litigiu a avut la bază o 
etapă premergătoare, constând într-o „aprobare” ce se constituia ca un act 
administrativ în sensul Legii nr. 554/2004, de sine stătător, nu este de natură a conferi 
caracter administrativ şi contractului ce s-a perfectat de organul administrativ cu un 
terţ, din moment ce în acest raport juridic recurenta a realizat o manifestare de voinţă 
ca subiect de drept civil, pentru terţul beneficiar al schimbului neavând vreo relevanţă 
modul de formare a voinţei juridice, în cadrul instituţiei partenere de contract. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 227/CA din 14 aprilie 2008  
Prin sentinţa civilă nr. 3920/CA/13.12.2007 a Tribunalului Iaşi s-a hotărât: 

respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, ca neîntemeiată; admiterea excepţiei 
tardivităţii formulării acţiunii; respinge acţiunii, astfel cum a fost modificată, 
formulată de reclamantul I.T.R.S.V. - Suceava, în contradictoriu cu pârâţii Direcţia 
Silvică Iaşi, şi S.C. „C.” S.A. Iaşi, ca fiind tardiv formulată; s-a luat act că nu s-au 
solicitat cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel a reţinut instanţa de fond: 
În fapt, prin contractul de schimb de terenuri autentificat la data de 28 

decembrie 2004 sub nr. 2395, de către B.N.P.A. „S.F. şi E.-L.F.”, a fost cedată 
pârâtei S.C. „C.” S.A. suprafaţa de 9.999 m.p. teren din amenajamentul Ocolului 
Silvic Iaşi, U.P.I. „C.”, u.c. 52 B, 52 F, ca urmare a scoaterii acestei suprafeţe din 
circuitul silvic prin ocuparea definitivă cu compensare anticipată şi echivalent de 
către pârâtă, în scopul realizării proiectului „Bază de agrement C.-C.”, judeţul Iaşi, 
conform aprobării nr. 16 din data de 1 noiembrie 2004 a reclamantului I.T.R.S.V. - 
Suceava. 

La data de 12 decembrie 2005, reclamantul I.T.R.S.V. - Suceava a transmis 
pârâţilor Direcţia Silvică Iaşi şi S.C. „C.” S.A. Iaşi adresa nr. 9793, prin care le-a 
adus acestora la cunoştinţă „faptul că aprobarea nr. 16 din 1 noiembrie 2004 eliberată 
de către D.T.R.S.V. Suceava nu mai este valabilă (art. 6 din Aprobarea nr. 16 din 1 
noiembrie 2004) ca urmare directă a faptului că nu s-a menţinut scopul şi soluţia de  
amplasare a obiectului”. Totodată, s-a solicitat părţilor restabilirea situaţiei legale 
dinaintea producerii efectelor aprobării sus-menţionate, printre care şi anularea 
contractului de schimb de terenuri. 

În drept, instanţa a apreciat că actul juridic dedus judecăţii, respectiv 
contractul de schimb de terenuri autentificat la data de 28 decembrie 2004 sub nr. 
2395, de către B.N.P.S. „S.F. şi E.-L.F.”, este un act administrativ în înţelesul art. 2 
lit. c) teza finală din Legea nr. 554/2004, raportat la dispoziţiile O.G. nr. 96/1998 
republicată, astfel cum a fost modificată şi completată şi H.G. nr. 409/2004 şi H.G. 
nr. 535/2004, în cauză fiind vorba despre o suprafaţă de teren împădurit ce a făcut 
parte din fondul forestier naţional, aparţinând domeniului public al statului. 

Faţă de această calificare, având în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, instanţa apreciază că acţiunea de faţă este 
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admisibilă, 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 
nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins 
sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim 
poate fi atât privat, cât şi public”. 

Astfel, fără a putea analiza condiţiile de fond şi formă ale cererii 
reclamantului, în cauză nefiind invocat nici un fine de neprimire, la aprecierea 
admisibilităţii acţiunii, instanţa va da eficienţă dreptului la acces la justiţie, garantat 
la nivel constituţional şi convenţional, astfel că va respinge excepţia ca neîntemeiată. 

În privinţa excepţiei tardivităţii, instanţa apreciază că acţiunea promovată de 
către reclamant la data de 27 decembrie 2006, pentru anularea contractului de 
schimb de terenuri autentificat la data de 28 decembrie 2004 sub nr. 2395, este tardiv 
formulată, ca urmare a decăderii sale din termenul de 1 an de la data luării la 
cunoştinţă de motivul anulării şi încercării efectuării consilierii prealabile, la data de 
12 decembrie 2005. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, Legea 
contenciosului administrativ, astfel cum a fost modificată şi completată, „Pentru 
motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă 
şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data 
comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data 
încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz”, termen calificat ca fiind de 
decădere de către alin. 5 al aceluiaşi act normativ. 

Cum reclamantul solicită anularea contractului de schimb, sancţiune ce 
intervine pentru încălcarea unor norme edictate de lege la încheierea actului atacat, 
acesta ar fi trebuit să conteste acest act încă de la data luării la cunoştinţă a actului, să 
încerce concilierea prealabilă şi apoi să introducă acţiunea în contencios 
administrativ cu respectarea termenelor prevăzute în art. 11 din Legea nr. 554/2004. 

Chiar dacă motivaţia în fapt a reclamantului nu susţine temeiul juridic al 
cererii acestuia, referindu-se la neîndeplinirea unor condiţii ulterioare încheierii 
actului, care ar putea, cel mult, atrage rezoluţiunea acestuia, instanţa va avea în 
vedere ca dată de referinţă, pentru verificarea respectării termenelor legale, data 
emiterii adresei nr. 9793 de către reclamant, 12 decembrie 2005, ca fiind data iniţierii 
procedurii de conciliere, întrucât reclamanta nu a făcut dovada unei alte încercări de 
conciliere sau a existenţei unui proces-verbal de conciliere. 

Reglementarea specifică şi derogatorie de la dreptul comun a contenciosului 
administrativ justifică termene speciale, legale, de introducere a acestor acţiuni, 
prevăzute în art. 11. Raţiunea acestor termene relativ scurte este dată de necesitatea 
sporită a unei stabilităţi juridice în ceea ce priveşte actele administrative, o astfel o 
interpretare corespunzând principiilor generale afirmate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, referitoare la respectarea principiului 
securităţii raporturilor juridice, fără posibilitatea de a anula fără limită de timp un act 
administrativ individual, intrat în circuitul juridic civil. 

Curtea a constatat că recursul promovat de reclamant ca fiind întemeiat, pentru 

 39



Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal   Decizii relevante, Trimestrul al II-lea/2008 

considerentele de mai jos. 
Astfel, prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Iaşi sub nr. 27.442/245/2007, 

reclamantul a investit instanţa de drept comun cu o acţiune având ca obiect anularea 
contractului de schimb terenuri nr. 2395 din 28 decembrie 2004, încheiat la Biroul 
Notarilor Publici Asociaţi „S.F. şi E.-L.F.”, anularea înscrierii în cartea funciară nr. 
47.652 a Municipiului Iaşi a dreptului de proprietate rezultând din acest contract de 
schimb şi constatarea nulităţii Aprobării nr. 16 din 1 noiembrie 2004 a D.T.R.S.V. 
Suceava, certificată prin adresa nr. 9793 din 12 decembrie 2005, la termenul de 
judecată din 6 martie 2007 reclamantul renunţând expres la judecata capătului 
privitor la constatarea nulităţii Aprobării nr. 16/2004, întrucât prin adresa nr. 
9793/2005 aceasta fusese anulată de emitentă, rămânând ca instanţa să cenzureze 
doar legalitatea contractului de schimb nr. 2395 din 28 decembrie 2004. 

Eronat au reţinut însă în cauză instanţele de fond, raportat situaţiei de fapt sus-
evocate, faptul că obiectul investirii l-ar constitui un act administrativ, - constând în 
contractul de schimb terenuri nr. 2395 din 28 decembrie 2004 -, pe considerentul că 
obiectul contractului îl constituie un teren împădurit, ce a făcut parte din fondul 
forestier naţional şi aparţinea domeniului public al statului, ori că acest contract s-ar 
constitui ca un accesoriu al actelor administrative reprezentate de Aprobarea nr. 16 
din 1 noiembrie 2004 şi adresa nr. 9793 din 12 decembrie 2005 de revocare a 
aprobării, şi că aceste aspecte erau de natură a atrage competenţa instanţei de 
contencios administrativ. 

Ori, chiar dacă pentru suprafaţa de teren din fondul forestier naţional - de 
0,9999 ha -, aflată în circuitul silvic şi administrarea D.S. Iaşi, legiuitorul a prevăzut 
o procedură specială de urmat, pentru eventualitatea schimbării naturii lui juridice, 
cu individualizarea competenţelor specifice ale organelor din conducerea instituţiei 
publice, abilitate a efectua actele administrative de dispoziţie premergătoare 
perfectării unui raport juridic cu terţii, (procedură materializată în speţă în Aprobarea 
nr. 16/2004 a D.T.R.S.V.), aceasta nu poate conduce însă la confundarea celor două 
categorii de acte, cum s-a procedat de instanţele de fond. 

Aşa fiind, în cauză procedura administrativă premergătoare emiterii unui act 
juridic de dispoziţie , - respectiv aprobarea nr. 16/2004 sus-evocată, care oricum nu a 
fost supusă cenzurii instanţei de contencios administrativ, fiind anulată de însuşi 
emitentul ei -, se constituie ca un „act administrativ” în sensul art. 1 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, de sine stătător, persoana eventual vătămată 
într-un drept al său recunoscut de lege, având deschisă calea unei acţiuni în 
contencios administrativ pentru a-l ataca, cale neurmată însă în speţă de intimata 
S.C. „C.” S.A. Iaşi. 

Împrejurarea că urmare a derulării acestei proceduri administrative, necesare 
emiterii de organul silvic a unui act juridic de dispoziţie, a fost perfectat de recurent 
contractul de schimb terenuri în cauză, nu este de natură a conferi acestui din urmă 
contract un caracter administrativ, din moment ce în cadrul acestui raport juridic 
recurenta a realizat o manifestare de voinţă ca subiect de drept civil într-un contract 
translativ de proprietate, pentru terţul beneficiar al schimbului de terenuri neavând 
vreo relevanţă modul de formare a voinţei juridice în cadrul instituţiei partenere de 
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contract. 
Aşa fiind, ipoteza reluată de reclamantul-recurent, a existenţei unui viciu în 

elaborarea voinţei juridice ce a stat la baza perfectării contractului de schimb în 
litigiu, poate fi cenzurată doar de instanţa de drept comun, raportat caracterului civil 
al convenţiei respective, din moment ce anularea aprobării nr. 16/2004 prin adresa 
nr. 9793/2005 nu a fost atacată în contencios administrativ de persoana ce s-ar fi 
putut considera vătămată, respectiv intimata S.C. „C.” S.A. Iaşi. 

În cauză, Curtea a procedat la admiterea recursului promovat de reclamantul 
I.T.R.S.V. - Suceava, cu consecinţa casării sentinţei civile nr. 3920/CA din 13 
decembrie 2007 a Tribunalului Iaşi, în temeiul art. 304 pct. 3 Cod procedură civilă, 
întrucât actul de schimb ce constituie obiectul cauzei nu intră sub sfera de 
competenţă a instanţelor de contencios administrativ, dosarul fiind trimis spre 
competentă soluţionare Judecătoriei Iaşi, ca primă instanţă în materie civilă. 

3. Impozit pe profit şi taxa pe valoarea adăugată. Admiterea 
contestaţiei împotriva procesului-verbal de control de organul 
administrativ şi dispunerea efectuării unui nou control de o altă echipă de 
inspecţie fiscală, pentru aceleaşi obiective şi aceeaşi perioadă. Cenzura 
instanţei 

Dacă structura de control a actelor inspectorilor fiscali a fost în imposibilitate de a stabili 
situaţia reală a obligaţiilor şi, implicit, inexistenţa acestora, cu atât mai mult nu se 
poate pronunţa instanţa asupra legalităţii actului administrativ desfăşurat în procedura 
administrativă, fiind în interesul reclamantului ca organul fiscal să stabilească cu 
certitudine, într-o formă regulamentară, dacă are sau nu vreo obligaţie suplimentară 
faţă de bugetul de stat. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 243/CA din 21 aprilie 2008  

Prin sentinţa nr. 2268/CA din 2 octombrie 2007, Tribunalul Iaşi a respins 
cererea formulată de reclamanta S.C. „C.” S.R.L. Iaşi în contradictoriu cu pârâţii 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi Structura de administrare fiscală – 
Activitatea de Control Fiscal Iaşi, ca neîntemeiată. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin  decizia nr. 91 din 
21 iunie 2006, emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice  Iaşi, au fost 
desfiinţate capitolele din procesul-verbal încheiat la 5 ianuarie 2004, cu privire la 
impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, ca urmare a contestaţiei formulate 
de S.C. „C.” S.R.L. Iaşi, pentru suma de 62.139 lei, stabilindu-se ca, în termen de 30 
de zile, de la data comunicării deciziei, o altă echipă de inspecţia fiscală decât cea 
care a încheiat actul contestat, să efectueze verificarea, care să vizeze aceeaşi 
perioadă şi acelaşi obiect pentru care s-a emis actul anterior, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente, măsură considerată a fi impusă de dispoziţiile pct. 12.7 din 
Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003, aprobate prin  
Ordinul nr. 519/2005 al A.N.A.F., şi că, prin aceeaşi decizie, contestatoarea a fost 
exonerată de plata obligaţiilor fiscale pentru care s-au emis titlurile executorii nr. 
5997 şi nr. 5998 din 26 mai 2006, anulate prin  sentinţa nr. 8599 din 12 iulie 2006 a 
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Judecătoriei Iaşi. 
Prima instanţă a apreciat, de asemenea, că măsura contestată este reglementată 

de pct. 12.7 din Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 şi că 
însăşi reclamanta a susţinut ca fiind necesară remedierea unor deficienţe, în ceea ce 
priveşte contribuţiile sale fiscale, noul control impunându-se nu doar pentru 
descoperirea unor nereguli, ce ar determina imputarea unor sume de bani în sarcina 
contribuabilului, dar şi ca o eventuală posibilitate de regularizare a acestor obligaţii, 
în condiţiile în care termenul pentru efectuarea unei noi verificări nu este depăşit. 

Reţinând că actul administrativ a fost emis în vederea aplicării legii şi că 
obiectul său vizează nu numai drepturile şi interesele legitime ale contribuabilului, 
dar şi un interes general public de asigurare a respectării legii în materie fiscală, 
prima instanţă a apreciat că posibilele presiuni asupra activităţii reclamantei evocate 
de aceasta, decurgând din efectuarea controlului, nu justifică cererea de anulare. 

Curtea constată că cererea de recurs, formulată de reclamant este nefondată, 
sens în care a reţinut următoarele: 

Este necontestat faptul că dispoziţiile art. 261 Cod procedură civilă obligă 
instanţa să-şi motiveze hotărârea, dar această obligaţie nu semnifică posibilitatea de a 
cere judecătorului să dea un răspuns detaliat la fiecare argument, şi mai mult, să-şi 
expună considerentele prin raportare la fiecare text de lege indicat de parte, acest 
punct de vedere fiind împărtăşit şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(Hotărârea din 9 decembrie 1994, în cauza Ruiz Torija contra Spaniei); caracterul 
sintetic al considerentelor judecătorului fondului neputând justifica în cauza de faţă, 
casarea hotărârii pronunţate.  

Este, de asemenea, necontestat faptul că împotriva procesului-verbal încheiat 
la 5 ianuarie 2004 reclamanta-recurentă a depus o contestaţie şi că, urmare acestei 
contestaţii, organul de control administrativ a actelor inspectorilor fiscali, prin 
decizia nr. 91 din 21 iunie 2006, a dispus desfiinţarea actului administrativ atacat, în 
partea referitoare la impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, în mod justificat 
reţinând prima instanţă că noua verificare nu poate fi considerată, de plano, 
defavorabilă contribuabilului. 

Soluţia adoptată de pârâta-intimată prin decizia nr. 91 din 21 iunie 2006 nu 
numai că-şi are suport în dispoziţiile art. 186 alin. 3  din Codul de procedură fiscală 
(în forma în vigoare la data emiterii deciziei) şi Normele de aplicare a O.G. nr. 
92/2003, dar ea se regăseşte şi se justifică în activitatea oricărui organ cu activitate 
jurisdicţională, atunci când se constată că, datorită defectuozităţii actului primar, 
controlului administrativ, sau cel jurisdicţional, după caz, este imposibil a fi efectuat.  

Ori, din considerentele deciziei nr. 91 din 21 iunie 2006, rezultă fără echivoc 
că dispoziţia de a se efectua verificarea, de către o altă echipă de inspecţie, fără a se 
aduce nici o modificare perioadei şi obiectivelor verificării, este urmarea faptului că: 
„constatările organului de control stabilite în procesul-verbal, precum şi în anexele 
acestuia,nu au fost prezentate în mod concret, clar şi precis, diferenţele de impozite, 
taxe şi accesoriile aferente acestora neputând fi identificate”. 

Dacă structura de control a actelor inspectorilor fiscali a fost în imposibilitate 
de a stabili situaţia reală a obligaţiilor şi implicit existenţa sau inexistenţa acestora, 
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cu atât mai mult instanţa nu se poate pronunţa asupra legalităţii unui act 
administrativ desfiinţat în procedura administrativă, singura soluţie legală ce se 
impunea, în acest caz, fiind cea consacrată de art. 186 alin. 3 Cod procedură fiscală, 
respectiv încheierea unui nou act administrativ fiscal, în limita deciziei de 
soluţionare. 

Curtea constată că nu există nici o contrarietate între dispoziţiile art. 186 alin. 
3 şi prevederile art. 103 pct. 2 şi 3 Cod procedură fiscală, atâta timp cât, prin 
desfiinţarea, parţială, a procesului-verbal încheiat la 5 ianuarie 2004, activitatea de 
control nu şi-a găsit finalitatea şi opozabilitatea, în relaţia cu contribuabilul, iar pe de 
altă parte pentru că nu ne aflăm în situaţia unei reverificări, pe baza unor date 
suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali al data efectuării verificărilor, şi nici a 
existenţei unor erori de calcul, ci pur şi simplu a unui document care, datorită 
modului defectuos în care a fost întocmit, este imposibil de valorificat, neexistând 
certitudine în ceea ce priveşte realitatea şi întinderea obligaţiilor reţinute în cuprinsul 
său. 

Cât priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat, pe care recurenta o opune 
organului fiscal, ea este lipsită de orice temei, atât pentru faptul că însuşi organul de 
control administrativ a desfiinţat procesul-verbal ce a stat la baza emiterii titlurilor 
executorii din 26 mai 2006, iar pe de altă parte că soluţia dată în contestaţia la 
executare nu are nici o semnificaţie,ori urmări, în acţiunea în anulare promovată în 
procedura consacrată de art. 218 alin. 2 Cod procedură fiscală, republicat, neexistând 
identitate de obiect şi cauză, astfel cum art. 1201 Cod civil impune. 

Ca atare, constatând că hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală şi că 
este şi în interesul reclamantului-recurent să se stabilească, cu certitudine şi într-o 
formă regulamentară, dacă are sau nu vreo obligaţie suplimentară faţă de bugetul de 
stat, Curtea, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, a respins recursul promovat de 
reclamantă. 

4. Taxe vamale datorate în urma controlului a posteriori. Limitele 
controlului judecătoresc 

În condiţiile în care autoritatea vamală a statului exportator a comunicat expres că produsele 
în litigiu nu sunt produse originare în conformitate cu Acordul încheiat între 
Comunitatea Europeană şi România, autoritatea vamală a statului importator (Vama 
Timişoara) avea obligaţia anulării regimului vamal preferenţial acordat iniţial, nefiind 
abilitată a verifica legalitatea acestor acte. 

Astfel, întrucât actul vămii străine nu a fost revocat sau desfiinţat într-o procedură 
jurisdicţională aplicabilă statului respectiv, el rămâne opozabil atât titularului 
operaţiunii vamale, cât şi autorităţii vamale a statului importator, instanţele 
judecătoreşti neavând competenţa să îl înlăture, să îl modifice ori să îl completeze, 
după reguli aplicabile altor domenii decât dreptului vamal. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 212/CA din 7 aprilie 2008  

Prin sentinţa civilă nr. 2/CA din 8 ianuarie 2008, Tribunalul Iaşi a admis 
acţiunea formulată de reclamanta S.C. „K.I.” S.R.L. Iaşi în contradictoriu cu pârâta 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin D.G.F.P. Iaşi, şi Direcţia Regională 
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Vamală Timişoara-Biroul Vamal Timişoara, dispunând anularea deciziei nr. 154 din 
8 septembrie 2006 emisă de A.N.A.F. – D.G.F.P. Iaşi, şi a actului constatator nr. 881 
din 8 iunie 2006, emis de D.R.V. Timişoara, exonerând petenta de plata sumei de 
6.070 lei reprezentând diferenţe taxe vamale şi obligând pârâtele la plata sumei de 39 
lei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, în baza declaraţiei 
vamale I 48712 din 20 iunie 2002, S.C. „K.I.” S.R.L. Iaşi a importat o serie de 
bunuri din R.F. a Germaniei, că dovada originii comunitare a acestora a făcut-o cu 
factura nr. 3 din 20 iunie 2002, că această dovadă a fost infirmată cu ocazia 
controlului a posteriori efectuat de autoritatea vamală şi că, urmare acestui fapt, s-a 
emis actul constatator nr. 881 din 8 iunie 2006, prin care s-a stabilit, în sarcina 
importatorului, o obligaţie fiscală în sumă de 6.070 lei, reprezentând diferenţe taxe 
vamale. 

Raportându-se la prevederile Protocolului nr. 4 referitor la definiţia noţiunii de 
„produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul 
european instituind o asociere între România şi Comunităţile Europene, prima 
instanţă a reţinut că autorităţile vamale germane au autorizat exportatorul pentru a 
întocmi acest tip de document, oferindu-i-se garanţiile impuse de Protocol şi că nu 
există nici o explicaţie rezonabilă pentru care, ulterior, vama germană îşi infirmă 
această poziţie, apreciindu-se că simpla adresă a Vămii germane, care nu este însoţită 
de nici o altă dovadă privind originea necomunitară a respectivelor bunuri şi în care 
nu se arată care sunt considerentele pe care s-a bazat, pentru a se putea face o 
eventuală contradovadă şi garanta petenţilor dreptul la un proces echitabil, nu poate 
înlătura dovezile pe care le-a făcut petenta, în sensul că bunurile sunt de origine 
comunitară, în condiţiile în care, în speţe similare, urmând demersuri costisitoare şi 
greoaie, vama germană a revenit, arătând că dintr-o regretabilă eroare a afirmat că 
bunurile nu sunt de origine comunitară. 

Constatând îndeplinite condiţiile impuse de Protocolul nr. 4 şi faptul că factura 
prezentată de exportator îndeplineşte întocmai condiţiile formale, prima instanţă a 
apreciat că recalcularea diferenţelor de taxe vamale apare fără suport juridic, 
documentele de însoţire a mărfii cuprinzând şi declaraţia de conformitate din data de 
3 septembrie 2002, specifică bunurilor comercializate în spaţiul comunitar, 
exportatorul garantând originea bunurilor, concluzionându-se că, fără suport 
probator, autorităţile vamale au anulat regimul tarifar preferenţial ce trebuia acordat. 

 Curtea a admis recursurile pârâtelor ca întemeiate, sens în care a reţinut 
următoarele: 

Este necontestat faptul că reclamanta-intimată a importat, în anul 2002, o serie 
de mărfuri din R.F. a Germaniei, că, în baza menţiunilor făcute de exportator pe 
factura nr. 3 din 20 iunie 2002, acesteia i s-a acordat un regim vamal preferenţial şi 
că, în urma controlului a posteriori, solicitat de autoritatea vamală a statului 
importator, autoritatea competentă a statului exportator a comunicat că „Verificarea 
a arătat că produsele menţionate în facturile numite mai sus nu sunt produse 
originale în conformitate cu Acordul încheiat între Comunitatea Europeană şi 
România”, comunicare ce a stat la baza emiterii actului constatator contestat. 
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Chiar dacă s-a făcut o prezentare exhaustivă a prevederilor Protocolului nr. 4, 
prima instanţă nu a observat că, în cadrul controlului de legalitate ce s-a cerut, era 
obligată să se rezume doar la a verifica dacă actul constatator nr. 881 din 8 iunie 
2006 şi decizia nr. 154 din 8 septembrie 2006 au fost emise în baza şi cu respectarea 
reglementărilor legale aplicabile, în speţă fiind aplicabile, la acea dată, Legea nr. 
141/1997 privind Codul vamal şi H.G. nr. 1114/2001. 

Ori, dacă s-ar fi examinat dispoziţiile art. 107 din H.G. nr. 1114/2001, s-ar fi 
putut constata că „În toate cazurile în care în urma verificării dovezilor de origine 
rezultă că acordarea regimului preferenţial a fost neîntemeiată, autoritatea vamală ia 
măsuri pentru recuperarea datoriei vamale prin întocmirea de acte constatatoare”.  

Cum era dovedit că, în cadrul procedurii consacrate de art. 32 din Protocolul 
nr. 4, autoritatea competentă a statului exportator a infirmat valabilitatea dovezii de 
origine eliberată de exportator, singura recunoscută de art. 16 din acelaşi Acord, 
alături de certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, autoritatea vamală a statului 
importator, în speţă Vama Timişoara, era obligată să procedeze la anularea regimului 
vamal preferenţial acordată iniţial, în considerarea unei dovezi care şi-a pierdut 
valabilitatea şi opozabilitatea, prin faptul infirmării. 

Nici autorităţile vamale ale statului importator şi nici instanţelor judecătoreşti 
chemate să verifice legalitatea actelor emise de acestea nu li se recunoaşte dreptul, de 
nici o normă internă sau acord internaţional la care România este parte, de a cerceta 
şi a se pronunţa asupra valabilităţii actelor îndeplinite de autorităţile unor terţe state, 
jurisdicţia instanţelor româneşti fiind limitată, legalmente, la actele îndeplinite pe 
teritoriul României, de autorităţile şi instituţiile publice supuse jurisdicţiei acestui 
stat. 

Exprimarea unor opinii şi reţinerea ca argument al soluţiei adoptate a 
aprecierilor pe care judecătorul român le face cu privire la actele şi maniera de lucru, 
constatările autorităţilor vamale germane nu reprezintă doar o încălcare a limitelor 
investirii, prin extinderea controlului la actele statului exportator, dar şi o depăşire 
nepermisă a limitelor puterii judecătoreşti, nici o normă legală nepermiţând 
judecătorului să se pronunţe asupra valabilităţii şi legalităţii acestora, în condiţiile în 
care Protocol nr. 4, nu obligă autorităţile statelor contractante ca, în cadrul 
instituţionalei lor cooperări administrative, să urmeze o procedură anume, să 
folosească termeni bine definiţi, să se explice şi să probeze realitatea celor susţinute 
în răspunsul dat autorităţilor competente ale statului solicitant. 

Este adevărat că reclamantul are dreptul la un proces echitabil, dar acest fapt 
nu înseamnă că jurisdicţia naţională a importatorului se poate extinde asupra actelor 
şi faptelor îndeplinite pe teritoriul statului exportator, cu care de altfel reclamanta din 
prezenta cauză a intrat în raporturi juridice directe în momentul în care a cumpărat 
mărfuri (folosite) de la firma „G.R.”, trebuind să se facă distincţie netă atât între 
raportul comercial şi raportul administrativ, cât şi între raporturile dintre cumpărător 
şi autorităţile statului exportator, pe de o parte, şi raporturile dintre importator şi 
autorităţile sale naţionale, pe de altă parte. 

Fiecare din aceste raporturi este supus unor regimuri juridice, naţionale, 
distincte, astfel că, dacă autorităţile statului exportator au lucrat cu încălcarea 
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regimului juridic aplicabil în acel stat, cel ce se considera vătămat era în drept să le 
atace la autorităţile cu competenţe jurisdicţionale din statul respectiv, indiferent cât 
de costisitoare sau greoaie ar fi fost acestea, pentru că numai acestea erau în drept să 
le verifice activitatea. 

Atâta timp cât actul vămii germane nu a fost revocat, sau desfiinţat într-o 
procedură jurisdicţională aplicabilă lui, el rămâne opozabil atât titularului operaţiunii 
comercial-vamale, în speţă reclamantei S.C. „K.I.” S.R.L. Iaşi, cât şi autorităţii 
vamale a statului importator, nefiind permis, nici chiar instanţei judecătoreşti să-l 
înlăture, să-l modifice, să-l completeze, sau să-l interpreteze după regulile cunoscute 
de judecător, dar aplicabile în alte domenii ale dreptului decât în dreptul vamal. 

Ca atare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, că s-a depăşit în 
mod implicit limita puterii judecătoreşti şi a jurisdicţiei naţionale, Curtea, în temeiul 
art. 312 Cod procedură civilă, a admis recursurile, a modificat în tot hotărârea atacată 
şi, în fond, a respins acţiunea, măsura anulării regimului vamal preferenţial fiind 
rezultatul direct şi imediat al infirmării dovezii de origine prezentate de importator, 
fără ca actul de infirmare să poată face obiectul controlului autorităţilor şi instanţelor 
statului importator. 

5. Funcţionari publici. Drepturi salariale solicitate în temeiul 
legislaţiei aplicabile funcţionarilor publici cu atribuţii similare, din cadrul 
instituţiilor ierarhic superioare. Competenţa instanţelor 

În condiţiile în care reclamanţii funcţionari publici nu au urmat procedura legală de 
contestare a oricăruia din elementele ce aveau legătură cu nivelul salariilor de bază, 
sporurilor, premiilor şi altor drepturi prevăzute prin actele normative aplicabile şi nu s-
a cerut, respectiv nu s-a constatat neconstituţionalitatea vreunei prevederi referitoare la 
sistemul general de salarizare a funcţionarilor publici, nu intră în competenţa 
instanţelor judecătoreşti de a stabili politicile salariale, ca atribut exclusiv al 
guvernului, ci doar de a aplica legea în vigoare la data soluţionării.  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 313/CA din 16 iunie 2008  

Prin sentinţa civilă nr.263/CA din 22 februarie 2008, Tribunalul Iaşi, 
respingând excepţia inadmisibilităţii acţiunii, a admis acţiunea în contencios 
administrativ formulată de reclamanţii H.D., C.E., H.M.-I., H.C.-G., C.A.-M., G.V. 
şi D.L. în contradictoriu cu pârâţii: Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
obligând pe pârâţi să plătească reclamanţilor drepturile salariale reprezentând 
diferenţa dintre salariul prevăzut pentru funcţionarii publici din cadrul 
departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi cel prevăzut pentru funcţionarii din cadrul departamentelor economico-
financiare şi administrative ale celorlalte instanţe, pentru perioada 01.11.2004 – 
01.11.2007, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective, precum şi pentru viitor, 
până la elaborarea unui sistem nediscriminatoriu de salarizare a funcţionarilor 
publici, respingându-se cererea de chemare în garanţie formulată de Ministerul 
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Public în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor Publice. 
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanţii au avut 

calitatea de funcţionari publici, în cadrul departamentelor economico-financiare şi 
administrative ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi de pe lângă 
Tribunalul Iaşi şi că, deşi aceştia desfăşoară activitatea în cadrul unor departamente 
cu atribuţii similare care indiferent de gradul de jurisdicţie al instanţei, are acelaşi 
conţinut, ei beneficiază de o salarizare diferită, faţă de cea prevăzută pentru aceeaşi 
categorie de personal, dar care funcţionează la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
condiţiile în care recrutarea acestora se face în condiţii identice, iar Legea 
nr.404/2004 le tratează în mod unitar. 

Raportându-se la dispoziţiile introduse prin Anexa 1 la O.U.G. nr. 92/2004, 
prima instanţă a apreciat că prin înscrierea unei categorii în Anexa 1 şi a celeilalte în 
Anexa 3, situaţie perpetuată prin O.G. nr.2/2006 şi O.G. nr.6/2007 cu ignorarea art.6 
alin.2 din Codul muncii, care garantează pentru toţi salariaţii o retribuţie egală pentru 
muncă şi pregătire profesională egală şi a faptului că statul este obligat să asigure 
respectarea acestui drept printr-o legislaţie adecvată, nediscriminatorie, apare ca 
inacceptabil, într-un stat de drept, ca, prin legi sau ordonanţe, să se încalce principii 
de drept consacrate prin legi constituţionale, legi organice sau convenţii 
internaţionale.  

Prima instanţă a mai apreciat că modul de stabilire, prin lege, a unor drepturi, 
în favoarea unor categorii profesionale, în mod diferit faţă de alte categorii, ori 
reglementarea de către legiuitor a unor anumite aspecte care ţin de statutul 
profesional al unei categorii de personal, este o problemă ce poate fi examinată din 
punct de vedere al discriminării şi că aceasta este cu atât mai gravă cu cât ea este 
rezultatul unui text dintr-o lege de o forţă juridică inferioară, fapte interzise de art.7 
alin.1 lit.b) din Decretul nr.212/1974 pentru ratificarea Pactului cu privire la 
drepturile civile şi politice. 

Instanţa de fond a apreciat de asemenea ca fiind fără nici o justificare 
rezonabilă faptul că, deşi au fost recrutaţi şi au aceleaşi atribuţii ca personalul analog 
al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reclamanţii beneficiază de un salariu evident 
mai scăzut, această diferenţiere având un caracter profund inechitabil şi 
discriminatoriu, încălcându-se flagrant art.20 din Constituţia României, art.6 alin.2 
din Codul muncii, art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art.14 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, evocându-se în acest sens decizii ale 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale Curţii Constituţionale. 

În aceste condiţii, prima instanţă a reţinut că întrucât discriminarea a fost 
constatată şi prin Hotărârea nr.262 din 21 iunie 2007 a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, se impune admiterea acţiunii reclamanţilor, în sensul 
reparării prejudiciului, prezent şi viitor, creat acestora, în condiţiile O.G. 
nr.137/2000. 

Curtea constată că cererea pârâtului Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Î.C.C.J. este întemeiată, sens în care reţine următoarele: 

Este necontestat faptul că reclamanţii-intimaţi au statut de funcţionari publici, 
că ei îşi desfăşoară activitatea şi se află în raporturi de serviciu cu Parchetul de pe 
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lângă Curtea de Apel Iaşi şi de pe lângă Tribunalul Iaşi şi că regimul lor juridic este 
guvernat de Legea nr. 188/1999. 

Este de asemenea necontestat faptul că, cu ocazia numirii reclamanţilor în 
funcţia publică ce o exercită, cei ce i-au numit au stabilit, prin actele administrative 
emise în regim de putere publică, şi elementele salarizării acestora şi că drepturile 
băneşti cuvenite pentru munca prestată se calculează şi se plătesc, pe baza actelor 
administrative de numire în funcţie, exclusiv de către instituţiile publice cu care se 
află în raporturi de serviciu, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nefiind implicat în nici una din aceste operaţiuni. 

Ceea ce s-a solicitat prin acţiune este exclusiv „obligarea primilor patru pârâţi 
(respectiv a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Iaşi, Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi Ministerului Finanţelor) la plata drepturilor salariale reprezentând diferenţa 
dintre salariul revăzut pentru funcţionarii publici din cadrul departamentului 
economico-financiar şi administrativ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi cel prevăzut pentru funcţionarii publici din cadrul 
departamentelor economico-financiare şi administrative ale celorlalte instanţe 
judecătoreşti şi parchete”, precum şi „obligarea pârâţilor să includă în bugetul de 
stat, respectiv la prima rectificare de buget, a sumelor datorate reclamanţilor”, 
invocându-se şi urmându-se procedura prevăzută de O.G. nr.137/2000, fără să se fi 
urmat însăşi procedura prevăzută de art.31 din O.G. nr.6/2007, de art.31 din O.G. 
nr.2/2006 sau de art.30 din O.U.G. nr.92/2004. 

Atâta timp cât reclamanţii nu au urmat procedura legală de contestare a 
oricăruia din elementele ce aveau legătură cu nivelul salariilor de bază, sporurilor, 
premiilor şi a altor drepturi prevăzute prin actele normative evocate, inclusiv a reţelei 
sau grilei de salarizare, instanţa nu putea accepta ca, pe o cale ocolită, să se pună în 
discuţie legalitatea sistemului şi a actului administrativ individual de stabilire a 
salarizării, indiferent cât de „inacceptabil”, „inechitabil” sau vădit „discriminatoriu” 
ar fi fost acestea. 

Faptul că, prin Hotărârea nr.262 din 21 iunie 2007, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării a reţinut că faptele prezentate în petiţia nr.5833 din 09 
noiembrie 2006 reprezintă un tratament diferenţiat şi a recomandat Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici să aplice un tratament asemănător categoriilor 
profesionale ce presupun condiţii de recrutare şi activitate asemănătoare, nu 
îndreptăţea prima instanţă ca, încălcând principiul separaţiei puterilor în stat, să se 
substituie puterii legiuitoare, stabilind ea însăşi reguli privitoare la sistemul de 
salarizare a funcţionarilor publici, sistem pe care, fără nici o bază legală îl 
caracterizează, în ansamblul său, ca fiind „profund inechitabil şi discriminatoriu”. 

Prima instanţă nu numai că şi-a depăşit limitele puterii acordate prin 
Constituţie, ignorând dispoziţiile art.124 care stabilesc că justiţia se înfăptuieşte în 
numele legii şi nu împotriva acesteia, dar şi-a arogat şi competenţa de a judeca 
concordanţa legilor şi a ordonanţelor cu dispoziţiile constituţionale, ignorând 
dispoziţiile Legii nr.47/1992; nimic neîmpiedicând-o ca, în cazul în care ar fi 
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apreciat că dispoziţiile O.U.G. nr.92/2004, ale O.G. nr.2/2006 sau ale O.G. nr.6/2007 
încalcă „flagrant art.20 din Constituţia României” să urmeze procedura referitoare la 
soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. 

Atâta timp cât nu s-a obţinut desfiinţarea sau modificarea actelor 
administrative prin care a fost stabilită salarizarea cuvenită funcţionarilor publici 
reclamanţi pentru munca prestată, iar cei care au dreptul de numire în funcţie nu au 
fost obligaţi să emită noi acte administrative, prin care să se pună de acord 
elementele salarizării cu cele ce se aplică altor funcţionari publici ocupând funcţii 
analoge şi compatibile, şi cât nu s-a cerut şi nu s-a constatat neconstituţionalitatea 
vreunei prevederi referitoare la sistemul general de salarizare a funcţionarilor 
publici, nu existau temeiuri de fapt şi de drept pentru a se dispune obligarea pârâţilor 
la plata vreunei sume, fie cu titlu de salariu, fie cu titlu de despăgubire.  

Orice plată nu poate fi decât urmarea directă şi nemijlocită a recunoaşterii 
dreptului şi a materializării acestuia într-un act administrativ, care să înlocuiască, sau 
să modifice, actul iniţial, considerat nelegal şi discriminatoriu, politicile salariale 
fiind de resortul absolut al Guvernului şi Parlamentului şi nu al instanţelor 
judecătoreşti, al căror atribut este doar de a aplica legea, nu de a face lege. 

De altfel, pârâtul-recurent nici nu se află în raporturi juridice directe cu 
reclamanţii-intimaţi, obligaţia de a calcula şi plăti drepturile salariale cuvenite 
funcţionarilor publici din prezenta cauză revenind exclusiv instituţiilor publice în 
cadrul cărora ei îşi desfăşoară activitatea şi cu care se află în raporturi juridice de 
serviciu, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Iaşi, lor nefiindu-le recunoscut nici un drept în ceea ce priveşte 
construcţia şi execuţia bugetară, care, potrivit Legii nr.500/2002, se realizează 
exclusiv la nivelul ordonatorilor de credite, raporturi faţă de care reclamanţii trebuiau 
consideraţi terţi. 

Ca atare, constatând că s-a făcut o greşită aplicare a legii, recunoscându-se şi 
dându-se eficienţă unui raport obligaţional inexistent, fără ca anterior să se fi stabilit 
în mod voluntar sau printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, greşita aplicare a 
grilei de salarizare pentru funcţionarii publici din cadrul compartimentelor 
economico-financiare şi administrative, Curtea, în temeiul art.312 Cod procedură 
civilă, a admis recursul pârâtului, a modificat în parte hotărârea atacată, şi, urmare 
acestui fapt, a respins acţiunea intentată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul 
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
păstrându-se hotărârea în partea referitoare la Parchetul de pe lângă Curtea de apel 
Iaşi şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, ca una ce nu a fost atacată de cei 
interesaţi, ce au o poziţie procesuală distinctă de cea a recurentului, în mod justificat 
instanţa considerându-se competentă să soluţioneze un litigiu referitor la exercitarea 
funcţiei publice, pentru care nu era necesar parcurgerea vreunei proceduri speciale, 
dat fiind obiectul acţiunii, şi care nu justifica admiterea cererii de chemare în 
garanţie a unei autorităţi ce nu are drept de decizie în materia elaborării şi execuţiei 
bugetului de stat. 

6. Taxă şcolarizare funcţionar public. Continuarea activităţii într-o 
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altă funcţie publică, pe perioada de cinci ani de la terminarea studiilor. 
Consecinţe 

Întrucât reclamanta, ca beneficiară a unui curs de masterat finanţat de Primăria Mun. Iaşi, în 
condiţiile art. 48 din Legea nr. 188/1999, s-a angajat să lucreze „în administraţia 
publică”, cel puţin cinci ani după terminarea cursului, a încetat raporturile de muncă cu 
angajatorul finanţator după şase luni de la terminarea masteratului, dar a continuat să 
lucreze în administraţia publică, respectiv în cadrul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi 
Acvacultură din subordinea M.A.P.D.R., că nu poate fi obligată la restituirea taxei de 
şcolarizare. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 271/CA din 19 mai 2008  
Prin sentinţa nr.1807/E din 14 septembrie 2007 a Tribunalului Iaşi s-a dispus 

admiterea acţiunii formulată de reclamantul Municipiul Iaşi, reprezentat prin primar, 
Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâta N.C.-M. şi obligarea pârâtei la plata, către reclamanţi, a sumei de  5.696,25 lei 
RON reprezentând taxa de şcolarizare pentru cursul de master CETEX în perioada 
2003-2005, actualizată cu indicele de inflaţie din momentul plăţii, precum şi la plata 
sumei de 30 euro, reprezentând taxa de înscriere la master a pârâtei. 

Pentru a se pronunţa astfel, a reţinut instanţa de fond că, în baza contractului 
nr.17573 din 21 noiembrie 2003, încheiat cu Universitatea Tehnică „Gh.A.”Iaşi, 
Primăria Municipiului Iaşi, reprezentată prin Primar, s-a obligat să acopere 
cheltuielile de perfecţionare profesională, ca funcţionari publici, a unor angajaţi ai 
primăriei, printre care şi pârâta, în cadrul unui program de doi ani, achitând pentru 
fiecare o taxă de şcolarizare a câte 700 euro/an şi  o taxă de înscriere de 30 euro, în 
total 1430 euro pentru fiecare funcţionar, dovada achitării acestor sume fiind făcută 
cu înscrisuri (contract, facturi, ordine de plată, ordonanţe de plată). 

Anterior încheierii acestui contract, s-a mai reţinut, pârâta a semnat un 
angajament de plată în care se obliga să lucreze  în administraţia publică cel puţin 5 
ani de la terminarea cursului de master CETEX, în caz contrar obligându-se să 
restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate de unitate – în dovadă, angajamentul 
din 19.10.2003. La data de 09.01.2006, aşa cum rezultă din nota de lichidare au 
încetat raporturile de muncă dintre părţi, prin acordul acestora, în conformitate cu 
art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, înainte de a se împlini durata de 
cinci ani obligatorie după terminarea cursului de master, situaţie în care pârâtei îi 
revenea obligaţia de restituire a sumelor cheltuite de instituţia în care îşi desfăşura 
activitatea. 

Prima instanţă a constatat că reclamanţii au făcut dovada cheltuielilor 
efectuate prin plata efectivă a sumei de 5.696,25 lei cu facturile 
nr.2070457/28.11.2003 şi nr.2070773/23.10.2004 şi cu ordinele de plată 
nr.2957/2003 şi nr.2426/2004, din care rezultă  preţul unitar pentru fiecare persoană, 
susţinerile pârâtei referitoare la cuantumul sumei fiind înlăturate. 

Conform art.48 alin.2 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici (aşa cum a fost republicată în M.O nr.251/22.03.2004) – numerotare valabilă 
până la republicarea Legii nr.188/1999 în M.O. nr.365/25.05.2007, ca urmare a 
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modificării şi completării acestuia în baza Legii nr.251/23.06.2006 – funcţionarii 
publici care urmează programe de formare specializată în administraţia publică cu o 
durată mai mare de 90 de zile, finanţate din bugetul de stat sau local, sunt obligaţi să 
se angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică cel puţin 5 ani de la 
terminarea programelor. Alineatul 3 al aceluiaşi articol, instituie obligaţia pentru 
funcţionarii publici de a restitui instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea 
cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare. 

S-a mai reţinut  că greşita indicare a actului normativ în angajamentul dat de 
pârâtă nu schimbă datele problemei, respectiv că pârâta a urmat cursurile 
masteratului CETEX din cadrul Universităţii Tehnice „Gh.A.” Iaşi, că reclamanţii au 
dovedit că au efectuat cheltuielile  aferente şi că obligarea pârâtei la restituire este o 
obligaţie legală, imperativă, considerente pentru care acţiunea reclamanţilor a fost 
admisă iar pârâta a fost obligată la plata sumelor solicitate. 

Curtea a constatat recursul reclamantei ca fiind întemeiat pentru 
considerentele de mai jos. 

Astfel, este de necontestat faptul că recurenta a beneficiat de un curs de 
masterat CETEX, conform contract nr.17573/21.11.2003, finanţat de Primăria 
Municipiului Iaşi, în condiţiile art.48 din Legea nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici. 

Prin angajamentul din 14.10.2003, recurenta s-a angajat să lucreze „în 
administraţia publică”, cel puţin cinci ani de la terminarea cursului de masterat 
„conform art.48 alin.2 din Legea nr.161/2003”, text  ce se referă  însă la ”infracţiuni 
informatice” şi nici nu cuprinde alin.2 sus invocat - , în caz contrar urmând a restitui 
„contravaloarea cheltuielilor efectuate, în funcţie de plata efectuată de unitate din 
totalul cursului de perfecţionare”. 

La şase luni de la terminarea cursurilor de masterat, cu cererea 
nr.532/05.01.2006, recurenta solicită încetarea raporturilor sale de muncă cu intimata 
primăria Iaşi, încetare ce a avut loc prin acordul părţilor, în prezent recurenta lucrând 
în cadrul Agenţiei naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi dezvoltării Rurale, tot ca funcţionar public. 

Ori, noţiunea de „administraţie publică”, prevăzută în angajamentul de plată 
sus-menţionat, desemnează ansamblul de organe (autorităţi) care înfăptuiesc, conduc 
şi execută treburi publice, indiferent de sursa lor de finanţare bugetară (respectiv 
bugetul central sau local), şi raporturile de subordonare,  funcţia publică exercitată de 
funcţionarul public fiind definită  expres în art.2 alin.(1) din Legea nr.188/1999 ca 
”ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul 
realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, 
administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome”. 

Mai mult, din economia textului aceluiaşi angajament,  nu rezultă că 
funcţionarul public avea obligaţia de a funcţiona doar în cadrul raportului de serviciu 
avut la momentul perfectării angajamentului, situaţie în care textul acestuia nu poate 
fi interpretat decât în favoarea celui ce se obligă, iar nu în defavoarea lui, astfel cum 
a procedat instanţa de fond. 

Aşa  fiind, atât timp cât în cauză s-a demonstrat faptul existenţei şi în prezent a 
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unui raport de serviciu al recurentei, perfectat cu o autoritate a administraţiei publice 
– centrale - , rezultă că aceasta nu şi-a încălcat angajamentul din 14.10.2003, de a 
funcţiona „cel puţin cinci ani de la terminarea cursului de masterat…în administraţia 
publică”, situaţie în care nu se justifică obligarea ei la restituirea contravalorii 
cheltuielilor de perfecţionare suportate de instituţia administrativă publică intimată. 

În speţă, Curtea a procedat la  admiterea recursului promovat de pârâta N.C.-
M., cu consecinţa modificării în tot a sentinţei nr.1807/E/14.09.2007 a Tribunalului 
Iaşi, în sensul respingerii în fond a acţiunii reclamanţilor Municipiul Iaşi, Consiliul 
Local Iaşi şi Primăria Iaşi, reprezentaţi prin  primar, în contradictoriu cu pârâta N.C.-
M., ca nefondată. 

7. Sancţiune disciplinară funcţionar public poliţist. Aplicarea de şeful 
ierarhic a unei sancţiuni mai grave decât cea propusă de comisia de 
disciplină. Consecinţe 

Dreptul şefului unităţii, ca în cazul în care nu este de acord cu sancţiunea propusă de 
comisia de disciplină, să dispună aplicarea unei sancţiuni mai grave subordonatului 
său, nu are caracter discreţionar, ci trebuie să cuprindă justificarea obiectivă a noii 
sancţiuni, cu atât mai mult cu cât faptele reţinute în sarcina reclamantului intimat nu 
justifică agravarea sancţiunii aplicate. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 270/CA din 19 mai 2008  

Prin sentinţa civilă nr.212/C.A din 19 februarie 2008, pronunţată de Tribunalul 
Iaşi, s-a admis acţiunea  în contencios administrativ formulată de reclamantul D.V., 
în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie  a Judeţului Iaşi şi s-a anulat 
dispoziţia nr.647 din 1 august 2007 emisă de şeful I.P.J Iaşi. 

Instanţa a apreciat că sancţiunea disciplinară de diminuare a drepturilor 
salariale pe trei luni nu a fost legal aplicată întrucât, în conformitate cu prevederile 
art. 59 alin.1 din Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului, lege specială faţă de 
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, „sancţiunile disciplinare se 
stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea consiliilor 
de disciplină, cu excepţia sancţiunilor prevăzute  la art.58 lit.a şi b , care  se pot 
aplica fără consultarea consiliilor de disciplină”. 

 În conformitate cu prevederile alin.2 al aceluiaşi articol,”procedura 
cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor”, în acest sens fiind emis Ordinul M.I.R.A nr.400/2004 privind regimul 
disciplinar al personalului M.I.R.A, act care are caracter special faţă de H.G 
nr.1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a 
comisiilor de paritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 Consiliul de disciplină a propus sancţionarea reclamantului cu mustrare 
scrisă, dar şeful I.P.J Iaşi a  aplicat o sancţiune mai gravă, cu diminuarea drepturilor 
salariale cu 20% pe trei luni, ceea ce încalcă dispoziţiile H.G nr.1210/2003-art-35 
alin.3, care stipulează că”persoana care este competentă, potrivit legii de aplicare a 
sancţiunilor disciplinare, nu poate aplica o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea 
propusă de Comisia de Disciplină”.Această dispoziţie nu este în contradicţie  cu nici 
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o dispoziţie din legea specială, Legea nr.360/2002-privind statutul poliţistului, ea  
completând dispoziţiile legii speciale şi aplicându-se de fiecare dată când nu există 
dispoziţii exprese derogatorii în legea specială. Faptul că sancţiunea prevăzută de 
art.58 lit.b din Legea nr.360/2002 aplicată reclamantului se poate aplica şi fără 
consultarea consiliului de disciplină nu înseamnă că , odată ce s-a apreciat necesară 
consultarea consiliului de disciplină ,  se poate aplica o sancţiune mai gravă decât 
cea propusă de acesta. Numai dacă şeful I.P.J ar fi apreciat că nu este necesară 
consultarea consiliului de disciplină ar fi putut aplica sancţiunea prevăzută la art.58 
lit.b din Legea nr.360/2002, ori, atâta timp cât a apreciat ca necesară consultarea 
consiliului de disciplină trebuia să aibă în vedere propunerea acestuia, fiind incidente 
dispoziţiile art.35 alin.3 din H.G nr.1210/2003. În ceea ce priveşte eventuale 
dispoziţii contrare ale  Ordinului M.I.R.A nr.400/2004 privind regimul disciplinar al 
personalului M.I.R.A, instanţa reţine că pe de o parte nu s-a făcut dovada existenţei 
unor astfel de dispoziţii, iar de pe altă parte ordinul menţionat are caracter secret, el 
nefiind publicat în Monitorul Oficial prin urmare nu poate fi aplicat reclamantului, în 
caz contrar s-ar fi încălcat dreptul acestuia la un proces echitabil garantat de art.6 din 
CEDO. Una din cerinţele care rezultă din jurisprudenţa  constantă a Curţii de la 
Strasbourg este aceea ca legea să fie previzibilă   , o condiţie a previzibilităţii fiind 
publicarea legii, astfel încât oricine să poată lua cunoştinţă de conţinutul acesteia, 
condiţie pe care Ordinul 400/2004 nu o îndeplineşte. 

Curtea apreciază că recursul pârâtei nu este fondat, reţinând următoarele: 
Prin încheierea nr.22220 din 31 iulie 2007 a Consiliului de Disciplină al I.P.J 

Iaşi s-a propus, cu unanimitate de voturi, sancţionarea comisarului-şef D.V. cu 
„mustrare scrisă”,sancţiune prevăzută la art.58 lit.b)  din Legea 360/2002 privind 
Statutul Poliţistului şi art.17 lit.a) din Ordinul M.I.R.A nr.400/2004. 

Perioada avută în vedere la cercetarea activităţii comisarului a fost 31 iulie 
2006 – 3 noiembrie 2006, cât a funcţionat la Biroul de Poliţie Rurală, ajungându-se 
la concluzia existenţei următoarelor deficienţe: 

- întocmirea planului de muncă zilnic în mod superficial, cu sarcini generale, 
fără activităţi prevăzute în programe, sarcini de cooperare cu alte instituţii, fără 
sarcini concrete de sprijin în soluţionarea dosarelor penale aflate la posturile de 
poliţie, etc. - fapte prevăzute la art.41 lit.b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul 
Poliţistului, ce constituie abateri disciplinare prevăzute  la art.57 lit.b) din Legea 
nr.360/2002 şi art.12 lit.b) din ordinul M.I.R.A nr.400/2004; 

 - neglijarea activităţii de pregătire profesională precum şi cea de prevenire, 
fără respectarea Dispoziţiei I.G.P.R nr.177506/2006, referitoare la crearea şi 
actualizarea permanentă a bazei de date operative, fapte prevăzute  la art.41 lit.c din 
Legea nr.360/2002; 

 - organizarea unei singure acţiuni pe linia prevenirii braconajului piscicol, nu 
au fost executate activităţi de monitorizare a modului de asigurare a pazei pe timp de 
noapte în localităţile rurale din zona de responsabilitate, nu au fost executate 
activităţi de prevenire privind furturile de animale, din locuinţe şi societăţi 
comerciale, fapte prevăzute la art.41 lit. b din Legea nr.360/2002; 

 - nu a desfăşurat activitate corespunzătoare informativă şi de supraveghere a 
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persoanelor suspecte, de soluţionare a dosarelor penale, fapte prevăzute  la art.41 
lit.b) din Legea nr. 360/20020; 

 - nu a executat controale la posturile de poliţie comunale privind 
corectitudinea înregistrării fenomenului infracţional şi modul de lucru în cauzele cu 
autori necunoscuţi; 

- nu  a urmărit şi nu s-a implicat pentru aplicarea în practică a ”obiectivelor 
manageriale”. 

Comisarii-şefi desemnaţi au concluzionat că prin faptele reţinute ofiţerul 
cercetat se face vinovat de încălcarea prevederilor art.41 lit.”b” şi „c” din  Legea 
nr.360/2002, abateri disciplinare prevăzute  la art.57 lit.”b” din Legea nr.360/2002 şi 
art.12 lit.”b” din Ordinul M.I.R.A nr.400/2004, propunând în final sancţionarea 
cu”mustrare scrisă”, conform art.17 lit.”a” din Ordinul M.I.R.A nr.400/2004. 

Prin dispoziţia nr.647 din 1 august 2007 a şefului Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Iaşi se reţin cu exactitate aceleaşi deficienţe în activitatea comisarului D.V., 
ca şi cele precizate în raportul Consiliului de Disciplină, dispunându-se sancţionarea 
cu”diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 20% pe o perioadă 
de 3 luni.” 

Este de remarcat că dispoziţia contestată, prin care şeful Inspectoratului aplică 
o sancţiune mai gravă, nu face decât să preia mot à mot concluziile raportului 
Consiliului de Disciplină, fără a aduce un singur argument în sprijinul deciziei de a 
aplica o sancţiune mai gravă.. 

Potrivit dispoziţiilor art.54 alin.2 din Ordinul M.I.R.A nr.400/2004, aplicabil 
în cauză şi în temeiul căruia s-a efectuat cercetarea prealabilă şi  s-au formulat 
apărările comisarului, ”Dacă şeful unităţii nu este de acord cu sancţiunea propusă  
poate dispune aplicarea unei alte sancţiuni disciplinare sau formulează propuneri în 
acest sens, pe care le va înainta ierarhic, cu respectarea normelor de competenţă”. 

Este adevărat că pentru sancţiunile disciplinare prevăzute  la art.17 lit.”a” 
şi”b” din O.M.I.R.A nr.400/2004 nu este obligatorie  consultarea consiliilor de 
disciplină, conform art.18 alin.3 din O.M.I.R.A nr.400/2004, însă atât timp cât şeful 
I.P.J Iaşi a dispus, în privinţa comisarului cercetat, o astfel de consultare, 
materializată într-o analiză laborioasă şi ale cărei concluzii, cu unanimitate, s-au 
oprit asupra sancţiunii cu”mustrare scrisă”, se impunea ca prin decizia luată acesta să 
justifice  opţiunea pentru o sancţiune mai gravă. 

Dreptul şefului unităţii, ca, în cazul în care nu este de acord cu sancţiunea 
propusă, să poată dispune aplicarea unei alte  sancţiuni disciplinare, prevăzut în 
conţinutul art.54 al.2 din O.M.I.R.A 400/2004, nu  este unul cu caracter discreţionar 
şi nu se impune a fi interpretat decât în sensul că prin lege acesta este îndreptăţit să 
aplice o altă sancţiune dintre cele ce nu impun consultarea Consiliului de Disciplină 
ori să facă o propunere, dar motivat şi justificat în raport de faptele avute în vedere, 
de gravitatea acestora dar şi în funcţie de conduita anterioară a comisarului, de datele 
sale personale şi profesionale ce-i caracterizează activitatea. 

În consecinţă, Curtea, suplinind motivarea dată de către instanţa de fond, 
apreciază, pe de o parte, că O.M.I.R.A nr.400/2004 este aplicabil în cauză şi  se 
impune cercetarea speţei prin prisma acestor norme legale, iar, pe de altă parte, că 

 54



Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal   Decizii relevante, Trimestrul al II-lea/2008 

sancţiunea aplicată de către şeful unităţii, mai gravă decât cea propusă de Consiliul 
de Disciplină, nu este justificată în raport de faptele reţinute în sarcina comisarului-
şef D.V. şi de persoana acestuia. 

Astfel, precum s-a arătat, apar ca întemeiate susţinerile referitoare la normele 
de drept aplicabile, în sensul că nepublicarea O.M.I.R.A nr.400/2004 în Monitorul 
Oficial, în condiţiile inexistenţei acestei obligativităţi, nu creează premisa 
necunoaşterii conţinutului acestuia, cu atât mai mult cu cât însuşi comisarul-şef , a 
cărui activitate a fost evaluată, s-a prevalat de dispoziţii din acest act normativ, a 
aplicat aceste dispoziţii pe parcursul activităţii sale, în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu. 

Nu în ultimul rând se impune a fi evidenţiat, cu privire la temeinicia sancţiunii 
aplicate, că prin raportul Consiliului de Disciplină nu se face referire la fapte 
concrete de neglijenţă, ci la evaluări cu caracter de generalitate ale activităţii, fără  o 
descriere exactă a obligaţiilor sau sarcinilor de serviciu încălcate, astfel încât şi în 
raport  aceste aspecte nu se justifică aplicarea unei sancţiuni mai grave. 

8. Sancţiune disciplinară. Funcţionar public cu statut special în 
sistemul administraţiei penitenciare. Neexecutarea unui ordin pretins 
nelegal. Criterii de apreciere a laturii obiective 

Misiunea încredinţată reclamantului de escortare a unui deţinut de la penitenciar, la spitalul 
unde urma să fie internat, pe o distanţă de aproximativ 500 m, fără a i se pune la 
dispoziţie mijloc de transport şi fără a-i fi asigurată pontarea timpului petrecut în 
misiune, nu poate fi încadrată în categoria ordinelor vădit nelegale, din moment ce 
paza deţinuţilor intra în sfera atribuţiilor sale de serviciu, în cauză nefiind încălcate 
dispoziţiile Legii nr. 293/2004 sau ale Legii nr. 188/1999. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 269/CA din 12 mai 2008 
Prin sentinţa nr.3768/CA din 3 decembrie 3007, Tribunalul Iaşi, admiţând 

excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor P.M.-E., B.Gh., G.P., T.Gh.-
D., A.A., M.C. şi A.I., a respins acţiunea formulată de reclamantul Ş. D. în 
contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Iaşi şi cu emitentul actului atacat, în persoana 
lui V.M., directorul  Penitenciarului Iaşi, ca neîntemeiată, iar cererea formulată de 
reclamant în contradictoriu cu pârâţii P.M.-E., B.Gh., G.P., T.Gh.-D., A.A., în 
calitate de membri ai Comisiei de disciplină, şi M.C. şi A.I. – şefi de tură, ca fiind 
îndreptată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală, respingându-se 
cererea pârâtului V.M. de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată 
ca neîntemeiată. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a solicitat 
anularea deciziei directorului Penitenciarului Iaşi nr.81 din 1 iunie 2007, prin care s-
a dispus sancţionarea lui disciplinară cu diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o 
perioadă de 3 luni, precum şi acordarea de daune morale în sumă de 1 milion euro şi 
că membrilor Comisiei de disciplină şi şefilor de tură, implicaţi în etapa 
premergătoare emiterii actului administrativ atacat, nu li se poate reţine vreo 
responsabilitate, atâta timp cât decizia a fost luată de şeful unităţii, în condiţiile 
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prevăzute de Legea nr.293/2004 şi ordinul ministrului justiţiei nr.2856/C/2004. 
Pe fondul cauzei, prima instanţă a apreciat că actul administrativ contestat este 

legal, întrucât la emiterea sa au fost respectate etapele procedurale referitoare la 
sesizarea, desfăşurarea cercetării prealabile şi aprecierea sancţiunii şi că aceasta este 
în concordanţă cu situaţia de fapt reţinută şi necontestată de către reclamant. 

Prima instanţă a apreciat că refuzul reclamantului de a se deplasa pe jos, de la 
unitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea la Spitalul „C.I.P.” 
Iaşi, este nejustificat şi că,  prin conduita sa, reclamantul şi-a încălcat jurământul 
depus şi a dat dovadă de rea credinţă, punând unitatea în situaţia de a nu-şi realiza 
scopul şi  de a aduce la îndeplinire atribuţiile ce-i reveneau, dispoziţia şefului 
ierarhic vădindu-se a fi fost perfect legală. 

Recursul reclamantului a fost respins ca nefondat, sens în care curtea a reţinut 
următoarele:  

Este dovedit faptul că reclamantul-recurent are calitatea de funcţionar public 
cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, în cadrul căreia îndeplineşte 
funcţia de agent pază principal III, şi că regimul său juridic este guvernat de Legea 
nr.293/2004. 

Este de asemenea necontestat faptul că, potrivit registrului ţinut de 
Penitenciarul Iaşi, reclamantul-recurent a fost planificat, în ziua de 25/26 aprilie 
2007, să escorteze un deţinut, de la Penitenciarul Iaşi la Spitalul „C.I.P.” Iaşi, 
misiune pe care acesta nu a efectuat-o, motivat de faptul că nu i s-a pus la dispoziţie 
un mijloc de transport corespunzător şi nu i s-a asigurat pontarea timpului petrecut în 
misiune şi, implicit, plata drepturilor salariale corespunzătoare timpului suplimentar 
lucrat. 

Chiar dacă la dosarul cauzei nu a fost depusă fişa postului ocupat de 
reclamantul-recurent, întrucât aceasta este clasificată ca fiind secret de serviciu, din 
actele aflate la dosarul Comisiei de disciplină şi memoriul pe care Ş.D. l-a adresat 
acesteia,  la data de 14 mai 2007, rezultă fără echivoc că în sfera  de atribuţiuni a 
agentului intră şi activitatea de pază a deţinuţilor, funcţia pe care recurentul o 
îndeplineşte fiind aceea de „agent pază principal III”, ce este prevăzută la poziţia 80 
din statul de organizare, funcţie ce se regăseşte în cuprinsul Legii nr.293/2004. 

În calitatea sa de agent pază, reclamantul-recurent avea obligaţia de serviciu 
de a executa misiunile pentru care a fost planificat, îndeplinirea ordinelor şi 
dispoziţiilor şefilor ierarhici fiind consacrată de art.4 din Legea nr.293/2004 ca o 
obligaţie principală a personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 

În mod justificat a reţinut prima instanţă că misiunea încredinţată 
reclamantului nu poate fi încadrată în categoria ordinelor vădit nelegale, atâta timp 
cât paza unui deţinut intra în sfera sa de atribuţiuni şi cât misiunea de însoţire nu 
implica un grad de risc mare, distanţa dintre locul de detenţie şi locul de destinaţie 
(Spitalul „C.I.P.” Iaşi fiind de numai câteva sute de metri). 

Faptul că pentru parcurgerea unei distanţe ce nu depăşea 500 m nu i s-a pus la 
dispoziţie reclamantului un mijloc de transport şi că nu i s-a garantat că va fi luat în 
calcul, la stabilirea drepturilor salariale cuvenite, timpul pe care l-ar fi petrecut în 
misiunea de pază, în afara locului de detenţie, nu poate atrage pentru dispoziţia 
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şefului ierarhic calificativul de „ilegal”, întrucât prin încredinţarea misiunii de pază 
respective nu s-a încălcat nici Legea nr.293/2004, nici Legea nr.188/1999, cu care 
cea dintâi se completează, şi nici nu s-a adus atingere vreunuia din elementele 
esenţiale ale raportului de serviciu, născut între Ş.D. şi Penitenciarul Iaşi, obligaţia sa 
fiind aceea de”agent de pază”, iar misiunea de însoţire înscriindu-se în sfera acesteia. 

Misiunea fiind prevăzută în mod expres în registrul de planificare a agenţilor, 
ea trebuia executată, în condiţiile stabilite de şeful ierarhic, nimic neîmpiedecând pe 
reclamant ca, după executarea ei, să solicite acordarea drepturilor corespunzătoare, 
fie că ar fi fost vorba de „contravaloarea transportului” sau de  plata”orelor 
suplimentare”, calitatea de funcţionat public cu statut special nepermiţându-i să 
acţioneze după propria sa voinţă şi conform viziunii personale ce o are asupra 
modului de organizare şi desfăşurare a activităţii în cadrul unei unităţi aparţinând 
administraţiei penitenciare. 

9. Funcţionar public. Sancţiune disciplinară constând în trecerea într-
o funcţie inferioară pe o perioadă de un an, cu diminuarea salariului, 
dispusă prin două decizii consecutive. Lipsa menţiunilor prevăzute de art. 
268 alin. 2 C. muncii. Consecinţe 

Nu se poate reţine faptul că angajatorul ar fi emis două decizii de sancţionare pentru aceeaşi 
faptă, atât timp cât prima dispune trecerea reclamantului într-o funcţie inferioară, iar 
cea de-a doua procedează în fapt la individualizarea funcţiei publice inferioare, în baza 
aceluiaşi temei de drept. 

Dispoziţiile de sancţionare sunt însă nelegale, întrucât nu respectă condiţiile de formă 
prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 268 alin. 2 C. muncii şi, de asemenea, 
nefondate, în fapt culpa privind sustragerea unor sume de bani din trezorerie fiind 
stabilită de organele de urmărire penală, în sarcina exclusivă a unei angajate aflate în 
subordinea reclamantului, fără legătură cu activitatea desfăşurată de aceasta. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 211/CA din 7 aprilie 2008 

Prin sentinţa civilă nr. 589/E din 21 martie 2007, Tribunalul Iaşi a admis 
acţiunea formulată de contestatorul B.F.-A., în contradictoriu cu intimata Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, a anulat deciziile nr. 40 din 2 
februarie 2006 şi nr. 44 din 3 februarie 2006 emise de intimată, a dispus repunerea 
reclamantului în situaţia anterioară emiterii deciziilor sus-menţionate, prin 
reintegrarea acestuia în funcţia de conducere de şef serviciu la Serviciul verificarea şi 
decontarea cheltuielilor publice la Administraţia Finanţelor Publice Paşcani, cu plata 
drepturilor băneşti de care a fost lipsit, obligând intimata să plătească contestatorului 
suma de 1.900 lei cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, a reţinut instanţa de fond că, prin Decizia nr. 40 
din 2 februarie 2006, s-a dispus sancţionarea disciplinară a reclamantului cu trecerea 
într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la 1 an, cu diminuarea 
corespunzătoare a salariului, pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de art. 65 alin. 2 
lit. j) cu trimitere la art. 42 din Legea nr. 188/1999. 

Potrivit art. 65 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 188/1999: „Constituie abatere 
disciplinară următoarele fapte: j) încălcarea prevederilor legale referitoare la 
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îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege 
pentru funcţionarii publici”. Totodată, art. 42 din aceeaşi lege prevede că:              
„(1) Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, 
imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la 
orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori 
prestigiului corpului funcţionarilor publici. (2) Funcţionarii publici de conducere 
sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din 
subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care 
îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 
(3) Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională 
şi civică prevăzute de lege”. 

Pentru aceleaşi abateri disciplinare intimata emite a doua zi o nouă decizie, cu 
nr. 44 din 3 februarie 2006, prin care stabileşte aceeaşi sancţiune în sarcina 
contestatorului. 

Deciziile sunt, prin urmare, nelegale, nefiind permisă emiterea a două decizii 
de sancţionare pentru aceeaşi faptă. 

Mai mult decât atât, în cea de a doua decizie nu este prevăzut termenul în care 
sancţiunea poate fi contestată şi instanţa la care se poate face, fapt care atrage 
nulitatea absolută a deciziei în conformitate cu dispoziţiile art. 268 alin. 2 C. muncii, 
acesta fiind aplicabil în lipsa unor prevederi specifice în Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici. 

Tot astfel, în decizia nr. 40 din 2 februarie 2006 nu se arată prevederile din 
statutul de personal sau din regulamentul intern au fost încălcate, ceea ce atrage de 
asemenea sancţiunea nulităţii absolute a deciziei în temeiul art. 268 alin. 2 C. muncii. 
Menţiunea că, potrivit fişei postului, contestatorul „avea obligaţia să organizeze şi să 
coordoneze activitatea de trezorerie din cadrul A.F.P.M. a municipiului Paşcani în 
conformitate cu instrucţiunile elaborate în acest scop şi să prezinte măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii” nu este de natură să îndeplinească cerinţa impusă de art. 
268 alin. 2 lit. b) din Codul muncii; aceste menţiuni sunt generale, nefiind precizate 
care anume prevederi din fişa postului, statutul de personal sau regulamentul inter au 
fost încălcate de contestator. 

Prin decizia nr. 456/C.A. din 17 septembrie 2007, Curtea de Apel Iaşi a 
procedat la admiterea recursului promovat de pârâta D.G.F.P. Iaşi, cu consecinţa 
casării sentinţei civile nr. 589/E din 21 martie 2007 a Tribunalului Iaşi şi reţinerea 
cauzei în vederea rejudecării pe fond, pentru completarea probatoriului de natură a 
stabili raportul de cauzalitate dintre activitatea intimatului şi delapidarea săvârşită de 
M.E. 

Cu ocazia rejudecării, la dosarul cauzei a fost suplimentat probatoriul cu 
înscrisuri, constând în actele de urmărire penală a numitei M.E., finalizată prin 
decizia nr. 823 din 22 noiembrie 2007, pronunţată în dosarul nr. 784/866/2006 al 
Curţii de Apel Iaşi şi răspunsul expertei A.M. la obiecţiunile formulate de D.G.F.P. 
Iaşi, obiecţiuni respinse de instanţa de fond, deşi cercetarea lor era de natură a lămuri 
pricina. 

Prin nota de susţineri depusă în cauză, reclamantul invocă excepţia de nulitate 
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absolută a deciziilor în litigiu, întrucât i-a fost aplicată o sancţiune nelegală, din 
moment ce a fost trecut disciplinar într-o funcţie de execuţie (consilier clasa I, grad 
profesional superior), deşi era şef serviciu, astfel încât nu putea opera decât o 
eventuală retrogradare a sa într-o funcţie de conducere imediat inferioară, respectiv 
cea de şef birou, conform organigramei unităţii. 

De asemeni, pârâta a procedat la emiterea de două decizii de sancţionare, în 
loc de una, pentru aceeaşi faptă, în condiţiile în care forma acestora încalcă 
prevederile art. 35 alin. (2) din H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea Comisiilor de 
disciplină, întrucât descriu eronat situaţia de fapt, făcând trimitere la procesul verbal 
de audit, în loc să însereze propriile constatări şi nu prevăd temeiul de drept al 
sancţiunii aplicate. 

Verificând prioritar această excepţie dirimantă, reţinută şi de instanţa de fond, 
Curtea reţine următoarele: 

Astfel, este reală susţinerea pârâtei-recurente potrivit căreia în cauză nu a emis 
două decizii de sancţionare pentru aceeaşi faptă, din moment ce prin decizia nr. 40 
din 2 februarie 2006 se procedează la sancţionarea reclamantului cu „trecerea într-o 
funcţie publică inferioară pe o perioadă de un an, cu diminuarea corespunzătoare a 
salariului” în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (3) lit. d) pentru baterile 
prevăzute de art. 65 alin. (2) lit. j) cu trimitere la art. 42 din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici, iar prin decizia nr. 44 din 3 februarie 2006, 
emisă „având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din decizia nr. 40 din 2 februarie 2006” 
se procedează în fapt la individualizarea „funcţiei publice inferioare”, respectiv cea 
de „execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 2 în 
cadrul aceluiaşi serviciu”, în baza aceluiaşi temei de drept. 

Printre motivele sale de recurs pârâta nu contestă însă omiterea din conţinutul 
deciziei de sancţionare nr. 40 din 2 februarie 2006, a menţiunilor obligatorii conform 
art. 268 alin. 2 din Codul muncii pentru astfel de decizii, - respectiv dispoziţiile 
legale din regulamentul de ordine interioară pretins încălcate de angajat -, făcând 
referiri asupra fondului cauzei. 

Şi sub acest din urmă aspect însă sancţiunea se vădeşte a fi nefondată, atât 
raportul de expertiză întocmit de expert A.M., cât şi instanţa penală prin sentinţa nr. 
1966 din 4 decembrie 2006 a Judecătoriei Iaşi privind pe inculpata M.E., reţinând 
culpa exclusivă a acesteia din urmă pentru sustragerea din tezaurul Trezoreriei 
Paşcani 4 a unei importante sume de bani – 149.000 Ron -, facilitată de denominarea 
monedei naţionale, fără legătură cu activitatea desfăşurată de reclamant. 

Din contră, raportul de expertiză atestă faptul că „legiuitorul nu a elaborat şi o 
soluţie pentru situaţiile nou create” de denominarea sus-menţionată, respectiv „a 
creşterii numărului de fracţii, şi implicit a masei monetare mari puse la dispoziţia 
casierilor …, generată de existenţa în circulaţie a celor două tipuri de monedă: cea 
veche şi cea nouă”, facilitând astfel activitatea infracţională a casierei M.E., în 
condiţiile în care „obligaţia de a urmări, preîntâmpina şi limita formarea pachetelor 
incomplete şi a fracţiilor, nu este prevăzută în fişa postului ca de altfel în nici una din 
prevederile normelor bancare, întrucât aceasta nu putea fi preîntâmpinată şi limitată”. 

Faţă de cele de mai sus, Curtea a dispus ca, după casarea cu reţinere, să se 
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procedeze la admiterea acţiunii reclamantului B.F.A., cu consecinţa anulării 
deciziilor pârâtei D.G.F.P. a Judeţului Iaşi nr. 40 din 2 februarie 2006 şi respectiv nr. 
44 din 3 februarie 3006 şi a repunerii reclamantului în situaţia anterioară emiterii 
acestor decizii, în sensul repunerii în funcţia de conducere anterioară şi a plăţii 
drepturilor băneşti de care a fost lipsit. 

 

10. Anulare hotărâre consiliu local de aprobare planuri urbanistice, 
desfiinţare construcţii pentru interese de ordin public, construirea pe 
domeniul public al statului a unor lucrări de investiţii private. 
Admisibilitate sub aspectul justificării interesului propriu 

Interesul reclamantelor societăţi comerciale private, de a participa la activitatea de 
amenajare a teritoriului municipiului Iaşi, prin exprimarea opiniei privitoare la 
legalitatea planurilor urbanistice de detaliu, în lipsa folosului practic personal pe care 
l-ar putea obţine, nu este suficient pentru a se considera că acţiunea îndeplineşte 
condiţia interesului în sens juridic, pentru a conferi legitimitate cererilor de chemare în 
judecată. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 223/CA din 7 aprilie 2008  
Prin cererile conexate formulate de către reclamantele S.C. „T.M. S.A. şi S.C. 

„A.” S.A., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi, 
înregistrate pe rolul Tribunalului Iaşi, au solicitat instanţei anularea Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 104, 105, 106 şi 128 din 19 martie 2007. 

În motivarea cererilor, reclamantele au arătat că hotărârile sunt nelegale 
întrucât planurile urbanistice de detaliu aprobate prin acestea au fost elaborate cu 
nerespectarea unor reglementări importante în domeniul construcţiilor şi amenajării 
teritoriului, în special în domeniul protecţiei monumentelor istorice, dar şi pentru 
faptul că aprobă: 

- dezafectarea şi demolarea unor active corporale situate în incinta Ştrandului 
Municipal, Teatrului de Vară şi Patinoarului Artificial în scopul satisfacerii exclusive 
a interesului privat constând în edificarea construcţiilor prevăzute în Planurile 
Urbanistice de Detaliu, ca o consecinţă a adoptării H.C.L. nr. 128/2006 privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi şi aprobarea 
casării acestora. 

- construirea pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, respectiv pe 
terenurile aferente monumentelor istorice, ansamblurilor şi siturilor istorice şi 
arheologice din zonă. 

- realizarea unor lucrări de investiţii prevăzute în documentaţiile de urbanism 
care nu sunt lucrări de utilitate publică, fiind incompatibile cu uzul şi interesul 
public. 

- construirea pe suprafeţe de teren transferate nelegal prin H.C.L. nr. 128/2007 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi, respectiv pe terenul 
aferent ştrandului, terenul de baschet, terenul de tenis; 

- construirea în zona de protecţie a monumentelor istorice. 
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S-a arătat că prin aprobarea Planurilor Urbanistice de detaliu urmează a fi 
edificate exclusiv clădiri comerciale, administrative şi de locuinţe colective – cu 
consecinţa demolării construcţiilor existente (aparţinând domeniului public), deşi 
construirea acestora contravin funcţiunilor prevăzute chiar în Regulamentul Local de 
Urbanism şi Planul  Urbanistic General al Municipiului Iaşi. 

Prin natura acestora, astfel de construcţii sunt incompatibile cu uzul şi 
interesul public, funcţiuni expres prevăzute chiar în Planul Urbanistic General al 
municipiului Iaşi, astfel încât orice altă construcţie prevăzută a se edifica pe terenul 
destinat edificării obiectivelor de utilitate publică, în zona de protecţie a  
monumentelor istorice, cât şi crearea de servituţi în favoarea S.C. „I.G.” S.R.L., 
apare ca fiind evident nelegală. 

Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 128/2007 a fost emisă exclusiv pentru 
desfiinţarea construcţiilor existente în vederea satisfacerii intereselor private ale S.C. 
„I.G.” S.R.L., nu pentru a justifica edificarea unor construcţii de utilitate publică 
conform funcţiunilor expres prevăzute în Planul General de Urbanism al 
municipiului Iaşi. 

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 128/2007 a fost extinsă 
nelegal suprafaţa de teren afectată Proiectului „P.” (aşa cum s-a stabilit prin H.C.L. 
nr. 576/2004 şi H.C.L. nr. 5/2005, cu noi suprafeţe aferente ştrandului, terenului de 
tenis şi de baschet). 

Construirea unor obiective civile şi/sau comerciale contravine şi prevederilor 
art. 16 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 525/1996 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 27 noiembrie 2002, 
potrivit cărora autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost 
rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări  de 
utilitate publică, este interzisă. 

Aceste construcţii vor fi edificate în detrimentul intereselor comunităţii locale, 
care ar fi putut beneficia de lucrări de utilitate publică, cum ar fi construirea unor 
obiective de învăţământ, sănătate, cultură, sport, etc. 

Anularea actelor atacate este impusă şi de necesitatea protejării monumentelor 
istorice declarate de valoare naţională excepţională în vecinătatea cărora urmează a fi 
edificate construcţii civile şi comerciale. Aceasta, deoarece monumentele declarate 
prin lege de valoare naţională, inclusiv terenurile aferente, nu pot fi afectate de 
lucrări de construire pentru că în acest mod s-ar dispune de substanţa lor, ceea ce este 
expres interzis de legiuitor, acesta declarându-le inalienabile.  

Teatrul de Vară, propus spre demolare, pe lângă faptul că este situat lângă 
Ruinele Curţii Domneşti – ansamblul arheologic aparţinând domeniului public al 
statului, aparţine ca şi restul construcţiilor din zonă, domeniului public al 
municipiului Iaşi. 

Desfiinţarea Teatrului de Vară şi a tuturor bazelor de agrement diverse 
(patinoar, teren de tenis, baschet, bazin de înot pentru adulţi, bazin de înot pentru 
copii, bazin olimpic, lac de canotaj, popicărie şi altele) toate obiective de uz şi 
interes public echivalează cu o nesocotire a intereselor comunitare în favoarea 
interesului privat, contrar mandatului cu care a fost investită autoritatea 
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administrativă locală, astfel încât măsura suspendării va preîntâmpina perturbarea 
activităţilor publice în zonă, respectiv producerea unui prejudiciu iminent şi 
imposibil de înlăturat. 

Planurile urbanistice de detaliu au fost elaborate în lipsa existenţei unui Plan 
Urbanistic pentru Zone Construite Protejate (P.U.Z.C.P.) prin care să se fi stabilit 
regulile şi procedurile de instituire, protecţie şi gestionare a zonelor protejate (temei 
juridic al programelor de dezvoltare urbanistică şi autorizării construcţiilor), astfel 
încât orice documentaţie de urbanism referitoare la zonele protejate este contrară 
legii, aşa încât nu poate fi aprobată în condiţii de legalitate de nici o autoritate 
administrativă locală. 

Interesul reclamantelor în a formula o cerere de anulare hotărârilor mai sus 
menţionate rezidă în principal din nevoia de a preîntâmpina consecinţele păgubitoare 
presupuse de: 

- construirea pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, respectiv pe 
terenurile aferente monumentelor istorice, ansamblurilor şi siturilor istorice şi 
arheologice din zonă; 

- construirea în zona de protecţie a monumentelor istorice în lipsa existenţei 
unui Plan Urbanistic pentru Zone Construite Protejate; 

- construirea pe suprafeţe de teren transferate ilegal prin menţionatele hotărâri 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi cum ar fi: terenul aferent 
ştrandului, terenul de baschet, terenul de tenis; 

- demolarea unor construcţii transferate ilegal din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului; 

- transferarea nelegală din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
al construcţiilor existente, cu consecinţa demolării lor în scopul edificării unor 
construcţii cu destinaţii contrare funcţiunilor prevăzute în Plan Urbanistic pentru 
Zone Construite Protejate; 

- edificarea unor clădiri comerciale administrative şi de locuinţe colectiv, care 
nu sunt de utilitate publică, fiind incompatibile cu uzul şi interesul public urmărindu-
se doar satisfacerea interesului privat al S.C. „I.G.” S.R.L. 

Reclamantele au arătat că interesul de a promova această acţiune este justificat 
şi de necesitatea păstrării patrimoniului istoric local, apărarea şi transmiterea lui 
generaţiilor viitoare, a protejării construcţiilor de utilitate publică existente în zonă, 
inclusiv a monumentelor istorice definitorii pentru identitatea culturală a oraşului. 

Interesul este legitim întrucât prin acţiunea introdusă se urmăreşte restabilirea 
legalităţii încălcate de autoritatea administrativă locală, protecţia drepturilor 
personale cât şi a interesului general, nesocotit ca urmare a dezafectării bunurilor de 
la uzul şi interesul public. 

Interesul este născut şi actual întrucât hotărârile adoptate vor sta la baza 
emiterii autorizaţiei de construire, astfel încât prin începerea lucrărilor de construire 
ar fi grav afectate atât interesele reclamantei, înlăturată neloial de la selecţia 
ofertelor, cât şi interesele comunităţii locale, lipsită în acest mod de dreptul de a 
beneficia de construcţii de utilitate publică. 

Interesul este născut şi actual motivat de faptul că prin anularea hotărârilor 
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reclamantele vor obţine cel puţin o satisfacţie morală rezidând din restabilirea 
legalităţii şi organizarea unei alte proceduri de selecţie a proiectelor în măsură să 
propună dezvoltarea de obiective de utilitate publică în concordanţă cu interesul 
general al comunităţii. 

Interesul este legitim, fiind justificat de faptul că se urmăreşte atât protejarea 
construcţiilor de utilitate publică existente în zonă, cât şi protejarea monumentelor 
istorice. 

Interesul său legitim rezidă şi din inducerea în eroare a comunităţii locale, a 
potenţialilor investitori, prin declaraţiile de presă ale reprezentanţilor autorităţii 
administrative locale prin care se afirma: intenţia de dezvoltare urbană a zonei în 
scopul satisfacerii nevoilor comunitare, prin edificarea de obiective e utilitate 
publică, ideea de parteneriat public-privat, pretinsele beneficii economice rezultate 
din derularea unui astfel de proiect, toate însă infirmate prin încheierea contractului 
de asociere în participaţiune cu S.C. „I.G.” S.R.L. Iaşi. 

S-a susţinut că interesul este personal şi direct deoarece pârâtul Consiliul 
Local municipal Iaşi aduce în asociere imobile aparţinând municipalităţii şi s-a 
apreciat că orice membru al comunităţii poate justifica un interes personal şi direct în 
ce priveşte transmiterea folosinţei şi/sau a dispoziţiei asupra bunurilor aparţinând 
unităţii administrativ-teritoriale. 

Interesul este justificat şi de faptul că în situaţia în care se admite acţiunea în 
contencios administrativ, autoritatea publică locală va deveni obligată să propună un 
proiect care să răspundă interesului general al comunităţii, iar oricare potenţial 
investitor va avea deschisă calea prezentării unei oferte în deplină concordanţă cu 
dorinţa de reabilitate arhitectonică, economică şi socială. 

Prin sentinţa civilă nr. nr. 2796/CA din 24 octombrie 2007, Tribunalul Iaşi a 
admis excepţia lipsei interesului şi a respins acţiunea ca fiind introdusă de către 
persoane care nu justifică un interes.  

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Hotărârile Consiliului 
Local nr. 104, 105 şi 106/2007 s-au aprobat Planurile Urbanistice de Detaliu pentru 
zona centrala a municipiului Iaşi, perimetrată de Str. „P.”, str. Sf. L. şi str. Sf. C., iar 
prin H.C.L. nr. 128/2007 s-a aprobat casarea unor bunuri, astfel:  

- Planul Urbanistic de Detaliu – Reabilitarea Părţii Estice a Zonei Centrale 
Sud al municipiului Iaşi (Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 104 din 19 martie 
2007);  

- Planul Urbanistic de Detaliu – Reabilitarea Părţii Vestice a Zonei Centrale 
Sud al municipiului Iaşi (Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 106 din 19 martie 
2007);  

- Planul Urbanistic de Detaliu – Reabilitarea Părţii Sudice a Zonei Centrale 
Sud al municipiului Iaşi Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 105 din 19 martie 2007;  

- trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a unor 
active corporale situate în incinta Ştrandului municipal, Teatrului de Vară şi  
Patinoarului Artificial şi aprobarea casării acestora (Hotărârea Consiliului Local Iaşi 
nr. 128 din 19 martie 1007). 

Reclamantele, societăţi comerciale pe acţiuni cu sediul în municipiul Iaşi, sunt 
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interesate şi nemulţumite de procedura de selecţie efectuată de către pârâtul Consiliul 
Local al Municipiului Iaşi la alegerea partenerului S.C. „I.G.” S.R.L. pentru 
încheierea contractului de asociere în participaţiune nr. 8329/2005, în vederea 
„reabilitării din punct de vedere arhitectonic, social şi economic a zonei perimetrată 
de străzile P., Sf. C. şi Sf. L., în suprafaţă totală de 119.392 mp, teren construit şi 
neconstruit”, astfel cum s-a stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 576 din 
28.12.2004, procedură atacată de către acestea în contencios administrativ ce face 
obiectul dosarului 3293/35/2006, aflat pe rolul Curţii de Apel Bihor, ca urmare a 
strămutării cauzei. 

Hotărârile autorităţii administrative atacate sunt emise în derularea 
contractului de asociere în participaţiune nr. 8329/2005 şi reprezintă girul 
partenerului autoritate publică asupra documentaţiei obţinute de către partenerul 
privat exprimat prin unica modalitate prevăzută de lege, hotărârea de consiliu local.  

În drept, instanţa a reţinut că reclamantele invocă, fie argumente legate de 
procedura de selecţie aleasă de către autoritatea publică pentru încheierea 
contractului de asociere, motive ce exced cadrului procesual de faţă, fie argumente 
ce vizează încălcarea interesului public al comunităţii şi necesitatea preîntâmpinării 
unor consecinţe păgubitoare pentru comunitatea locală, motive ce nu sunt de natură 
să contureze un interes personal în promovarea acestor cereri de anulare. 

Nemulţumirile reclamantelor se circumscriu procedurii de selecţie pentru 
încheierea contractului de concesiune, procedură contestată în contencios 
administrativ de către reclamante într-un alt cadru procesual, în curs de derulare, 
astfel încât la analizarea efectelor actelor administrative atacate instanţa nu poate 
extinde verificările de legalitate asupra actelor antecedente, în situaţia în care 
procedurile anterioare vor fi anulate, urmând a se da eficienţă principiilor efectelor 
nulităţii actului juridic.  

De asemenea, Hotărârile 104, 105 şi 106/2007 prin care s-au aprobat Planurile 
Urbanistice de Detaliu pentru zona centrală a municipiului Iaşi, sunt acte 
administrative tehnice, emise în cadrul relaţiilor contractuale definite de către 
contractul de asociere în participaţiune nr. 8329 din 3 februarie 2005, încheiat de 
către Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu S.C. „I.G.” S.R.L. Iaşi, având ca obiect 
edificarea „Ansamblului M.”, ulterior redenumit „P.”, iar reclamantele nu au făcut 
nici o referire concretă la modalitatea în care ar fi vătămate drepturile sau interesele 
lor legitime ce fac parte din patrimoniul lor subiectiv, în calitate de persoane juridice, 
prin efectele acestor hotărâri de aprobare a planurilor urbanistice de detaliu. 

Hotărârea nr. 128 din 19 martie 1007 este, de asemenea, o hotărâre dată în 
executarea contractului de asociere în participaţiune, iar prin ea însăşi nu produce 
efectele reclamate de către reclamante.  

Astfel, instanţa a considerat că dintre condiţiile de exercitare a acţiunii civile: 
afirmarea unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat, interesul urmărit prin 
punerea în mişcare a acţiunii, capacitatea procesuală, calitatea procesuală, cererilor 
reclamantelor le lipseşte interesul juridic.  

Deşi acestea afirmă un interes în promovarea acestor cereri, interesul nu este 
suficient de caracterizat pentru a le conferi legitimitate cererilor. 
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Curtea a respins recursul reclamantelor, reţinând următoarele: 
Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoană care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, 
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei 
ce i-a fost cauzată. 

Rezultă, aşadar, din aceste prevederi legale că temeiul acţiunii în contencios 
administrativ îl constituie vătămarea unui drept ori a unui interes legitim, vătămare 
ce poate proveni de la un act administrativ, ca urmare a nesoluţionării în termenul 
legal a unei cereri sau ca urmare a refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri, 
fapte asimilate, prin art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, actului administrativ. 

În speţă, instanţa de fond a soluţionat corect excepţia lipsei de interes întrucât 
recurentele nu au dovedit dreptul recunoscut de lege sau interesul legitim propriu 
care să întemeieze acţiunea în anulare formulată. 

Prin Hotărârile Consiliului Local Iaşi nr. 104, 105 şi 106 din 19 martie 2007 
au fost aprobate Planurile urbanistice de detaliu pentru zona centrală a municipiului 
Iaşi, conturată de str. P., str. Sf. L. şi str. Sf. C. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 128/2007 s-a aprobat trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a unor active corporale 
situate în incinta Ştrandului municipal, Teatrului de vară şi Patinoarului artificial, 
precum şi casarea acestora.  

Planurile urbanistice de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea 
amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic 
zonal sau pentru stabilirea condiţiilor de construire şi cuprind reglementări cu privire 
la asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare, permisivităţi şi 
constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările, relaţiile 
funcţionale şi estetice cu vecinătatea, compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea 
construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor şi regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi 
construcţiilor. 

În prezenta cauză, corect a reţinut prima instanţă că reclamantele nu au făcut 
nici o referire concretă la modalitatea în care ar fi vătămate drepturile proprii sau 
interesele lor legitime prin efectele pe care le produce aprobarea planurilor 
urbanistice de detaliu sau prin trecerea bunurilor indicate în Hotărârea nr. 128/2007 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi. 

Planurile urbanistice de detaliu, având caracter exclusiv de reglementare 
specifică, trebuie respectate de toate persoanele, fizice şi juridice, fiind lipsit de 
importanţă faptul că la realizarea lor autorităţile administraţie publice locale au 
colaborat cu o anumită persoană juridică, atât timp cât nu s-a dovedit pe cale 
judiciară că această colaborare a avut loc în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

Interesul reclamantelor recurente de a participa la activitatea de amenajare a 
teritoriului municipiului Iaşi prin exprimarea de opinii privind legalitatea planurilor 
urbanistice de detaliu, în lipsa folosului practic personal pe care l-ar putea obţine, nu 
este suficient pentru a se considera că acţiunea îndeplineşte condiţia interesului în 
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sens juridic pentru a conferi legitimitate cererilor de chemare în judecată. 
De asemenea, instanţa reţine că nu este suficientă nici nemulţumirea 

recurentelor legată de finanţarea planurilor urbanistice de detaliu de către persoane 
juridice cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale. 
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Secţia pentru cauze cu Minori şi Familie 
 

1. Interpretarea dispoziţiilor art.56 lit.c) din Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

De măsurile de protecţie socială instituite conform Legii nr. 272/2004 beneficiază – printre 
alte categorii de copii – „copilul abuzat sau neglijat” (art. 56 lit. c din lege). 

Neglijarea copilului este definită de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 272/2004. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 65 din 15 mai 2008 
Curtea de apel a constatat că, în ceea ce îl priveşte pe minorul C.Al., născut la 

29 decembrie 1997, s-a stabilit că tatăl P.Gh. îi pune în primejdie dezvoltarea fizică, 
psihică şi socială prin diverse forme de neglijare. La luarea măsurii plasamentului în 
regim de urgenţă, prin sentinţa civilă nr. 1269 din 2 noiembrie 2007, Tribunalul 
Vaslui a reţinut că P.Gh. expune copilul la situaţii riscante, îl obligă să îl însoţească 
în diferite medii nocive, îl instigă să consume alcool, nu îl hrăneşte şi nu îi asigură 
îmbrăcăminte adecvată. 

Curtea de apel a stabilit – din evaluarea probelor administrate la fond – că 
starea de neglijare şi punere în primejdie a dezvoltării normale a copilului ar 
continua dacă C.Al. s-ar întoarce la ţară, la tatăl său. În lipsa unei măsuri de protecţie 
specială instituite, şi anume aceea a plasamentului, C.Al. nu poate fi legal ocrotit de 
bunica maternă. Obligaţia legală de întreţinere pe care o are bunica faţă de nepot – 
reţinută de tribunal – vizează, potrivit Codului familiei, doar aspectul pur pecuniar al 
întreţinerii şi nu intervine decât în lipsa ambilor părinţi. 

Raportat considerentelor expuse, curtea a constatat că minorul P.C.Al. se află 
în situaţia prevăzută de art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004, impunându-se 
înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a 
plasamentului la bunica maternă P.L. Dovezile administrate relevă că aceasta din 
urmă prezintă toate garanţiile morale şi materiale pentru o dezvoltare armonioasă a 
copilului, evidenţiindu-se evoluţia favorabilă a lui C.Al., pe durata plasamentului în 
regim de urgenţă. 

Curtea de apel a admis recursul şi, modificând sentinţa Tribunalului Vaslui, a 
înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a 
plasamentului, minorul în cauză aflându-se în situaţia reglementată de art. 56 lit. c) 
din Legea nr. 272/2004. 

2. Încredinţarea copilului la pronunţarea divorţului părinţilor. 
Evaluarea interesului superior al copilului 

Elementul esenţial la darea hotărârii de încredinţare este interesul superior al minorilor, 
interes care se stabileşte în raport cu vârsta acestora, condiţiile pe care părinţii le pot 
asigura pentru o bună dezvoltare, ataşamentul reciproc. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 61 din 8 mai 2008  

Curtea de apel a reţinut că instanţa e datoare să stăruie prin orice mijloace de 
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probă pentru stabilirea raporturilor reale pe care fiecare dintre părinţi le are cu 
fiecare dintre minorele ce urmează a fi încredinţate. 

Articolul 42 din Codul familiei statuează că, odată cu pronunţarea 
divorţului,instanţa va hotărî cui va încredinţa copiii, dar după ce va asculta părinţii şi 
autoritatea tutelară şi va vedea unde este interesul acestora să fie daţi. 

În acelaşi sens operează în cauză dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 272/2004, 
conform cărora autorităţile publice sunt obligate ca în cazul încredinţării copiilor 
minori să identifice unde este interesul superior al copiilor să trăiască, să fie îngrijiţi 
şi educaţi. 

Aşadar, condiţia esenţială pentru darea hotărârii de încredinţare este interesul 
superior al minorilor, interes care se stabileşte în raport cu vârsta minorului, 
condiţiile pe care părintele i le poate asigura pentru o bună dezvoltare, ataşamentul 
copilului faţă de părinte şi a părintelui faţă de copil. 

Instanţa de recurs, în soluţionarea capătului de cerere vizând încredinţarea 
minorelor, dispune de probe care să îi permită să stabilească în favoarea cărui părinte 
să decidă încredinţarea celor două minore pentru a fi respectat şi principiul 
interesului superior al copilului la care s-a făcut trimitere anterior, nefiind necesară 
administrarea unor probatorii suplimentare în acest sens. 

Din concluziile referatului de anchetă socială efectuat de Serviciul de 
Autoritate tutelară de pe lângă Primăria Comunei F. rezultă că ambele părţi oferă 
condiţii minime – însă decente – de trai. Nici unul dintre părinţi nu are loc de muncă, 
nici locuinţă proprietate. 

Minorele H.D., născută la 06.08.2004 şi H.A., născută la 26.06.2000 au fost 
luate de la mamă, de către recurent, care a promis că le va aduce, însă acesta le-a 
stabilit domiciliul în casa bunicilor paterni. 

Probatoriul administrat atestă că recurentul este o persoană extrem de violentă, 
ce a lovit-o pe intimată, care a părăsit domiciliul de mai multe ori din acest motiv. El 
refuză intimatei dreptul de a-şi vedea cele două fetiţe. Cu toate dificultăţile ivite, 
mama se interesează de situaţia şcolară a minorelor. 

În mod corect au reţinut primele două instanţe că minorele sunt la vârste 
fragede, când una frecventează cursurile şcolii iar cealaltă ale grădiniţei, astfel că au 
nevoie de atenţia sporită a mamei. 

Minorele nu au fost interpelate în instanţă, în legătură cu aspectele vizând 
încredinţarea, întrucât nu au împlinit vârsta de 10 ani pentru a fi obligatorie audierea 
acestora. 

În raportul de evaluare psihologică întocmit de psiholog R.L. se arată că 
fetiţele sunt normal dezvoltate şi A. prezintă faţă de mamă un ataşament ambivalent, 
în sensul că se simte în nesiguranţă şi îi este frică de aceasta. Atât în referatul 
psihologului cât şi în ancheta socială se consemnează reproşurile adresate de 
intimată recurentului în legătură cu refuzul acestuia de a-i arăta fetiţele. 

La vârste atât de fragede există pericolul înstrăinării copilului de părintele care 
nu e permanent în preajma sa, cu atât mai mult cu cât părintele îndreptăţit este 
obstaculat în a-şi vedea copiii, a stabilit curtea. 

Soluţia pronunţată de tribunal este de natură a asigura stabilitatea şi 
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continuitatea în îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor, deoarece mama a fost cea 
care s-a ocupat constant de ei, tatăl reuşind să o îndepărteze printr-o promisiune 
mincinoasă, aceea că le va aduce înapoi. 

Curtea a respins recursul, menţinând decizia tribunalului. 

3. Aplicarea art. 42 alin. 4 din Codul familiei. Corelarea cu prevederile 
art. 1147 pct. 3 din Codul civil 

Pensia de întreţinere este o creanţă insesizabilă, cel care o datorează neputând opune 
compensarea ei cu o datorie pe care creditorul pensiei ar avea-o, eventual, faţă de el. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 75 din 29 mai 2008  

Curtea de apel a reţinut că, potrivit art. 42 alin. 4 Codul familiei, învoiala 
părinţilor cu privire la încredinţarea copiilor şi la contribuţia fiecărui părinte la 
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a acestora va 
produce efecte numai dacă a fost încuviinţată de instanţa judecătorească.  

La punctul 5 din tranzacţia încheiată de părţi s-au stabilit următoarele: „Pentru 
a asigura minorului suma necesară creşterii şi educării, A.I. este de acord ca sulta 
compensatorie din partaj în cuantum de 65.000 lei să fie utilizată de A.L. în acest 
scop până la majorat şi de către copil după majorat, până la finalizarea eventualelor 
studii superioare”. 

Curtea a constatat că, din maniera de redactare a acestei convenţii, este 
indubitabil că părţile urmăresc să opereze o compensaţie între sulta pe care intimata 
o datorează recurentului pentru a egala diferenţa de valoare dintre loturi ca efect al 
partajului de bunuri comune şi obligaţia legală de întreţinere pe care recurentul o are 
faţă de minor, acesta din urmă fiind creditorul obligaţiei de întreţinere prevăzută de 
art. 86 alin. 1, art. 107 alin. 1 din Codul familiei. 

Compensaţia presupune existenţa a două raporturi juridice obligaţionale 
distincte, în cadrul cărora aceleaşi persoane sunt creditor şi debitor una faţă de 
cealaltă. 

Deşi compensaţia, în principiu, este un mod de stingere a obligaţiilor 
indiferent de izvorul lor, art. 1147 Cod civil prevede expres trei situaţii când nu poate 
opera compensaţia. 

Astfel, când ne aflăm în prezenţa unei creanţe insesizabile, cum este pensia de 
întreţinere, cel care o datorează nu poate opune compensarea ei cu o datorie pe care 
creditorul pensiei, ar avea-o, eventual, faţă de el, a reţinut curtea. 

Cum această limitare legală a domeniului de aplicaţie a compensaţiei operează 
pentru ipoteza creanţelor insesizabile între acelaşi creditor şi debitor, cu atât mai 
mult nu se poate afirma că o compensaţie ar putea interveni în ipoteza în care 
raporturile obligaţionale ce urmează a fi stinse cu creditori şi debitori diferiţi. 
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4. Aplicarea art. 614 teza finală din Codul de procedură civilă. 
Corelaţia cu art. 619 alin. 2 C.pr.civ. Avocatul mandatar al reclamantului 
trebuie să fie prezent personal în apel (dacă acţiunea de divorţ a fost 
respinsă la fond), el neputând fi substituit de alt avocat 

Dacă persoana care a fost desemnată ca mandatar în divorţ are şi calitatea de avocat, aceasta 
nu atrage incidenţa dispoziţiilor art. 10 şi 109 din Statutul profesiei de avocat. 
Mandatarul avocat al reclamantei trebuie să se prezinte personal în căile de atac, dacă 
acţiunea de divorţ a fost respinsă la fond, el neputând fi substituit. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 88 din 26 iunie 2008  

Instanţa de recurs a constatat că, în cadrul proceselor civile, potrivit dreptului 
comun părţile pot să îşi exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar 
(art. 67 alin. 1 C.pr.civ.). 

Articolul 614 prevede că în cazul proceselor de divorţ părţile se vor înfăţişa în 
persoană. Aceasta înseamnă că ele nu pot fi reprezentate nici de un mandatar 
neavocat, nici de mandatar avocat, neputând sta în proces prin reprezentanţi. 

În procesul de divorţ, avocaţii pot doar să asiste partea, nu să o şi reprezinte. 
De la regula prezenţei obligatorii a părţilor în procesele de divorţ, acelaşi art. 

614 Cod procedură civilă prevede patru excepţii când soţul se poate înfăţişa prin 
mandatar, printre acestea aflându-se şi ipoteza soţului ce are domiciliul în străinătate, 
cum este situaţia din speţa dedusă judecăţii, reclamanta având reşedinţa în Italia. 

În aceste patru cazuri este permisă reprezentarea părţilor de un mandatar 
avocat sau neavocat. 

În cauză, mandatul prevăzut de art. 614 teza finală C.pr.civ. a fost dat unei 
persoane ce avea şi calitatea de avocat. Mandatul încheiat între reclamantă şi domnul 
avocat C. este guvernat de regulile prevăzute de art. 1532 şi următoarele C.civ. 

În context, mandatarul trebuie să execute personal însărcinarea primită, 
deoarece contractul de mandat este încheiat intuitu personae, având ca bază 
încrederea mandantului în mandatar. 

În contractul de mandat se poate prevedea însă dreptul mandatarului de a-şi 
substitui o terţă persoană, trecându-i o parte sau toate drepturile ce îi sunt conferite 
de mandant. 

Din examinarea conţinutului contractului de mandat intervenit între 
reclamanta M.S. şi avocatul C.I., autentificat sub nr. 8694/14 decembrie 2006, la 
B.N.P. „Z.C.-M.”, rezultă că – în ceea ce priveşte întinderea mandatului – aceasta 
este una specială, dată pentru anumite operaţii determinate, fără a se prevedea 
posibilitatea mandatarului de a-şi substitui o terţă persoană. 

În considerarea celor expuse anterior, faptul că în cauză persoana ce a fost 
desemnată ca procurator avea şi calitatea de avocat nu duce la incidenţa dispoziţiilor 
art. 10 şi 109 din Statutul profesiei de avocat, ce prevăd că – în situaţia în care 
avocatul se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile – el va asigura 
substituirea sa de către un alt avocat pentru a nu aduce prejudicii clientului său. 

Textele de lege în discuţie permit substituirea doar pentru avocaţii titulari ce 
au angajament încheiat în condiţiile art. 3 din Legea nr. 51/1995, republicată, nu şi a 
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celor care, prioritar, au şi calitatea de procuratori conform dispoziţiilor art. 1532 şi 
următoarele Cod civil. 

Doamna avocat T., care l-a substituit pe domnul avocat C. la termenul din 16 
ianuarie 2008 în faţa Tribunalului Iaşi, ar fi putut răspunde în mod valabil, dacă în 
contractul de mandat încheiat între reclamantă şi avocatul C. s-ar fi prevăzut 
posibilitatea acestuia din urmă de a-şi substitui o terţă persoană. 

Potrivit art. 619 alin. 2 din Codul de procedură civilă apelul sau, după caz, 
recursul reclamantului împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea va fi respins 
ca nesusţinut, dacă la judecată se prezintă numai pârâtul. 

Judecătoria Paşcani, prin sentinţa 2100/4 octombrie 2007 a respins atât 
acţiunea reclamantei M.S. în contradictoriu cu pârâtul M.M.-N., cât şi cererea 
reconvenţională a acestuia din urmă. 

Împotriva sentinţei a declarat apel doar M.S. 
În aceste condiţii, în faţa instanţei de apel trebuia să fie prezentă ori ea 

personal, ori avocatul căruia îi dăduse procura, conform art. 614 teza finală C.pr.civ. 
Faţă de cele expuse anterior, în mod corect a procedat Tribunalul Iaşi 

respingând ca nesusţinut apelul declarat de M.S. împotriva sentinţei civile nr. 2100 
din 4 octombrie 2007 a Judecătoriei Paşcani, întrucât raportat la dispoziţiile art. 619 
alin. 2 C.pr.civ., în faza apelului, faţă de soluţia de respingere a acţiunii de divorţ, era 
obligatorie prezenţa reclamantei sau a mandatarului acesteia, avocat C., nefiind 
permisă substituirea de avocat T., a conchis curtea, care a respins recursul apelantei. 

5. Revizuire civilă. Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 
C.pr.civ. 

Textul art. 322 pct. 1 C.pr.civ. implică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
hotărârea să cuprindă dispoziţii potrivnice, dispoziţiile potrivnice să se afle în chiar 
dispozitivul hotărârii şi ele să fie ireconciliabile, adică să nu poată fi aduse la 
îndeplinire concomitent. 

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 60 din 24 aprilie 2008  

Curtea de apel a reţinut că motivul de revizuire de la punctul 1 al art. 322 
C.pr.civ. operează numai atunci când sunt întrunite cumulativ cerinţele enumerate de 
acest text. În speţă, prin admiterea recursului lui P.I. şi modificarea în tot a deciziei 
tribunalului, curtea de apel a păstrat hotărârea judecătoriei, ce urmează a se executa, 
neexistând dispoziţii potrivnice, ce nu pot fi aduse la îndeplinire. Împrejurarea că 
imobilul atribuit revizuentei A.A. este grevat de dreptul de habitaţie al numitei P.M. 
nu se încadrează în situaţia avută în vedere de punctul 1 al art. 322 C.pr.civ. 
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Secţia pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale 
 

1. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile art. 269 alin. 1 
C.muncii. Competenţa instanţei de dreptul muncii, în ipoteza în care 
reclamantul, victimă a unui accident de muncă, era încadrat la 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, pe bază de contract de 
muncă. Calitate procesuală pasivă 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 182 din 1 aprilie 2008  
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi, reclamantul P.D. a chemat în 

judecată pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi solicitând să se 
constate că a fost victima unui accident de muncă, iar pârâtul să fie obligat la plata 
unei despăgubiri reprezentând jumătate din veniturile realizate la data producerii 
accidentului de muncă, pe perioada 12 iulie 2005 – data introducerii acţiunii, 
indexate şi actualizate la data plăţii şi la plata unei pensii viagere calculată în baza 
veniturilor realizate la data producerii accidentului. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost încadrat la Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi cu gradul de sergent din anul 1990, acţionând ca 
poliţist de frontieră până la data de 12 iulie 2005, când a suferit un accident de 
muncă soldat cu vătămarea ochiului drept. Deşi pârâtul a ştiut de producerea 
accidentului, nu s-a preocupat de stabilirea adevărului, ignorând dispoziţiile art. 24, 
25 şi 26 din Legea nr. 90/1996, în vigoare la data producerii accidentului. 

A mai arătat reclamantul că, în luna octombrie 2005, a fost trecut în rezervă, 
apoi încadrat la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani. Contractul 
individual de muncă i-a încetat şi a fost pensionat pentru gradul 3 de invaliditate, 
pentru boală obişnuită, nu pentru accident de muncă. 

Pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi a formulat 
întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei instanţei de contencios 
administrativ şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. 

La termenul de judecată din 26 octombrie 2007, având în vedere că 
reclamantul a fost angajat în baza unui contract de muncă, nefiind funcţionar public, 
în baza dispoziţiilor art. 99 din H.C.S.M. nr.387/2005, cauza a fost transpusă la 
secţia civilă a Tribunalului Iaşi-litigii de muncă. 

Prin sentinţa civilă nr. 2155 din 21 noiembrie 2007, Tribunalul Iaşi a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârât şi a respins acţiunea 
formulată de reclamantul P.D. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi este 
întemeiată. 
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Reclamantul a fost angajatul pârâtei, dar din octombrie 2005 a fost angajat la 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în baza contractului nr. 937 
din 1 octombrie 2005, unitate la care a lucrat până la ieşirea la pensie. 

Având în vedere că cererea de pensionare a fost adresată I.J.P.F. Botoşani, iar 
în acţiunea ce formează obiectul prezentei cauze sunt solicitate drepturi de asigurări 
sociale sub forma unei pensii viagere, s-a constatat că I.J.P.F. Botoşani nu are 
calitate procesuală pasivă în cauză. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul P.D. 
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8, 9 şi 

art. 3041 C.pr.civ., se susţine că motivarea instanţei este în contradicţie cu obiectul 
cererii de chemare în judecată, nefiind analizate cele 3 capete de cerere. Acţiunea nu 
se referă la decizia de pensionare emisă în urma întocmirii dosarului de către I.J.P.F. 
Botoşani, care nu are legătură cu accidentul de muncă de care se face răspunzător 
numai pârâtul. 

Intimatul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi a formulat 
întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului. 

În motivarea poziţiei sale procesuale, intimatul susţine că recurentul a ieşit la 
pensie din cadrul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, care a şi 
întocmit dosarul de pensionare, având calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, în 
care se solicită obligarea la plata pensiei viagere. Au fost depuse copii de pe 
înscrisuri. 

Nu s-au invocat din oficiu motive de ordine publică. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea primei instanţe, 

prin prisma criticilor formulate de recurent, Curtea a constatat că recursul este fondat 
pentru considerentele ce urmează:  

Prin cererea introductivă, recurentul reclamant P.D. a solicitat să se constate 
că a fost victima unui accident de muncă şi să fie obligat intimatul pârât 
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi la plata despăgubirilor 
reprezentând jumătate din veniturile realizate la data producerii accidentului de 
muncă, pe perioada 12 iulie 2005 – data introducerii acţiunii, indexate şi actualizate 
la data plăţii şi la plata unei pensii viagere calculată în baza veniturilor realizate la 
data producerii accidentului. 

Este adevărat că recurentul a solicitat şi plata unei „pensii viagere”, însă 
această cerere a sa nu are ca obiect drepturi de asigurări sociale, aşa cum eronat a 
reţinut prima instanţă, care a considerat că intimatul nu are calitate procesuală pasivă 
deoarece cererea de pensionare a fost adresată I.J.P.F. Botoşani. 

Pensia viageră nu este un drept de asigurări sociale, iar pretenţiile recurentului 
au natura juridică a unor despăgubiri periodice, pe toată durata vieţii, solicitate de la 
angajatorul al cărui salariat era acesta la data la care pretinde că a suferit un accident 
de muncă, în urma căruia a rămas cu o invaliditate permanentă de 50%, respectiv 
data de 12 iulie 2005.  

Cum la această dată recurentul era angajat pe bază de contract la Inspectoratul 
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, se constată că intimatul are calitate procesuală 
pasivă. 
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În consecinţă, faţă de considerentele expuse, reţinând că prima instanţa a 
soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, avându-se în vedere şi dispoziţiile 
art. 312 alin 2 şi 5 C.pr.civ. şi dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 168/1999 cu referire 
la Decizia în interesul legii nr. XXI din 12 iunie 2006 pronunţată de Î.C.C.J., s-a 
admis recursul, s-a casat sentinţa şi s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi, cauza urmând 
să fie trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

2. Salarizarea diferenţiată din sistemul sanitar, în funcţie de 
caracterul clinic sau neclinic, conform O.U.G. nr. 115/2004, aprobată prin 
Legea nr. 125/2005 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 197 din 8 aprilie 2008  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Iaşi sub nr.1885/99/2007, reclamanta 
I.S.-M. a chemat în judecată pe pârâţii Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi, solicitând plata sporurilor 
salariale pentru perioada martie 2004-martie 2007, cuvenite ca urmare a caracterului 
clinic al spitalului, reactualizate, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este medic la Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie Iaşi, care avea şi are caracter de clinic, fapt ce conduce la 
aplicarea unor sporuri faţă de salariul de bază, de care angajaţii secţiilor a III-a şi a 
IV-a nu au beneficiat, deşi s-a solicitat în numeroase rânduri conducerii unităţii 
aplicarea nediscriminatorie a dispoziţiilor legale. 

Consideră reclamanta că angajatorul a încălcat principiul egalităţii de 
tratament consacrat de art. 41 alin. 4 din Constituţie şi art. 154 alin. 3 C.muncii, 
precum şi de numeroase reglementări internaţionale. 

Au fost invocate şi dispoziţiile O.U.G. nr. 115/2004 Anexa 1 lit. B, care 
stabileşte cuantumul drepturilor salariale cuvenite unui medic primar într-o unitate 
clinică. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi 
a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

În motivarea poziţiei sale procesuale, pârâtul a arătat că legislaţia privind 
salarizarea personalului din sistemul sanitar nu prevede acordarea unui spor aferent 
caracterului clinic al spitalului. 

Dacă reclamanta se referă la salariile de bază pentru personalul de specialitate 
medico-sanitar din unităţile clinice, acţiunea sa este nefondată. Legiuitorul, prin 
O.U.G. nr. 115/2004, a stabilit diferenţiat cuantumul salariului pentru personalul ce 
lucrează în unităţi clinice, faţă de cei ce lucrează în unităţi neclinice, secţia clinică 
universitară fiind definită în art. 172 alin. 1 lit. i din legea nr. 95/2006. 

Conform adresei nr. O.B. 9864 din 1 septembrie 2004 a Ministerului Sănătăţii, 
întregul personal de specialitate medico-sanitar, indiferent dacă este încadrat într-o 
structură clinică sau neclinică, poate beneficia de salarizarea pentru unităţi clinice 
numai dacă ponderea paturilor din secţiile şi compartimentele clinice este de cel 
puţin 70% din numărul total de paturi ale spitalului. 
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În prezent, Secţia a III-a a fost transformată în secţie clinică, iar Secţia 
exterioară „Dr. Clunet”, deşi este neclinică, va beneficia de salarizare la nivel clinic, 
ca urmare a majorării numărului de paturi din secţiile clinice. 

Reclamanta a formulat precizări la acţiune arătând că sporul corespunzător 
caracterului clinic constă în acordarea salariului de bază, la care se adaugă sporuri şi 
alte drepturi. 

Reclamanta a solicitat şi plata sumei de 1 leu, daune morale şi a mai precizat 
că înţelege să se judece în contradictoriu atât cu Ministerul Sănătăţii Publice, cât şi 
cu Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi. 

Pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice a invocat prin întâmpinare excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive. Întemeindu-se pe dispoziţiile H.G. nr. 743/2003, H.G. nr. 
168/2005, H.G. nr. 862/2006, Legii nr. 270/2003, Legii nr. 95/2006, Legii nr. 
500/2002, Ordinului nr. 755/2004 şi Ordinului nr. 896/2006, pârâtul a susţinut că nu 
există raporturi de muncă între el şi reclamantă, iar actele normative nu prevăd că 
ministerul are obligaţia de a plăti salariile personalului din unităţile sanitare publice. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că solicitarea reclamantei nu are temei legal. 
Denumirea unităţii sanitare nu implică o anumită salarizare, iar legiuitorul a folosit 
noţiunea de unităţi sanitare numai pentru personalul ale cărui salarii sunt stabilite la 
punctul I din anexa nr. 1, noţiunea de unitate clinică fiind folosită în sensul de 
secţie/compartiment fără personalitate juridică, aflată în structura unei unităţi 
sanitare, aşa încât, din interpretarea legii, rezultă că în cazurile prevăzute la punctul 
II sunt salarizate numai secţiile clinice. 

Pârâta Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive, întrucât nu este angajatorul reclamantei şi a arătat că acţiunea este 
neîntemeiată deoarece reclamanta nu îşi desfăşoară activitatea într-o secţie clinică a 
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, astfel că nu poate fi salarizată conform 
grilei de salarizare aplicabile unităţilor sanitare clinice. 

Prin sentinţa civilă nr. 1993 din 30 octombrie 2007, Tribunalul Iaşi a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Sănătăţii Publice şi a admis 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea de Sănătate Publică 
Iaşi, cu consecinţa respingerii acţiunii formulate de reclamantă în contradictoriu cu 
pârâta Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi.  

A admis în parte acţiunea formulată de reclamanta I.S.-M. în contradictoriu cu 
pârâţii Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi Ministerul Sănătăţii Publice, care 
au fost obligaţi să plătească reclamantei drepturi salariale reprezentând diferenţa 
dintre salariul efectiv încasat şi salariul cuvenit potrivit O.U.G. nr. 115/2004, anexa 
1, punct II, lit. A, pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 31 martie 2007. 

 A respins cererea reclamantei privind plata daunelor morale şi a cheltuielilor 
de judecată. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Sănătăţii 

Publice este neîntemeiată. Potrivit art. 16 lit. i) din Legea nr. 95/2006, Ministerul 
Sănătăţii Publice elaborează normele de organizare şi funcţionare a unităţilor care 
asigură asistenţa de sănătate publică, autorizează şi controlează activitatea 
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instituţiilor de sănătate publică şi asigură finanţarea unităţilor din subordine. De 
asemenea, deşi în art. 188 din Legea nr. 95/2006 se prevede faptul că spitalele 
publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, în art. 190 alin. 1 
lit. a se prevede că spitalele primesc, în completare, sume de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau al ministerelor ori instituţiilor publice 
centrale cu reţea sanitară proprie. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Autoritatea de Sănătate 
Publică Iaşi este întemeiată. Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 95/2006, 
autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii 
publice deconcentrate cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii 
Publice, care pun în aplicare politica şi programele naţionale de sănătate publică pe 
plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi 
implementează acţiuni locale de sănătate publică. S-a mai reţinut că, din cuprinsul 
Legii nr. 95/2006, nu rezultă că autorităţile de sănătate publică au vreo atribuţie 
legată de asigurarea finanţării spitalelor. 

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că reclamanta este salariata pârâtului Spitalul 
Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi pe postul de medic, desfăşurându-şi activitatea în 
cadrul secţiei a III-a. 

Din cuprinsul Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 200/2003 anexa 
3, rezultă că Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi avea în structura sa atât secţii 
clinice (secţiile I, a II-a, de chirurgie toracică şi ATI), cât şi secţii neclinice (secţia a 
III-a şi secţia exterioară „Dr. Clunet”). Această structură este menţinută şi prin 
Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 64 din 17 ianuarie 2007, pentru ca ulterior, 
prin Ordinul nr. 185 din 1 februarie 2007, secţia a III-a să fie transformată din secţie 
neclinică în secţie clinică. 

Prin O.U.G. nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005, legiuitorul a 
stabilit grile de salarizare diferite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi 
auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în unităţile clinice şi pentru personalul 
de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în 
unităţi sanitare, altele decât cele clinice. Reclamanta a fost salarizată potrivit grilei de 
salarizare stabilite pentru unităţile sanitare, altele decât cele clinice, prevăzută în 
anexa 1 punctul I din O.U.G. nr. 115/2004. 

Potrivit dispoziţiilor art. 172 alin. 1 lit. h din Legea nr. 95/2006, spitalul clinic 
este spitalul care are în componenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţa 
medicală, desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de 
educaţie continuă, având relaţii contractuale cu o instituţie de învăţământ superior. 
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 165 din aceeaşi lege, spitalul este unitatea 
sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii 
medicale. În acelaşi sens, şi dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 270/2003 defineau 
spitalul ca fiind unitatea sanitară cu paturi, publică sau privată, de utilitate publică, 
cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale. Faţă de aceste dispoziţii legale, 
s-a reţinut că atunci când legiuitorul foloseşte termenul de unitate se referă în 
exclusivitate la spital şi nu la secţii sau subunităţi ale acestuia. 

În consecinţă, prin termenul de unitate clinică folosit în O.U.G. nr. 115/2004 
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anexa 1 punctul II, se înţelege spital clinic şi nu o secţie clinică din cadrul unui 
spital. Reclamanta, fiind angajata unui spital clinic, trebuia salarizată potrivit grilei 
de salarizare prevăzute pentru unităţile clinice, neavând relevanţă faptul că secţia în 
care aceasta îşi desfăşoară activitatea este o secţie neclinică. Astfel, în mod greşit, 
pârâtul, interpretând termenul de unitate clinică din anexa 1 punctul II ca făcând 
referire la secţie clinică şi nu la spital, a salarizat-o pe reclamantă în temeiul grilei 
prevăzute în anexa 1 punctul I pentru unităţi sanitare, altele decât cele clinice, 
acţiunea reclamantei fiind întemeiată pentru perioada 1 ianuarie 2005( data intrării în 
vigoare a O.U.G. nr. 115/2004) – 31 martie 2007(conform acţiunii introductive). 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata acestor 
diferenţe de drepturi salariale în continuare, până la plata efectivă a lor, aceasta este 
neîntemeiată având în vedere faptul că, începând cu luna mai 2007, reclamanta a 
beneficiat de salarizare la nivel clinic. 

Este neîntemeiată şi cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata de 
daune morale, având în vedere că, în speţă, nu s-a făcut dovada stresului, tensiunii şi 
presiunilor la care a fost supusă reclamanta. 

A fost respinsă şi cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata 
cheltuielilor de judecată, în cauză nefăcându-se dovada cuantumului acestor 
cheltuieli. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanta I.S.-M. şi pârâţii 
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi Ministerul Sănătăţii Publice. 

Reclamanta I.S.-M. a criticat sentinţa Tribunalului Iaşi susţinând că hotărârea 
este nelegală sub aspectul respingerii acordării drepturilor băneşti aferente perioadei 
1 martie 2004 – 31 decembrie 2004 întrucât cadrul legislativ permitea acordarea 
acestora şi pentru anul 2004. 

A mai susţinut reclamanta că în mod greşit prima instanţă a respins cererile de 
acordare a daunelor morale şi cheltuielilor de judecată întrucât prejudiciul moral este 
intrinsec, nefiind nevoie de dovezi suplimentare iar cheltuielile de judecată erau 
datorate de partea căzută în pretenţii conform art.274 (1) C.pr.civ. 

În drept, a invocat dispoziţiile art.304 ind.1 C.pr.civ. 
În motivarea recursului, neîncadrat în drept, recurentul Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie Iaşi susţine că hotărârea este nelegală, instanţa de fond încălcând 
şi ignorând toată legislaţia din domeniul sănătăţii care diferenţiază salarizarea la 
nivel clinic şi neclinic. Interpretând greşit art. 172 din Legea nr. 95/2006 şi art. 1 din 
Legea nr. 270/2003, instanţa reţine că atunci când legiuitorul foloseşte termenul de 
unitate se referă în exclusivitate la spital şi nu la secţii sau subunităţi ale acestuia. În 
oraşele universitare toate spitalele clinice au în subordine şi alte secţii, care, dacă nu 
îndeplinesc cumulativ nişte condiţii, sunt de regulă salarizate la nivel neclinic. 

A mai arătat recurentul că hotărârea nici nu poate fi pusă în executare, singura 
instituţie care plăteşte salarii fiind Casa de Asigurări de Sănătate, care trebuia 
introdusă în cauză. 

În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 şi 9 şi 
art. 3041 C.pr.civ., recurentul Ministerul Sănătăţii Publice susţine, în primul rând, că 
instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive prin interpretarea 
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greşită a dispoziţiilor legale pe care le-a invocat, respectiv art. 16 lit. i din Legea nr. 
95/2006 şi art. 190 alin. 1 lit. a din acelaşi act normativ. Art. 16 lit. i din Legea nr. 
95/2006 trebuie coroborat cu dispoziţiile art. 13 din acelaşi act normativ şi cu 
dispoziţiile art. 14 din H.G. nr. 862/2006, în sensul că unităţile din subordine la care 
face referire art. 16 lit. i) din Legea nr. 95/2006 sunt unităţile/instituţiile clar 
identificate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 862/2006 şi nu toate unităţile sanitare din 
sistemul public. De asemenea, în alin. 2 al art. 190, legiuitorul detaliază care sunt 
activităţile pentru care, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului Sănătăţii 
Publice, spitalele clinice cu secţii universitare pot primi sume de bani. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a interpretat eronat dispoziţiile 
O.U.G. nr. 115/2004. Legiuitorul a folosit noţiunea de unităţi sanitare numai pentru 
personalul ale cărui salarii sunt stabilite la punctul I din anexa nr. 1. Pentru salariile 
personalului de la punctul II anexa 1, legiuitorul nu a mai uzitat noţiunea de unităţi 
sanitare, ci s-a rezumat la aceea de unităţi clinice, institute şi centre medicale. Dacă 
legiuitorul ar fi dorit ca salariile prevăzute la punctul II să se aplice la nivel de 
unitate sanitară, ar fi păstrat aceeaşi formulare ca la punctul I. Astfel, din 
interpretarea legii, rezultă că, în cazurile prevăzute la punctul II, sunt salarizate 
conform grilei numai secţiile clinice, în care, în afara activităţilor de asistenţă 
medicală, se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi 
educaţie medicală continuă, fiind angajat cel puţin un cadru didactic universitar prin 
integrare clinică. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi a 
arătat că în mod corect instanţa a reţinut lipsa calităţii sale procesuale pasive. Pe 
fondul cauzei, intimata a precizat că reclamanta nu îşi desfăşoară activitatea într-o 
secţie clinică, deci nu poate fi salarizată conform grilei de salarizare aplicabile 
unităţilor clinice, acţiunea sa fiind neîntemeiată. 

La termenul de judecată din 26 februarie 2008, recurenta-intimată I.S.-M. a 
invocat excepţia nulităţii recursului declarat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Iaşi.  

Excepţia este neîntemeiată şi urmează să fie respinsă. 
Potrivit art. 304 C.pr.civ., modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere 

numai pentru motivele de nelegalitate limitativ prevăzute de lege, iar potrivit art. 
3041 C.pr.civ., recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate 
fi atacată cu apel, aşa cum este sentinţa nr. 1993 din 30.10.2007 a Tribunalului Iaşi, 
nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanţa putând să 
examineze cauza sub toate aspectele. 

Este adevărat că recurentul Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi nu şi-a 
întemeiat, în drept, motivele de recurs, însă neindicarea temeiurilor de drept sau 
indicarea lor greşită nu atrage nulitatea recursului, dacă dezvoltarea acestora face 
posibilă încadrarea lor într-unul dintre motivele prevăzute de art. 304, aşa cum 
prevede art. 306 alin. 3 C.pr.civ. 

Din dezvoltarea motivelor de recurs, se constată că criticile privind încălcarea 
şi ignorarea, de către instanţa de fond, a legislaţiei din domeniul sănătăţii, pot fi 
încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civ., celelalte critici urmând a fi 
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examinate în conformitate cu dispoziţiile art. 3041 C.pr.civ.. 
Faţă de recursurile declarate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Spitalul Clinic 

de Pneumoftiziologie Iaşi, Curtea de Apel a constatat următoarele: 
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de recurentul-pârât 

Ministerul Sănătăţii Publice este întemeiată.  
Deşi a invocat prevederile art. 188 din Legea nr. 95/2006, conform cărora 

spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, prima 
instanţă a reţinut doar parţial dispoziţiile art. 190 alin. 1 lit. a) din acelaşi act 
normativ, omiţând că sumele de la bugetul de stat, acordate în completare doar 
spitalelor clinice cu secţii universitare, vor fi utilizate numai pentru destinaţiile 
pentru care au fost alocate. Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 188 alin. 2 din 
Legea nr. 95/2006, care enumeră destinaţiile sumelor primite de la bugetul de stat 
prin intermediul Ministerului Sănătăţii, salariile personalului medico-sanitar nu sunt 
asigurate din bugetul de stat, aşa încât recurentul-intimat Ministerul Sănătăţii Publice 
nu are calitate procesuală pasivă.  

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că recurenta-reclamantă I.S.-M. este salariata 
recurentului Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi pe postul de medic, 
desfăşurându-şi activitatea în cadrul secţiei a III-a. Din examinarea structurii 
organizatorice a recurentului-pârât pentru perioada martie 2004 – martie 2007, 
aprobate prin ordinele succesive ale Ministrului Sănătăţii Publice, rezultă că secţia a 
III-a nu a fost secţie clinică. În prezent, Secţia a III-a a fost transformată în secţie 
clinică prin OMS nr. 185/1.02.2007, iar Secţia exterioară „Dr. Clunet” – a IV-a, deşi 
este neclinică, va beneficia de salarizare la nivel clinic, ca urmare a majorării 
numărului de paturi din secţiile clinice. 

Interpretând dispoziţiile art. 172 alin. 1 lit. h) şi art. 165 din Legea nr. 
95/2006, precum şi art. 1 din Legea nr. 270/2003, instanţa de fond a reţinut că 
legiuitorul, atunci când foloseşte termenul de unitate, se referă în exclusivitate la 
spital, nu la secţii sau subunităţi ale acestuia, aşa încât, prin termenul de unitate 
clinică folosit în O.U.G. nr. 115/2004 anexa 1 punctul II, se înţelege spital clinic, şi 
nu o secţie clinică din cadrul uni spital. 

O atare interpretare este greşită. Chiar în Legea nr. 95/2006, legiuitorul a 
folosit noţiunea de „unitate”, dar nu cu sensul de „spital”. Astfel, cu titlu 
exemplificativ, în art. 172 alin. 1, pentru a defini o serie de termeni şi noţiuni, 
legiuitorul foloseşte cuvântul „unitate”, dar nu pentru a se referi la spital, ci la 
institute şi centre medicale clinice, sanatorii, preventorii sau alte instituţii publice 
specializate. Este evident că atunci când a avut în vedere spitalul, ca unitate sanitară 
cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii 
medicale, legiuitorul a folosit chiar termenul de spital, neputându-se stabili o 
echivalenţă între cele două noţiuni, respectiv unitate şi spital.  

În ceea ce priveşte spitalul clinic, relevant pentru definirea unui spital ca spital 
clinic este ca în componenţa sa să existe secţii clinice universitare care asigură 
asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală 
şi de educaţie continuă. În acest context, secţia clinică, care conferă spitalului 
titulatura „clinic”, este „unitatea clinică” avută în vedere de legiuitor în O.U.G. nr. 
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115/2004 anexa nr. 1 punctul II. Dacă ar fi dorit ca întreg personalul de specialitate 
medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unui spital clinic să beneficieze de 
salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 punctul II, legiuitorul ar fi folosit noţiunea 
de spitale clinice, alăturat noţiunilor de institute şi centre medicale.  

În aceste condiţii, salariul de bază al recurentei-intimate a fost cel prevăzut în 
O.U.G. nr. 115/2004 anexa nr. 1 punctul I, şi nu cel prevăzut la punctul II. 

Ulterior, începând cu luna mai 2007, aceasta a beneficiat de salarizare la nivel 
clinic, având în vedere că prin OMS nr. 185 din 1 februarie 2007 s-a aprobat 
structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Iaşi, în care Secţia a III-a 
este prevăzută ca secţie clinică.  

Recursul reclamantei I.S.-M. este nefondat tocmai pentru argumentele anterior 
reţinute, acestea aplicându-se şi perioadei 1 martie 2004 – 31 decembrie 2004. 

Totodată, ca urmare a respingerii în totalitate a acţiunii privind plata 
diferenţelor de drepturi băneşti, şi motivele vizând cererile accesorii formulate de 
recurenta-intimată I.S.-M., respectiv acordarea de daune morale şi cheltuieli de 
judecată sunt neîntemeiate.  

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, reţinând că prima instanţă a 
aplicat greşit dispoziţiile legale menţionate, fiind incident motivul de recurs prevăzut 
de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., având în vedere şi dispoziţiile art. 312 alin. 2 şi 3 
C.pr.civ., Curtea de apel a admis recursurile declarate de pârâţii Ministerul Sănătăţii 
Publice şi Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi a modificat în parte sentinţa, în 
sensul că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul 
Sănătăţii Publice şi a respins cererea reclamantei privind plata diferenţelor de 
drepturi salariale pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 31 martie 2007.  

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei, care nu contravin prezentei 
decizii. 

A fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamantă împotriva aceleiaşi 
sentinţe. 

3. Creşterile salariale pentru anul 2007 prevăzute pentru personalul 
didactic din învăţământ, de O.G. nr.11/2007, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.220/2007, operează de la data de 1 ianuarie 2007, conform art. 9 
al ordonanţei 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 226 din 11 aprilie 2008  
Prin sentinţa civilă nr. 31 din 16 ianuarie 2008 Tribunalul Iaşi a admis 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului şi în consecinţă:  

A respins acţiunea formulată de reclamanta C.M. în contradictoriu cu pârâtul 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

A admis acţiunea formulată de reclamanta C.M., în contradictoriu cu pârâţii 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Şcoala cu clasele I-VIII „I.T.” Victoria, judeţul 
Iaşi. 

A obligat pârâţii să plătească reclamantei suma reprezentând majorarea 
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salariului pentru lunile ianuarie – iulie 2007, conform Legii nr. 220/2007. 
A respins cererea privind obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 
Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că: 
Raportat dispoziţiilor H.G. nr.366/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive este neîntemeiată, pârâtul având ca atribuţie elaborarea cadrului normativ 
metodologic, funcţional, operaţional şi economico–financiar în care se realizează 
politicile în domeniu. 

În Monitorul Oficial din 2 februarie 2007 a fost publicată Ordonanţa 
Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 
personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic. Această ordonanţă prevede că în cursul anului 2007 
salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ se majorează prin 
modificarea valorii coeficientului de multiplicare. 

Acest coeficient se majorează în trei etape: 1 ianuarie – 31 martie 2007, 1 
aprilie – 30 septembrie 2007, 1 octombrie – 31 decembrie 2007. 

Legea nr.220 din 4 iulie 207 aprobă Ordonanţa Guvernului nr.11/2007 şi 
modifică anexele nr.1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 privind coeficienţii de multiplicare, etapele 
rămânând aceleaşi: 1 ianuarie – 31 martie 2007, 1 aprilie – 30 septembrie 2007, 1 
octombrie – 31 decembrie 2007. 

În speţă se reţine că unităţile de învăţământ nu au aplicat dispoziţiile Legii 
nr.220/2007 care prevăd modificări ale coeficienţilor de multiplicare pentru perioada 
1 ianuarie – 4 iulie 2007, motivat de faptul că legea nu retroactivează. 

Raportat la dispoziţiile art.16 pct.2 din Constituţie, acţiunea formulată de 
reclamanta Alianţa Sindicală „Gh.A.” Iaşi, în numele membrilor de sindicat privind 
aplicarea dispoziţiilor Legii nr.220/2007 este întemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Iaşi, în nume propriu şi în numele Şcolii cu clasele I-IV „I.T.” considerând-o 
nelegală şi netemeinică. 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi a arătat în motivarea recursului său că 
Legea nr.220/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României la 17 iulie 2007, 
iar termenul de 3 zile calendaristice prevăzut de art.78 din Constituţie s-a împlinit la 
data de 19 iulie 2007, orele 2400, motiv pentru care legea a intrat în vigoare la data de 
20 iulie 2007. 

Este adevărat că prin Legea nr.220/2007 s-a aprobat OG. nr. 11/2007 şi s-au 
modificat coeficienţii de multiplicare şi din perioada anterioară publicării legii, 
respectiv 1 ianuarie 2007. Chiar dacă legiuitorul a modificat coeficienţii de 
multiplicare cu data de 1 ianuarie 2007, legea nu poate fi aplicată cu data de 1 
ianuarie 2007, deoarece atât Constituţia României, cât şi Codul civil şi Legea 
24/2000 consacră, în mod imperativ, principiul potrivit căruia legea se aplică numai 
pentru viitor şi nu poate fi aplicată şi pentru trecut. 

A mai invocat faptul că Inspectoratul Şcolar Iaşi nu are calitate procesual-
pasivă, deoarece conform prevederilor Legii nr.84/1995 şi ale Legii 128/1997, 
modificate şi completate, unităţile de învăţământ au personalitate juridică, iar 
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angajarea pe post a personalului se face de către directorul unităţii de învăţământ şi 
personalul didactic nu are raporturi de muncă cu Inspectoratul Şcolar. 

Intimatul Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului a formulat întâmpinare 
prin care a solicitat menţinerea sentinţei. A mai susţinut că, în raport de dispoziţiile 
art.25 din Legea nr.128/1997, nu are calitate procesual-pasivă. 

În ceea ce priveşte fondul problemei a arătat că prin Legea nr.220/2007 a fost 
aprobată cu modificări O.G.11/2007. Aceste modificări nu vizează valoarea 
coeficientului de multiplicare 1,00 pentru etapele ianuarie – decembrie. Singurul 
aspect modificat sunt coeficienţii de multiplicare detaliaţi, pe grade didactice, 
vechime în învăţământ, funcţie didactică. Această lege a intrat în vigoare, conform 
Constituţiei, la 3 zile de la publicare, respectiv la 17 iulie 2007, deoarece nu prevede 
o dată ulterioară în textul ei şi nu se înscrie în condiţiile pentru retroactivitatea sa. 

Prin urmare, în raport de principiul efectului imediat al legii noi prevederile 
acesteia se aplică de la data intrării în vigoare şi nu de la data de 1 ianuarie 2007. 

Examinând actele şi lucrările dosarului în raport de motivele de recurs şi 
excepţiile invocate, apărările intimatei şi dispoziţiile legale aplicabile Curtea a 
reţinut următoarele: 

Prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 sunt stabilite creşterile 
salariale pentru anul 2007 pentru personalul didactic din învăţământ, salarizat 
potrivit Legii 128/1997, privind Statutul personalului didactic. Actul normativ 
prevede valoarea coeficientului de multiplicare pentru cele trei etape de creşteri 
salariale din cursul anului 2007 precum şi coeficienţii de multiplicare detaliaţi pe 
grade didactic, vechime în învăţământ şi funcţie didactică. 

Potrivit art.9 prevederile ordonanţei se aplică începând cu drepturile salariale 
aferente lunii ianuarie 2007. 

Ordonanţa Guvernului nr.11/2007 a fost aprobată prin Legea nr. 220 din 4 
iulie 2007. Prin legea de aprobare s-au adus modificări coeficienţilor de multiplicare. 

Problema litigioasă este dacă coeficienţii de multiplicare astfel cum au fost 
modificaţi prin Legea nr. 220/2007 se aplică de la 1 ianuarie 2007, fără să se aducă 
atingere principiului neretroactivităţii legii prevăzut de art.2 alin.2 şi art.15 din 
Constituţia României. 

Curtea a constatat că dispoziţiile modificatoare ale coeficienţilor de 
multiplicare detaliaţi pe grade didactice, vechime în învăţământ şi funcţie didactică 
din Legea de aprobare nr.220/2007 se încorporează în actul de bază, O.G. nr. 
11/2007, identificându-se cu acesta, de la data intrării lor în vigoare, respectiv 1 
ianuarie 2007 conform art.9 din ordonanţă. 

Articolul 9 privind termenul de la care se operează creşterile salariale nu a 
suferit modificări. 

Prin consecinţă, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 
Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007astfel cum a fost modificată, trebuie aplicată la 
data stabilită în cuprinsul său, prin art. 9, şi nu de la data de 17 iulie 2007, cum susţin 
recurenţii.  

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ., a 
respins recursul declarat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi în numele unităţilor 
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şcolare şi a menţinut sentinţa de obligare a acestora la aplicarea şi plata drepturilor 
salariale rezultate din O.G. nr. 11/2007 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 
220/2007 pentru intervalul 1 ianuarie 2007 – 27 septembrie 2007, actualizate cu 
indicele de inflaţie. 

4. Acordarea primelor de Paşti şi de Crăciun salariaţilor S.C. 
„Petrom” S.A. – membru „O.M.V. Grup”, în baza contractului colectiv de 
muncă la nivel de unitate pe anii 2004 – 2006 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 247 din 15 aprilie 2008 

Prin sentinţa civilă nr.149 din 6 februarie 2008, pronunţată în dosarul 
nr.8869/99/2007, Tribunalul Iaşi a respins excepţiile prematurităţii şi prescripţiei 
dreptului la acţiune invocate de pârâtă; a admis acţiunea formulată de reclamantul 
Ţ.S.-I. în contradictoriu cu pârâta S.C. „Petrom” S.A. – Membru „O.M.V. Grup” şi, 
în consecinţă, a obligat pârâta să achite reclamantului drepturile băneşti în sumă de 
9863,52 lei, reprezentând suplimentări salariale actualizate cu indicele de inflaţie, 
aferente perioadei decembrie 2004 – aprilie 2007, corespunzătoare sărbătorilor de 
Paşti şi Crăciun, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii 
efective; a fost obligată pârâta să achite reclamantului suma de 1500 lei cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată sub nr.8869/99/14.12.2007, reclamantul Ţ.S.-I. a 

chemat în judecată pe pârâta S.C. „Petrom” S.A. Bucureşti, solicitând obligarea 
acesteia la plata sumei de 9330 lei reprezentând drepturi salariale cuvenite şi 
neacordate şi a sumei de 533,52 lei reprezentând daune materiale pentru neachitarea 
în termen a drepturilor cuvenite. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că, potrivit art.168 alin.1 din 
Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate, cu ocazia sărbătorilor de 
Paşti şi Crăciun, salariaţii beneficiază de câte o suplimentare a drepturilor salariale în 
cuantum de un salariu de bază mediu pe „Petrom”. Deşi Contractul Colectiv de 
Muncă prevede această obligaţie, a susţinut reclamantul că pentru anii 2004 – 2007 
nu a beneficiat de aceste drepturi, care se ridică la suma de 9330 lei, conform 
adreselor nr.1666/2003, nr.313/2005 şi nr.713/2006. Reclamantul a mai precizat că 
pentru neacordarea la timp a acestor drepturi salariale, pârâta îi datorează şi suma de 
533,52 lei, reprezentând corecţia sumelor neacordate în baza coeficienţilor de inflaţie 
pentru perioada în discuţie. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepţia prematurităţii 
introducerii acţiunii, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. La 
termenul de judecată din 6 februarie 2008, pârâta a invocat şi excepţia prescripţiei 
dreptului la acţiune. 

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, instanţa de fond a 
constatat că aceasta este neîntemeiată. Astfel, instanţa a reţinut că drepturile 
solicitate de reclamant sunt drepturi de natură salarială, termenul de prescripţie fiind 
de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune, potrivit dispoziţiilor art.283 alin.1 
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lit. c Codul muncii. 
De asemenea, referitor la excepţia prematurităţii formulării acţiunii, instanţa 

de fond a constatat că şi această excepţie este neîntemeiată. Instanţa a reţinut că 
dreptul reclamantului de a beneficia de suplimentările de Paşti şi de Crăciun există 
independent de negocierile dintre patronat şi sindicat prevăzute în art.168 alin.1 teza 
2, cu atât mai mult cu cât, chiar prin acest text se menţionează că negocierile au loc 
în vederea stabilirii valorii concrete, modalităţilor de acordare, condiţiilor şi 
beneficiarilor. Lipsa negocierilor nu poate avea drept consecinţă negarea dreptului 
reclamantului, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. 

Pe fond, analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa a reţinut 
următoarea situaţie de fapt: 

Reclamantul Ţ.S.-I. este salariatul pârâtei S.C. „Petrom” S.A. – membru 
„O.M.V. Grup” pe postul de manager proiect, conform menţiunilor din carnetul de 
muncă. 

Potrivit dispoziţiilor art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă la nivelul 
S.C. „Petrom” S.A. pe anul 2004, „cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun, 
salariaţii S.N.P. «Petrom» S.A. vor beneficia de câte o suplimentare a drepturilor 
salariale în cuantum de un salariu de bază mediu pe S.N.P. «Petrom» S.A. Cu 
minimum 15 zile înainte de fiecare eveniment pentru care se acordă suplimentările 
vor începe negocierile cu FSLI «Petrom» în vederea stabilirii valorii concrete, 
modalităţii de acordare, condiţiilor, criteriilor şi beneficiarilor”. Potrivit alin.2 al 
aceluiaşi articol, „pentru anul 2003, suplimentările de la alin.1 vor fi introduse în 
salariul de bază al fiecărui salariat, conform modalităţii şi în condiţiile negociate cu 
FSLI «Petrom”. 

Dispoziţiile art.168 alin.1 au fost menţinute şi prin contractele colective de 
muncă la nivel de unitate pe anii 2005 şi 2006. Alin.2 al art.168 a fost modificat prin 
contractele colective de muncă la nivel de unitate pe anii 2005 şi 2006, în sensul că 
s-a prevăzut în aceste contracte că „în anul 2003 suplimentările salariale de la alin.1 
al prezentului articol au fost introduse în salariul de bază al fiecărui salariat”. 

Astfel, s-a reţinut de către instanţă că, din cuprinsul art.168 alin.2, în ambele 
variante, rezultă în mod clar că suplimentările salariale prevăzute în art.168 alin.1 au 
fost incluse în salariile angajaţilor doar pentru anul 2003 şi nu şi pentru anii 2004-
2006. 

Prin Nota Comisiei Paritare s-au interpretat dispoziţiile art.168 alin.2 din 
contractele colective de muncă în sensul că suplimentările salariale de Paşti şi de 
Crăciun vor fi incluse în salariul de bază al angajaţilor începând cu anul 2003 şi vor 
fi acordate salariaţilor sub această formă. 

Potrivit dispoziţiilor art.287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de 
muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa 
până la prima zi de înfăţişare. Or, în speţă, s-a reţinut de către instanţă că pârâta nu a 
făcut dovada achitării către reclamant a suplimentărilor de Paşti şi Crăciun. De 
asemenea, pârâta nu a făcut nici dovada faptului că aceste suplimentări de Paşti şi de 
Crăciun le-ar fi introdus în drepturile salariale lunare ale reclamantului în perioada 
2004-2006. 
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Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanţa de fond a constatat 
că este întemeiată acţiunea formulată de reclamantul Ţ.S.-I. în contradictoriu cu 
pârâta S.C. „Petrom” S.A. – membru „O.M.V. Grup”. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta S.C. „Petrom” S.A. – 
Membru „O.M.V. Grup”, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea recursului se susţine, în primul rând, că în mod greşit instanţa de 
fond a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, deoarece suplimentările 
salariale prevăzute de art.168 din Contractul Colectiv de Muncă nu sunt drepturi 
salariale în înţelesul dispoziţiilor Codului muncii ori ale Contractului Colectiv de 
Muncă, ci sunt drepturi fără caracter periodic izvorâte din Contractul Colectiv de 
Muncă, care tind, în esenţă, spre rezolvarea unor aspecte de ordin social şi care se 
acordă în mod nediferenţiat de vreunul din criteriile avute în vedere pentru 
componentele salariului. 

Prin urmare, pretinderea unor drepturi prevăzute de Contractul Colectiv de 
Muncă, urmată de presupusa neacordare a acestora, echivalează cu neexecutarea 
contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia, pentru care termenul de 
prescripţie este prevăzut de art.283 alin.1 lit. e Codul muncii, respectiv 6 luni de la 
data naşterii dreptului. 

Pe fondul cauzei, recurenta susţine că a achitat toate drepturile salariale în 
conformitate cu prevederile Contractul Colectiv de Muncă. Evoluţia în timp a 
dispoziţiilor Contractului Colectiv de Muncă referitoare la drepturi salariale 
suplimentare relevă faptul că, începând cu anul 2003, acestea au fost incluse în 
salariul de bază al angajaţilor. 

Dacă părţile ar fi considerat că alin.2 al art.168 se aplică doar pentru anul 
2003, nu ar fi avut nici un sens să-i mai aducă modificări în anul 2005, prin act 
adiţional, când părţile au realizat necesitatea clarificării textului, întrucât el urma să 
fie în continuare util, fiind aplicabil şi ulterior anului 2003. 

Între cele două versiuni ale textului, sunt două deosebiri esenţiale. 
Astfel, textul din 2003 foloseşte prepoziţia „pentru” şi forma de viitor a 

verbului, „vor fi introduse”, în timp ce versiunea din 2005 foloseşte prepoziţia „în” şi 
timpul perfect compus al verbului, „au fost introduse”, fiind evident că s-a dorit să se 
scoată în evidenţă faptul că, în anul 2003, a avut loc introducerea respectivelor 
drepturi salariale suplimentare în salariul de bază. 

Prin urmare, începând cu anul 2004, nu a avut loc operaţiunea inversă 
introducerii lor în salariul de bază, în acest sens fiind şi concluzia comisiei paritare, 
potrivit căreia, intenţia comună a părţilor a fost aceea că, începând cu anul 2003, 
primele de Crăciun şi Paşti au fost incluse în salariul de bază al salariaţilor iar 
negocierile anuale au privit exclusiv majorarea salariului de bază ca întreg, aşa cum 
acesta a rezultat după data introducerii primelor în salariu. 

Ca atare, s-a solicitat admiterea recursului şi respingerea acţiunii formulate. 
În drept, motivele de recurs se încadrează în prevederile art.304 pct.9 

C.pr.civ.. 
Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 
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dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de apel a constatat că recursul este fondat, în 
limitele şi pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Prin cererea introductivă, reclamantul-intimat a solicitat plata suplimentărilor 
salariale acordate cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun prin Contractul Colectiv 
de Muncă. Potrivit art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de 
unitate pentru anii 2004-2006, salariaţii S.N.P. „Petrom” S.A. vor beneficia, cu 
ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, de câte o suplimentare a drepturilor 
salariale, în cuantum de un salariu de bază mediu pe „Petrom” S.A. 

Articolul 155 din Codul muncii prevede că salariul cuprinde salariul de bază, 
indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. Ca atare, instanţa de fond a aplicat 
corect prevederile art.283 alin.1 lit. c din Codul muncii, atunci când a stabilit că 
cererea putea fi formulată în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune 
(care, în speţă, este data la care aceste suplimentări erau datorate) şi a respins 
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâta-recurentă. 

Pe fond, Curtea de apel a constatat că prima instanţă a interpretat şi aplicat 
greşit dispoziţiile legale incidente în cauză şi clauzele Contractului Colectiv de 
Muncă încheiat între părţi. 

Astfel, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate în vigoare în anul 
2003 şi 2004 prevedea la art.168 alin.2 că „pentru anul 2003, suplimentările de la 
alin.1 vor fi introduse în salariul de bază al fiecărui salariat, conform modalităţii şi în 
condiţiile negociate cu F.S.L.I. «Petrom» (actul adiţional din 25.02.2003). 

Începând cu anul 2005, art.168 alin.2 din Contractul Colectiv de Muncă a fost 
modificat în sensul că: „În anul 2003 suplimentările de la alin.1 al prezentului articol 
au fost introduse în salariul de bază al fiecărui salariat”. 

Prin Nota nr.22/31.08.2007 (înregistrată sub nr.5140/31.08.2007), Comisia 
Paritară „Petrom” S.A. a procedat la interpretarea art.168 alin.1 şi 2, după cum 
urmează: „Începând cu anul 2003, până la data la care părţile convin în mod expres 
altfel, suplimentările salariale menţionate la alin.1 al art.168 («Prime») vor fi incluse 
în salariul lunar de bază al angajaţilor şi vor fi acordate angajaţilor sub această 
formă”. 

Începând cu anul 2003, având în vedere faptul că Primele au fost incluse în 
salariile de bază ale angajaţilor, părţile Contractului au înţeles că art.168 alin.1 a 
rămas fără obiect, luând în considerare faptul că Primele nu mai erau individualizate 
în mod distinct, ci erau parte a salariului de bază ca întreg. Astfel, negocierile 
colective anuale au privit exclusiv majorarea salariului de bază ca întreg, aşa cum 
acesta a rezultat după data includerii Primelor în salariu”. 

Interpretarea Comisiei Paritare este o interpretare prin consens, obligatorie 
pentru părţi, în conformitate cu prevederile art.9 şi 10 din Contractul Colectiv de 
Muncă. 

Astfel, potrivit art.9 din Contractul Colectiv de Muncă, interpretarea clauzelor 
din contract se va face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se 
interpretează, conform principiilor dreptului muncii, în favoarea salariatului. Potrivit 
art.10 din Contractul Colectiv de Muncă, pentru soluţionarea eventualelor probleme 
legate de executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de 
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muncă, părţile convin constituirea unei comisii paritare. Componenţa, organizarea şi 
funcţionarea acestei comisii sunt stipulate în Anexa 2 la Contractul Colectiv de 
Muncă. 

Ca urmare, având în vedere că părţile semnatare ale Contractului Colectiv de 
Muncă nu au avut divergenţe în ceea ce priveşte interpretarea art.168, nici nu mai era 
necesară o interpretare judiciară a acestei clauze contractuale. 

Conform interpretării prin consens, cât şi interpretării gramaticale a textelor în 
discuţie, rezultă că, începând cu anul 2003, suplimentările salariale prevăzute de 
art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă au fost incluse în salariul de bază al 
salariaţilor (inclusiv al reclamantului-intimat), devenind astfel parte a salariului de 
bază, nemaifiind calculate şi acordate în mod distinct. 

În consecinţă, reclamantul-intimat a beneficiat până la data desfacerii 
contractului individual de muncă de aceste suplimentări salariale, nu în mod distinct, 
cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun, ci lunar, prin includerea lor în salariul de 
bază din anul 2003. 

Din carnetul de muncă rezultă cu claritate că salariul de bază nu a fost 
modificat în anii următori, în sensul micşorării lui prin efectuarea operaţiunii opuse 
celei care a avut loc în anul 2003, respectiv prin eliminarea drepturilor salariale 
suplimentare prevăzute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă, ci, 
dimpotrivă, a fost majorat ca urmare a negocierilor colective pornind de la nivelul 
celui din anul 2003 (şi nu de la un nivel redus faţă de anul 2003, prin excluderea 
suplimentărilor salariale incluse conform prevederilor Contractul Colectiv de 
Muncă). 

Raportat tuturor considerentelor expuse, constatând că prima instanţă a 
interpretat şi aplicat greşit prevederile art.236 alin.4 Codul muncii şi ale contractului 
colectiv de muncă (ce reprezintă legea părţilor), precum şi că a făcut o apreciere 
greşită a probelor aflate la dosar, fiind astfel incidente în cauză dispoziţiile art.304 
pct.9 şi 3041 C.pr.civ., curtea de apel, în conformitate cu dispoziţiile art.312 
C.pr.civ., a admis recursul şi a modificat în parte sentinţa, în sensul respingerii 
acţiunii reclamantului ca neîntemeiată şi înlăturării, potrivit art.274 C.pr.civ., a 
dispoziţiei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Au fost menţinute 
celelalte dispoziţii ale sentinţei, care nu contravin prezentei decizii. 

5. Încălcarea de către angajator a dispoziţiilor art. 32 alin. 1 şi 2 din 
Codul muncii, referitoare la stabilirea perioadei de probă, prin 
neinformarea salariatului anterior modificării contractului individual de 
muncă, conduce la imposibilitatea verificării ulterioare a aptitudinilor 
acestuia, pe această cale 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 259 din 22 aprilie 2004 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 6740/99/30.08.2007, 
S.D. a contestat decizia nr. 277 din 31 iulie 2007 emisă de Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare S.A. (S.N.I.F.) solicitând ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să 
se dispună anularea deciziei, a calificativelor acordate prin fişa de apreciere a 
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activităţii şi a rezultatelor interviului, consemnate prin procesul verbal de verificare a 
aptitudinilor, cât şi repunerea sa în funcţia avută anterior emiterii deciziei contestate. 
A solicitat contestatorul şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, contestatorul a arătat că prin decizia nr. 166 din 7 aprilie 2006, 
din funcţia de director tehnic, a fost numit în funcţia de director al Sucursalei 
S.N.I.F. – S.A., cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, în conformitate 
cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 şi ale Contractului Colectiv de 
Muncă la nivel S.N.I.F. – S.A., pe anul 2006. 

Prin decizia nr. 298 din 10 iulie 2006, S.N.I.F. – S.A. a dispus, ca în urma 
perioadei de probă şi a interviului susţinut, să fie numit în funcţia de director a 
Sucursalei Iaşi, fiind definitivat pe post în conformitate cu prevederile Contractului 
Colectiv de Muncă la nivel S.N.I.F. – S.A. 

Începând cu această dată, având în vedere prevederile dispoziţiilor art. 32 alin. 
2, a fost supus perioadei de probă pentru noua funcţie de director de sucursală, fiind 
definitivat în această funcţie conform deciziei nr. 298 din 10 iulie 2006 emisă de 
către S.N.I.F. – S.A. 

În mod nelegal, intimata a emis o nouă decizie prin care a fost numit în funcţia 
de director de sucursală, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, decizia 
nr. 120 din 2 mai 2007, încălcând astfel dispoziţiile art. 32 din Legea nr.53/2003 ce 
prevede (la alin. 1) ca pe durata executării unui contract individual de muncă nu 
poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. 

Ori, prin decizia nr. 298 din 10 iulie 2006 a fost numit în funcţia de director a 
sucursalei S.N.I.F. – în urma perioadei de probă şi a interviului susţinut în faţa 
comisiei legal constituite, intimata nemaiavând dreptul de a îl supune unei noi 
perioade de probă, pentru acelaşi post şi în cadrul aceluiaşi contract individual de 
muncă, a susţinut contestatorul. 

Faţă de calificativul acordat de către Comisia desemnată de către S.N.I.F. - 
S.A. contestatorul a arătat că această comisie nu a fost legal constituită în 
conformitate cu dispoziţiile Contractului colectiv de Muncă la nivel de S.N.I.F. - 
S.A., iar fişa de apreciere a activităţii nu este semnată de către membrii acestei 
comisii conform Anexei 15. 

De asemenea, contestaţia formulată de el a fost soluţionată de aceeaşi comisie 
ce a făcut aprecieri cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Sucursalei S.N.I.F. – 
Iaşi, ceea ce este nelegal. 

S-a mai arătat că nu se cunoaşte modul în care această comisie a ajuns la acele 
calificative, având în vedere că „această nouă perioadă de probă” a fost pentru 90 
zile şi nu pentru o altă perioadă, aşa cum reiese din procesul-verbal nr. 4709 din 31 
iulie 2007. 

În dovedire, contestatorul a solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriul 
intimatei. 

Intimata nu a depus întâmpinare la dosar şi nici nu a delegat un reprezentant în 
instanţă pentru a-i susţine interesele. 

Prin sentinţa civilă nr.2132 din 16 noiembrie 2007, Tribunalul Iaşi a admis în 
parte contestaţia formulată de contestatorul S.D., a dispus anularea deciziei nr. 277 

 89



Secţia pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale,  Decizii relevante, trimestrul II/2008 
  

din 31 iulie 2007 emisă de intimată, reintegrarea contestatorului pe funcţia de 
„director” deţinută anterior emiterii deciziei nr. 277/2007, anularea calificativului 
acordat prin fişa de apreciere a activităţii din 31 iulie 2007 şi a respins cererea 
contestatorului privind anularea rezultatelor interviului. 

Prin aceeaşi hotărâre, intimata a fost obligată să achite contestatorului suma de 
600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Contestatorul S.D. a fost angajatul S.N.I.F. – S.A. Bucureşti – Sucursala Iaşi 

pe perioadă nedeterminată, pe funcţia de director tehnic conform contractului 
individual de muncă înregistrat sub nr. 524 din 13 iunie 2005. 

Prin decizia nr. 235 din 6 iunie 2005 emisă de intimată, contestatorul a fost 
numit, începând cu data de 13 iunie 2005, în funcţia de director tehnic la Sucursala 
S.N.I.F. S.A. – Centrul zonă coordonator Iaşi cu o perioadă de probă de 90 zile 
calendaristice. 

Prin decizia nr. 412 din 13 septembrie 2005 emisă de intimată, contestatorul, 
începând cu data de 13 septembrie 2005 a fost definitivat pe post. 

Ulterior, prin decizia nr. 166 din 7 aprilie 2006 emisă de intimată, începând cu 
data de 10 aprilie 2006, contestatorul a fost eliberat din funcţia de director tehnic al 
Sucursalei S.N.I.F. - S.A. – Centrul zonal coordonator Iaşi şi a fost numit în funcţia 
de director al aceleiaşi sucursale, cu o perioadă de probă de 90 zile calendaristice. 

Prin decizia nr. 298 din 10 iulie 2006 emisă de intimată, contestatorul S.D., 
începând cu 10 iulie 2006, a fost definitivat pe post ca director la Sucursala S.N.I.F. - 
S.A. – Centru zonal coordonator Iaşi. 

La data de 31 iulie 2007, intimata a emis decizia nr. 277 prin care a dispus ca, 
începând cu 1 august 2007, S.D. să fie eliberat din funcţia de director al Sucursalei 
S.N.I.F. - S.A. Iaşi şi totodată, să fie încadrat la aceeaşi unitate pe un post 
corespunzător pregătirii sale profesionale. 

Această decizie a fost contestată de contestatorul S.D.. 
Potrivit art. 31 din Codul muncii, „pentru verificarea aptitudinilor salariatului, 

la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de 
cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere”, iar art. 31 Codul 
muncii prevede că „pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate 
fi stabilită decât o singură perioadă de probă. 

Alin. 2 al art. 32 Codul muncii prevede că doar în cazul în care salariatul 
debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie poate fi supus la o 
nouă perioadă de probă. 

În speţa de faţă, s-a reţinut că, deşi contestatorul S.D. are un singur contract de 
muncă încheiat cu angajatorul S.N.I.F. S.A. Bucureşti, pe o perioadă nedeterminată 
pe funcţia de director tehnic, a fost supus în mod nelegal, contrar dispoziţiilor 
menţionate anterior la două perioade de probă. 

Pe de altă parte, decizia nr. 277 din 31 iulie 2007 emisă de intimată 
echivalează cu o modificare unilaterală a contractului individual de muncă al 
contestatorului. Or, o asemenea modificare nu se poate realiza potrivit art. 41 alin. 2 
din Codul muncii, decât în condiţiile expres prevăzute de art. 42 Codul muncii, prin 
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delegarea sau detaşarea salariatului în alt loc de muncă decât cel prevăzut în 
contractul individual de muncă. 

Art. 41 Codul muncii prevede că modificarea contractului individual de muncă 
se poate face numai prin acordul părţilor şi se referă la oricare dintre următoarele 
elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, 
salariul şi timpul de muncă şi de odihnă. 

Prin urmare, modificarea operată de unitatea intimată în contractul de muncă 
al contestatorului este o modificare ce nu putea fi făcută, potrivit art. 41 Codul 
muncii, decât prin acordul părţilor. 

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a reţinut că este întemeiat capătul 
de cerere privind anularea deciziei nr. 277 din 31 iulie 2007, precum şi cel privind 
reintegrarea contestatorului pe funcţia de director, deţinută anterior emiterii deciziei 
contestate. 

Referitor la capătul de cerere privind anularea calificativului acordat prin fişa 
de apreciere a activităţii din 31 iulie 2007, instanţa de fond a apreciat că şi acesta 
este întemeiat, în condiţiile în care din fişa de apreciere a activităţii încheiată la data 
de 31 iulie 2007 nu reiese că acele criterii de apreciere care au stat la baza analizei 
activităţii directorului sunt stabilite printr-un regulament de ordine interioară sau alt 
act normativ 

 De asemenea nu reiese care este componenţa comisiei abilitate să dea 
calificativele şi nici ce calitate au aceste persoane în organigrama unităţii intimate, 
pentru a se putea verifica legalitatea componenţei comisiei şi a criteriilor avute în 
vedere la stabilirea calificativelor. 

Singura hotărâre despre care se face menţiune că în Consiliul de Administraţie 
a S.N.I.F. - S.A. s-ar fi aprobat indicatorii tehnico economici ce stau la baza analizei 
lunare a activităţilor conducerilor sucursalelor S.N.I.F. - S.A., având ca principal 
scop recuperarea pierderilor din cursul anului şi realizarea de profit la finele anului 
2007, este hotărârea nr. 4 din 3 octombrie 2007. 

Această hotărâre este ulterioară deciziei contestate şi se aminteşte despre ea 
doar în adresa 6521 din 9 octombrie 2007. 

Potrivit art. 287 Codul muncii sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi 
de înfăţişare. 

Prima instanţă a reţinut însă că, în prezenta speţă, unitatea intimată, deşi a fost 
legal citată, nu a depus întâmpinare la dosar, nu a delegat vreun reprezentant în 
instanţă pentru a-i susţine interesele şi deşi a fost citată cu menţiunea de a răspunde 
la interogatoriul ce i-a fost comunicat, nu a înţeles să răspundă, în acest caz fiind 
incidente dispoziţiile art. 225 C.pr.civ.. 

Cu privire la capătul de cerere referitor la anularea rezultatelor interviului, s-a 
reţinut că din documentaţia depusă la dosar nu reiese că a avut loc un interviu şi care 
au fost rezultatele acestuia, motiv pentru care prima instanţă a reţinut că şi acesta 
este neîntemeiat. 

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs S.N.I.F. - S.A., prin 
reprezentant legal, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele 
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motive: 
În urma modificării organigramelor sucursalelor societăţii, în anul 2007, prin 

hotărârea nr.4 din 1 martie 2007 a A.G.A., s-au desfiinţat centrele zonale 
coordonatoare şi s-au înfiinţat sucursalele judeţene, astfel fiind desfiinţate şi 
posturile de directori de centre zonale coordonatoare. 

S-a mai susţinut că, în urma acestei restructurări, înfiinţându-se sucursalele, a 
apărut necesitatea numirii unor directori pentru acestea, astfel încât, prin decizia 
nr.120 din 2 mai 2007, recurentul S.D. a fost numit director al Sucursalei Iaşi, cu o 
perioadă de probă de 90 de zile, fiind respectate astfel dispoziţiile art.32 alin.2 din 
Codul muncii. 

Astfel, s-a susţinut că prima instanţă în mod greşit a dispus anularea deciziei 
nr.277 din 31 iulie 2007, întrucât hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină 
şi este dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, fiind incidente în cauză 
motivele de casare prevăzute de disp.art.304 pct.7 şi 9 din Codul de procedură civilă. 

S-a mai arătat că sunt nefondate susţinerile contestatorului privind nelegala 
constituire a comisiei de verificare a aptitudinilor salariaţilor, aceasta fiind 
desemnată prin decizia nr.262 din 26 iulie 2007 a directorului general. 

S-a mai arătat că evaluarea s-a făcut în baza notei de fundamentare privind 
activitatea comisiei de verificare a aptitudinilor salariaţilor numită în baza decizie 
nr.262 din 26 iulie 2007, în care au fost specificaţi indicatorii avuţi în vedere. 

Astfel, fişa de apreciere a activităţii a fost semnată numai de directorul general 
al societăţii, calificativele fiind acordate exclusiv de către acesta. 

S-a susţinut astfel că în mod greşit prima instanţă a dispus anularea 
calificativului acordat prin fişa de apreciere a activităţii, motivând că aceasta nu are 
la bază criterii de analiză a activităţii directorului stabilite printr-un regulament de 
ordine interioară sau alt act normativ şi că din aceasta nu reiese componenţa comisiei 
abilitate să dea calificativele şi ce calitate au aceste persoane în organigrama 
societăţii, din moment ce, prin decizia nr.262 din 26 iulie 2007 s-a numit comisia de 
verificare a aptitudinilor salariaţilor. 

În recurs, S.N.I.F. - S.A. a depus la dosar înscrisuri. 
Prin întâmpinarea formulată, intimatul S.D. a solicitat respingerea recursului 

ca fiind nefondat. 
Analizând recursul formulat de S.N.I.F. S.A., prin reprezentant legal, Curtea a 

reţinut că acesta este nefondat pentru următoarele considerente: 
Prin contractul individual de muncă nr.S24 din 13 iunie 2005, reclamantul 

S.D. a fost angajat la S.N.I.F. - S.A., începând cu data de 13 iunie 2005, pe funcţia 
de director tehnic, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. 

Prin decizia nr.412 din 13 septembrie 2005, reclamantul a fost definitivat pe 
postul de director tehnic, iar prin decizia nr.166 din 7 aprilie 2006, intimatul a fost 
eliberat din această funcţie şi numit în funcţia de director de sucursală, cu o perioadă 
de probă de 90 de zile calendaristice. 

Potrivit actului adiţional din 10 aprilie 2006 la contractul individual de muncă 
nr.S24/2005, rezultă că intimatului i s-a schimbat funcţia, începând cu data de 10 
aprilie 2006, în cea de director S.N.I.F. - S.A. - Sucursala Iaşi - Centru Zonal 
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Coordonator, perioada de probă înscrisă în acest act pentru noua funcţie fiind de 90 
de zile. 

Prin decizia nr.298 din 10 iulie 2006, reclamantul, director la Sucursala 
S.N.I.F. S.A.- Centrul Zonal Coordonator Iaşi, a fost definitivat pe post. 

Începând cu data de 01 aprilie 2007, astfel cum rezultă din decizia nr.57 din 
07.03.2007, se desfiinţează organizarea sucursalelor pe centre zonale coordonatoare. 

Prin decizia nr.120 din 2 mai 2007, reclamantul a fost numit director al 
Sucursalei S.N.I.F. S.A., cu o perioadă de probă de 90 de zile. 

Prin actul adiţional din data de 2 mai 2007 la contractul individual de muncă 
nr.S24/2005, semnat de către reclamantul-intimat, nu a mai fost prevăzută o nouă 
perioadă de probă pentru funcţia de director(clasificare COR 121023) al Sucursalei 
S.N.I.F. SA- Iaşi. 

S-a mai reţinut că, prin decizia nr.277 din 31 iulie 2007 emisă de recurentă, în 
baza procesului-verbal din 31 iulie 2007 al Comisiei de verificare a aptitudinilor 
salariaţilor, contestată în prezenta cauză, intimatul S.D. a fost eliberat din funcţia de 
director la Sucursala S.N.I.F. - S.A., începând cu data de 1 august 2007, urmând să 
fie încadrat pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale. 

În cauză nu sunt incidente motivele de casare prevăzute de disp.art.304 pct.7 şi 
9 din Codul de procedură civilă, întrucât hotărârea primei instanţe nu cuprinde 
motive contradictorii sau străine de natura pricinii şi nu este dată cu aplicarea greşită 
a legii . 

Astfel, în mod corect prima instanţă a reţinut că angajatorul a încălcat, prin 
emiterea deciziei contestate, dispoziţiile art.32 alin.1şi 2 din Codul muncii, care 
stabilesc că, pe durata executării unui contract de muncă nu poate fi stabilită decât o 
singură perioadă de probă. Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă 
de probă, doar în situaţia în care debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie 
sau profesie. 

Deşi s-a produs o reorganizare a activităţii angajatorului, începând cu data de 
01 aprilie 2007, reclamantul-intimat a continuat să ocupe de fapt aceeaşi funcţie, cea 
de director al Sucursalei Iaşi, funcţie pentru care a fost supus la o perioadă de probă 
de 90 de zile, conform actului adiţional din data de 10 aprilie 2006 la contractul 
individual de muncă nr.S24/2005. 

De altfel, în Codificarea COR a funcţiilor de conducere şi de execuţie, anexă 
la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, există doar funcţia de director de 
sucursală (clasificare 121023), neexistând şi cea de director centru zonal. 

Mai mult, angajatorul, deşi avea obligaţia, potrivit disp.art.32 alin.3 din Codul 
muncii, să informeze salariatul anterior modificării contractului de muncă cu privire 
la perioada de probă, în termenul prevăzut la art.17 alin.4, acesta nu a prevăzut nici 
în actul adiţional din data de 2 mai 2007 la contractul individual de muncă 
nr.S24/2005 că intimatul va fi supus din nou acestei modalităţi de verificare a 
aptitudinilor. 

Potrivit aceluiaşi articol, neinformarea salariatului anterior modificării 
contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, duce la decăderea 
angajatorului de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. 
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Pentru aceste considerente, Curtea a reţinut că decizia nr.277 din 31 iulie 2007 
emisă de recurentă este vădit nelegală, modificarea unilaterală a contractului de 
muncă al intimatului fiind dispusă cu încălcarea disp.art.32 şi 41 din Codul muncii. 

S-a reţinut că în mod corect prima instanţă a soluţionat şi capătul de cerere 
privind anularea calificativului acordat prin fişa de apreciere activităţii din 31 iulie 
2007. 

Astfel, s-a constatat că această fişă de apreciere a activităţii intimatului a fost 
emisă în urma notei de fundamentare înregistrată sub nr.4713 din 31 iulie 2007 la 
S.N.I.F. - S.A., întocmită de comisia de verificare a aptitudinilor numită prin decizia 
nr.262 din 26 iulie 2007 a recurentei. Această comisie a fost numită doar pentru 
verificarea aptitudinilor salariaţilor în vederea definitivării acestora pe post. 

Având în vedere considerentele expuse anterior privind încălcarea de către 
angajator a dispoziţiilor art.32 din Codul muncii, intimatul, care nu mai putea fi 
supus unei noi perioade de probă pentru aceeaşi funcţie, nu făcea parte dintre 
salariaţii a căror aptitudini să fie verificate de comisia numită prin decizia nr.262 din 
26 iulie 2007. 

În consecinţă, potrivit disp.art.312 alin.1 C.pr.civ., Curtea a respins recursul 
formulat de Societatea Naţională de „Îmbunătăţiri Funciare” S.A. prin reprezentant 
legal şi a menţinut sentinţa pronunţată de prima instanţă. 

În temeiul disp.art.274 C.pr.civ., recurenta, aflată în culpă procesuală, a fost 
obligată să plătească intimatului şi cheltuieli de judecată.  

6. Obligaţia salariatului care a beneficiat de un curs/stagiu de 
formare profesională mai mare de 60 de zile, pe cheltuiala angajatorului, 
de a presta muncă pentru acesta pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data 
absolvirii. Condiţii. Limite 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 290 din 9 mai 2008  
Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr.6243/99/6.08.2007 

reclamanta S.C.”A.A.” SRL a chemat in judecata pe pârâtul D.D.-C. solicitând 
instanţei ca, în contradictoriu şi pe baza probelor ce se vor administra, să dispună 
obligarea pârâtului la plata sumei de 5101 USD si a sumei de 3657,5 RON, sume 
actualizate cu indicele de inflaţie până la data plaţii efective. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a învederat faptul ca pârâtul a fost angajat al 
societăţii în baza contractului individual de munca nr. 100 din data de 7 martie 
2005,contract înregistrat la ITM Iaşi sub nr. 167899 din 7 martie 2005,având funcţia 
de inginer software. 

Prin actul adiţional la contractul individual de muncă, părţile au convenit ca 
pârâtul să participe la cursuri de specializare în desing verification, în cadrul firmei 
IBM Israel. 

Reclamanta a precizat că aceste cursuri s-au desfăşurat in perioada 21 martie 
2005 - 17 iunie 2005 şi 1 iulie 2005 - 23 septembrie 2005. 

S-s mai arătat că pârâtul a demisionat după 17 luni de la data finalizării 
cursurilor de pregătire profesională, încălcând astfel dispoziţiile legale şi anume cele 
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privind menţinerea locului de munca pe o perioada de minimum 36 de luni. 
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.188 - 195 din Codul 

muncii. 
În susţinerea acţiunii au fost depuse, în copie, înscrisuri. 
Prin întâmpinarea formulată, pârâtul D.D.-C. a solicitat respingerea acţiunii ca 

inadmisibilă, neîntemeiată şi nefondată, motivat de faptul că reclamanta nu a făcut 
dovada plăţii acestor cursuri, neaducând nici o dovadă cu privire la existenţa 
acestora. Pârâtul a mai arătat că înscrisurile propuse de reclamantă drept probe atestă 
plata unor chirii pe teritoriul statului Israel, plata unor mese servite la restaurant, 
plata transportului feroviar, dar nu arată în nici un mod faptul că aceste cheltuieli au 
fost făcute de el sau în interesul acestuia. 

Pârâtul a mai arătat că nu a recunoscut niciodată aceste sume de bani si că este 
neclară calculaţia acestor sume. 

Părţile au solicitat proba cu acte şi interogatorii, precum şi proba cu martori, 
probe încuviinţate de instanţa de fond. 

Prin sentinţa civilă nr.2280 din 7 decembrie 2007, Tribunalul Iaşi a respins 
acţiunea formulată de reclamanta S.C.„A.A.”SRL şi cererea pârâtului privind 
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Începând cu data de 10 martie 2005, pârâtul D.D.-C. a devenit salariat al 

unităţii reclamante S.C.„A.A.”SRL, în funcţia de inginer software, conform 
contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub 
nr.167899 din data de 7 martie 2005. Conform art.2 din actul adiţional încheiat în 
data de 15 martie 2005, salariatul urma să participe la cursuri de specializare în 
desing verification, toate cheltuielile ocazionate de participarea la aceasta 
specializare urmând a fi suportate de angajator. 

În perioada 21 martie - 17 iunie 2005 şi 1 iulie 2005 - 23 septembrie 2005 s-au 
desfăşurat cursurile de specializare din Israel.  

În raport de prevederile art. 195 din Codul muncii, „salariaţii care au 
beneficiat de un curs sau stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile in 
condiţiile art. 194 alin 2 lit.b şi alin.3, nu pot avea iniţiativa încetării contractului 
individual de muncă o perioada de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau 
stagiului de formare profesională”. Aceste prevederi trebuie să fie coroborate cu 
dispoziţiile alin. 2 ale aceluiaşi articol, în sensul că obligaţia salariatului de a presta 
muncă în favoarea angajatorului trebuie să fie stabilită prin act adiţional la contractul 
individual de muncă. 

În cauza dedusă judecăţii s-a încheiat un act adiţional la contractul individual 
de muncă, însă acesta nu stipulează care este durata obligaţiei salariatului de a presta 
muncă în favoarea angajatorului. Aşadar, s-a reţinut că lipseşte unul din elementele 
esenţiale ce stau la baza atragerii obligaţiei de plată a angajatului-pârât în cauza de 
faţă. 

Totodată, plecând de la simpla definiţie a noţiunii de „curs de formare 
profesională” care, aşa cum prevăd dispoziţiile art.81, din Contractul colectiv de 
muncă unic la nivel naţional pe anii 2005-2006, menţinut şi în 2007, înseamnă „orice 
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procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau 
diplomă eliberată în condiţiile prevăzute de legea învăţământului”, rezultă că dovada 
participării la cursul de formare profesională este întocmai diploma sau certificatul 
care să ateste că salariatul a absolvit un curs de formare profesionala mai mare de 60 
de zile. 

În raport de prevederile art.287 din Codul Muncii, prima instanţă a reţinut că 
sarcina probei îi revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în 
susţinerea acţiunii până la prima zi de înfăţişare, însă în cauză, pe tot parcursul 
judecăţii, nu s-a făcut aceasta dovadă. Mai mult chiar, din declaraţia martorului 
propus de reclamant, H.B., audiat în cauză s-a reţinut că doar în primele 2 săptămâni 
au fost cursuri şi prezentări, apoi s-a lucrat pe programe reale, iar din declaraţia 
martorului T.R.-D., propus de pârât, rezultă că salariaţii au urmat un curs VERA, cu 
o durată de 2 zile si apoi au fost lăsaţi 2 săptămâni să citească documentaţia, după 
care au muncit efectiv la proiecte. Aşadar, instanţa de fond a reţinut că nu este 
îndeplinită condiţia prevăzuta de art. 195 din Codul muncii, întrucât salariatul nu a 
beneficiat de un curs de formare profesională mai mare de 60 de zile.  

În ceea ce priveşte cererea pârâtului de obligare a reclamantului la plata 
cheltuielilor de judecată, prima instanţă a constatat că este nedovedită, în cauză fiind 
depuse doar facturi, fără a exista şi chitanţele care să ateste plata acestora. 

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamanta S.C.„A.A.” SRL 
Iaşi, considerând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive: 

În mod greşit prima instanţă a reţinut că în actul adiţional la contractul 
individual de muncă nu a fost prevăzută durata cursului de formare profesională de 
care a beneficiat salariatul-intimat. Cu toate acestea, recurenta susţine că intimatul a 
semnat acest act adiţional, fără a face obiecţiuni. 

S-a mai arătat că dreptul la demisie este un drept consfinţit de legislaţia 
muncii, dar faptul că raporturile de muncă ale pârâtului cu societatea au încetat după 
numai 17 luni de la data finalizării cursurilor de pregătire profesională, cu încălcarea 
dispoziţiilor art.195 alin.1 Codul muncii, determină obligarea acestuia la suportarea 
tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu 
perioada nelucrată din perioada stabilită prin act adiţional. 

S-a mai susţinut că părţile nu sunt obligate să prevadă în cuprinsul actului 
adiţional durata cursurilor de formare profesională, fiind aplicabil termenul rezonabil 
de trei ani prevăzut de Codul muncii. 

Recurenta a mai arătat că a dovedit, cu actele depuse la dosar şi cu declaraţia 
martorului H.B. cheltuielile efectuate în timpul desfăşurării cursurilor de formare 
profesională a intimatului. 

S-a mai invocat faptul că, în mod greşit, prima instanţă a reţinut şi faptul că 
societatea nu a făcut dovada realizării cursului de formare profesională prin 
prezentarea unei diplome sau a unui certificat care să ateste acest fapt, în 
conformitate cu dispoziţiile art.81 din Contractul colectiv unic la nivel naţional pe 
anii 2005-2006. 

Astfel, s-a arătat că acest articol a fost modificat prin Actul adiţional nr.710 
din 3 aprilie 2006, în sensul că prin pregătire profesională se înţelege: „orice 

 96 



Secţia pentru Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale,  Decizii relevante, trimestrul II/2008 
  

procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau 
diplomă, eliberate conform legii”. S-a mai arătat că pârâtul a urmat cursurile de 
formare profesională în statul Israel, stat a cărui legislaţie nu prevede pentru acest tip 
de formare eliberarea vreunui certificat.  

Recurenta a mai arătat că, în speţă, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse şi 
din declaraţiile martorilor audiaţi în acuză, cursurile urmate au avut o componentă 
teoretică iniţială, urmată de o formare profesională pe baza unei componente practice 
determinante. 

S-a mai susţinut că, în lipsa unei certificări a pregătirii profesionale, 
desfăşurarea acesteia poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul D.D.-C. a solicitat respingerea 
recursului ca fiind nefondat. 

Recurenta a depus la dosar înscrisuri în susţinerea recursului formulat. 
Analizând recursul formulat de reclamanta S.C. „A.A.” SRL Iaşi, prin prisma 

dispoziţiilor art.3041 C.pr.civ., Curtea a reţinut că acesta este nefondat pentru 
următoarele considerente: 

Prin actul adiţional la contractul individual de muncă nr.167899 din 7 martie 
2005, părţile au convenit ca intimatul D.D.-C. să participe „ la cursuri de specializare 
în design verification, în vederea satisfacerii nevoilor noilor clienţi ai angajatorului”, 
toate cheltuielile ocazionate de participarea la aceste cursuri de formare profesională 
fiind suportate de către societatea recurentă. 

Prin acest act adiţional, părţile au stabilit doar „programul orientativ” al 
desfăşurării acestor cursuri de specializare, respectiv: 21 martie 2005 - 17 iunie 2005 
şi 1 iulie 2005 - 23 septembrie 2005. 

Potrivit dispoziţiilor art.6 din actul adiţional, acesta face parte integrantă din 
contractul individual de muncă, ale cărui prevederi, potrivit punctului N), se 
completează cu dispoziţiile Codului muncii. 

Art.195 alin.1 din Codul muncii prevede că: „Salariaţii care au beneficiat de 
un curs sau stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 
194 alin. 2 lit.b şi alin.3, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de 
munca o perioada de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de 
formare profesională”. Aceste prevederi trebuie însă să fie coroborate cu dispoziţiile 
alin. 2 ale aceluiaşi articol, în sensul că durata obligaţiei salariatului de a presta 
muncă în favoarea angajatorului trebuie să fie stabilită prin act adiţional la contractul 
individual de muncă. 

De altfel, recurenta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.195 alin.3 din 
Codul muncii, potrivit cărora nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la 
alin.1 determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de 
pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită 
conform actului adiţional la contractul individual de muncă. 

Astfel, deşi contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. Iaşi sub 
nr.167899 din 7 martie 2005, a încetat, în temeiul dispoziţiilor art.79 din Codul 
muncii, la data de 17 aprilie 2007, în mod corect prima instanţă a constatat ca fiind 
neîntemeiată acţiunea recurentei de obligare a intimatului la restituirea cheltuielilor 
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suportate de către societate pentru participarea sa la cursurile de specializare, având 
în vedere faptul că actul adiţional din data de 15 martie 2005, cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 195 alin.3 din Codul muncii, nu cuprinde nici o prevedere cu privire 
la obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, mai ales a duratei 
îndatoririi de a presta muncă în favoarea aceluiaşi angajator. 

Chiar dacă art.195 alin.1 din Codul muncii prevede o perioadă minimă, de la 
data absolvirii cursurilor sau stagiului, în care salariatul nu poate avea iniţiativa 
încetării contractului său de muncă, această obligaţie trebuie concretizată prin 
angajamentul luat de salariat prin actul adiţional, cu atât mai mult cu cât, alin.3 al 
aceluiaşi articol prevede că salariatul este obligat la restituirea cheltuielilor 
ocazionate de pregătirea sa profesională „proporţional cu perioada nelucrată din 
perioada stabilită conform actului adiţional”. 

Curtea a mai reţinut că, potrivit dispoziţiilor art.20 şi art.17 din Codul muncii, 
obligaţia angajatorului de informare a salariatului asupra oricărei clauze esenţiale pe 
care intenţionează să o înscrie în contract sau să o modifice, inclusiv în privinţa 
clauzei de formare profesională, impune încheierea unui act adiţional care să 
stabilească cu exactitate drepturile şi obligaţiile acestuia. 

Omisiunea inserării în cuprinsul actului adiţional a perioadei, ulterioare 
formării profesionale, în care salariatul are îndatorirea să lucreze pentru angajatorul 
care a suportat cheltuielile cursului de specializare, face practic imposibilă şi 
determinarea întinderii obligaţiei acestuia de suportare a costului acestui curs, 
întrucât alin.3 al art.195 din Codul muncii prevede că aceasta este proporţională cu 
perioada nelucrată din cea stabilită în mod consensual prin actul adiţional. 

Pentru aceste considerente, în temeiul disp.art.312 alin.1 C.pr.civ., Curtea a 
respins recursul formulat de reclamanta S.C. „A.A.” SRL Iaşi şi a menţinut sentinţa 
pronunţată de prima instanţă. 

7. Consilier juridic. Acordarea sporurilor de mobilitate şi 
confidenţialitate doar în ipoteza negocierii cu angajatorul, conform 
dispoziţiilor art. 20 C.muncii 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 330 din 27 mai 2008  

Prin sentinţa civilă nr. 1348 din 22 noiembrie 2007, pronunţată de Tribunalul 
Vaslui în dosarul nr. 3171/89/2007, a fost admisă în parte acţiunea formulată de 
reclamantul M.O. în contradictoriu cu pârâta Regia Naţională a Pădurilor prin 
Direcţia Silvică Vaslui şi, în consecinţă, a fost obligat pârâtul să plătească 
reclamantului diferenţele de drepturi băneşti de natură salarială, reprezentând sporul 
de mobilitate în procent de 15 % şi sporul de confidenţialitate în procent de 25 % din 
salariul de bază lunar, începând cu data de 22 septembrie 2007 până la 22 noiembrie 
2007, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective; a fost 
respins capătul de cerere privind acordarea sporurilor pentru viitor. S-a disjuns 
capătul de cerere privind completarea carnetului de muncă al reclamantului şi s-a 
declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Vaslui. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
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Reclamantul este angajat la Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică Vaslui 
şi este înscris în Colegiul Consilierilor Juridici din Unităţile Silvice din România. 

În calitate de consilier juridic reclamantul are obligaţia, conform art. 16 din Legea 
nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, de a păstra 
secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, precum şi obligaţia de a se deplasa la toate 
instanţele judecătoreşti la care instituţia unde este angajat are procese, respectiv 
obligaţia de mobilitate. 

Dispoziţiile art. 60 alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic stabilesc că 
„deosebit de renumeraţia de bază astfel stabilită în considerarea specificului muncii şi a 
importanţei sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 
53/2003 cu modificările ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestaţii 
suplimentare în bani reprezentând clauză de mobilitate şi clauză de confidenţialitate”. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
„prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că în 
considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat 
nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii 
suplimentare în bani sau în natură”. 

Dispoziţiile art. 26 din aceeaşi lege definesc clauza de confidenţialitate, 
respectiv „prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului 
individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de 
care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în 
regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de 
muncă”. 

Rezultă că obligaţiile reclamantului de a păstra secretul activităţii lor precum şi 
cea de a se prezenta la instanţele judecătoreşti unde instituţia angajatoare are procese 
reprezintă tocmai clauza de confidenţialitate şi cea de mobilitate definite de art.25, 
respectiv 26 din Legea 53/2003 – Codul muncii. 

Acestor obligaţii le corespund drepturi corelative constând în sporurile salariale 
prevăzute expres de art. 24 din Legea nr. 514/2003, art. 60 din Statutul profesiei de 
consilier juridic, art. 25 şi 26 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 

Chiar dacă art. 60 alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic pare a lăsa la 
aprecierea părţilor, respectiv consilier juridic şi angajator, acordarea sporului de 
mobilitate şi a celui de confidenţialitate, prin trimitere expresă la art. 25 şi 26 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, acordarea lor devine obligatorie pentru angajator. 

Prin urmare, în raport cu reglementările de mai sus, tribunalul a reţinut că 
reclamantului, care îndeplineşte funcţia de consilier juridic în cadrul unităţii pârâte, îi 
sunt aplicabile prevederile legale analizate mai sus, în baza cărora are dreptul la 
sporurile salariale aferente clauzelor de confidenţialitate şi mobilitate. 

Este de necontestat că în cadrul îndeplinirii prerogativelor funcţiei de consilier 
juridic unitatea angajatoare îi cere acestuia să respecte clauza de confidenţialitate şi, 
respectiv, să se deplaseze la sediul instituţiilor şi autorităţilor publice, instanţelor 
judecătoreşti pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu. 

În raport cu cele de mai sus, tribunalul a înlăturat susţinerea pârâtei conform 
căreia în contractul colectiv de muncă nu sunt prevăzute astfel de drepturi 
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consilierilor juridici, pentru considerentul că Statutul profesiei de consilier juridic 
reprezintă legea specială aplicabilă consilierilor juridici, lege care are prioritate şi nu 
intră în contradicţie cu dispoziţiile art. 35 din Contractul colectiv de muncă care 
prevede că „în afara clauzelor generale, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în 
contractul individual de muncă şi alte sporuri, cum ar fi clauza cu privire la 
mobilitate, clauza cu privire la confidenţialitate”. 

Reclamantul a făcut dovada că a solicitat negocierea acestor sporuri însă 
pârâta a ignorat cererea. 

Concluzionând, instanţa de fond a admis în parte cererea reclamantului şi a 
obligat pârâta sa-i plătească diferenţele de drepturi băneşti de natură salarială 
reprezentând spor de mobilitate de 25% şi spor de confidenţialitate în procent de 
25% din salariul de bază lunar începând cu data de 22 septembrie 2007 până la 
pronunţarea hotărârii. 

A fost respins capătul de cererea privind acordarea acestor sporuri pentru 
viitor în contextul în care nu există certitudinea că vor fi cuvenite şi în viitor. 

Capătul de cerere privind completarea carnetului de muncă al reclamantului cu 
cele două sporuri a fost disjuns, nefiind de competenţa Tribunalului, şi în temeiul art. 
158 C.pr.civ. a fost declinată competenţa de soluţionare a acestei pretenţii în 
favoarea Judecătoriei Vaslui. 

Prin încheierea din 24 martie 2008, Tribunalul Vaslui a dispus îndreptarea 
erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr. 1348 din 22 noiembrie 
2007, în sensul că în loc de „începând cu data de 22 septembrie 2007 până la 22 
noiembrie 2007” se va citi „începând cu data de 22 septembrie 2004 şi până la 22 
noiembrie 2007”. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1348 din 22 noiembrie 2007 au declarat recurs 
ambele părţi, iar împotriva încheierii din 24 martie 2008 a declarat recurs pârâta. 

În susţinerea recursului său, reclamantul a arătat că în mod greşit nu i-au fost 
acordate drepturile solicitate şi pentru viitor. 

A considerat că un drept câştigat sau, în speţă, recunoscut de către instanţă, 
implicit operează şi pentru viitor, atâta timp cât nu sunt schimbate condiţiile privind 
felul muncii, condiţiile de muncă, salariul şi locul muncii. 

Potrivit art. 41 din Codul muncii orice modificare a călăuzelor contractuale în 
ce priveşte drepturile salariale (sporurile fiind drepturi salariale) se face prin acordul 
părţilor, cu atât mai mult cu cât, pentru aceste sporuri, unitatea urmează a emite 
decizie în acest sens şi a trece în cartea de muncă aceste sporuri retroactiv . 

Ori, atâta timp cât instanţa recunoaşte îndeplinite condiţiile acordării celor 
două sporuri, respectiv de la data înscrierii sale în Colegiul Consilierilor Juridici din 
Unităţile Silvice din România, 22 septembrie 2004, în dispozitivul hotărârii este o 
greşeală materială raportat la această dată, urmând a face o cerere în îndreptarea 
acestei erori la Tribunalul Vaslui, deci pentru trecut, nu înţelege raţionamentul 
instanţei pentru respingerea acordării acestor sporuri şi pentru viitor. 

Condiţiile cerute în cazul celor două sporuri, sunt în cazul de faţă, prin natura 
serviciului, de consilier juridic, permanente, drept pentru care anexează înscrisuri în 
dovedirea îndeplinirii condiţiilor acordării celor două sporuri şi după data pronunţării 
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hotărârii. 
Este de esenţa funcţiei desfăşurate deplasarea la diferite instanţe judecătoreşti 

în vederea reprezentării intereselor unităţii precum şi a păstrării secretului 
confidenţialităţii. 

În aceeaşi măsură, este de această dată de esenţa unităţii de a desfăşura 
activitate, respectiv de a ţine licitaţii de prestări servicii, vânzare de masă lemnoasă, 
angajări, de a lua hotărâri în ce priveşte administrarea unităţii în cadrul Comitetului 
Director, de a constitui la nivelul unităţii Consiliul de disciplină, în toate aceste 
comisii fiind membru de drept prin efectul legii sau a ordinelor Consiliului de 
Administraţie a R.N.P, este obligat să respecte secretul confidenţialităţii . 

În contextul arătat, a considerat că atâta timp cât unitatea există, are nevoie de 
consultare, reprezentare juridică, de semnătură, viza juristului ca membru de drept în 
comisiile de licitaţii, Consiliu de Disciplină şi Comitet Director, drept pentru care 
îndeplineşte condiţiile acordării celor două sporuri, acestea fiind de durată, fiind 
continue, dăinuind până la desfiinţarea unităţii sau până la întreruperea raporturilor 
de muncă cu unitatea. 

Ca atare, a solicitat admiterea recursului şi acordarea celor două sporuri şi pe 
viitor. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 8, 9 C.pr.civ.. 
În susţinerea recursului său, pârâta a criticat sentinţa primei instanţe pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
A susţinut recurenta că, potrivit art. 25 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 şi 

art. 60 alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, angajatorul nu este obligat 
să-i acorde automat cele două sporuri, ci de a negocia - dacă consideră necesar. 

De altfel, a mai arătat recurentul, în Contractul Colectiv de Muncă (art. 3.5) se 
prevede că între părţi pot fi negociate şi alte sporuri , fără a fi obligat să le acorde de 
jure şi în cuantumul maxim prevăzut de lege. 

Cu privire la cuantum, susţine că în cazul ambelor sporuri acesta este variabil, 
de până la 25 %. 

Ca urmare, a solicitat admiterea recursului şi respingerea acţiunii. 
În ceea ce priveşte încheierea de îndreptare a erorii materiale, a susţinut pârâta 

că este nelegală şi netemeinică, deoarece nu s-a pronunţat în şedinţă publică, în 
compunerea completului nu au participat cel de-al doilea judecător şi asistenţii 
judiciari, iar rectificarea se referă doar la dispozitiv, nu şi la considerente, motiv 
pentru care consideră că nu este vorba de o eroare materială, ci de o chestiune de 
fond. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 304 pct. 2, 9 C.pr.civ.. 
În recurs au fost depuse înscrisuri. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de apel a constatat că recursul declarat de 
Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică Vaslui este fondat, pentru 
considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Potrivit art. 60 alin. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, deosebit de 
remuneraţia de bază, în considerarea specificului muncii şi a importanţei sociale a 
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serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 53/2003, consilierul 
juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate 
şi clauza de confidenţialitate.    

Conform art. 20 din Codul muncii, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în 
contractul individual de muncă şi alte clauze, specifice cum ar fi clauza de 
confidenţialitate şi clauza de mobilitate. 

Prin clauza de mobilitate, potrivit art. 25 din Codul muncii, părţile stabilesc 
că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către 
salariaţi nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz, salariatul 
beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. 

Prin clauza de confidenţialitate (art. 26 Codul muncii) părţile convin ca, pe 
toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu 
transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării 
contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractul 
colectiv/individual de muncă. 

Nerespectarea acestei clauze atrage obligarea celui în culpă la plata de daune 
interese. 

Aceste prevederi sunt reluate şi în art.35 din Contractul Colectiv de Muncă. 
Din dispoziţiile legale amintite rezultă că cele două clauze sunt facultative (şi 

nu obligatorii), astfel încât ele pot fi negociate şi incluse în contractul de muncă prin 
acordul părţilor, însă sporurile pentru respectarea acestor clauze nu pot fi acordate în 
lipsa prevederii lor în contractul individual de muncă. 

Este adevărat că prin adresele nr. 6894/22 iunie 2007 şi nr. 9673/11 
septembrie 2007 reclamantul a solicitat acordarea unui spor de mobilitate de 30 % şi 
a unui spor de confidenţialitate de minim 25 %, solicitări ce au fost respinse prin 
Hotărârile nr. 16/31 august 2007 şi nr. 20/5 octombrie 2007 de Comitetul Director al 
R.N.P. Direcţia Silvică Vaslui. 

Aceasta nu îl îndreptăţeşte însă pe reclamant la acordarea celor două sporuri în 
cuantumul de 25 % pe ultimii 3 ani anteriori introducerii acţiunii, ci, eventual, la 
obligarea pe cale juridică a pârâtei la inserarea clauzelor de mobilitate şi 
confidenţialitate în contractul individual de muncă, şi la negocierea cuantumului 
sporurilor cuvenite, având în vedere că specificul muncii desfăşurate de recurentul 
intimat presupune atât efectuarea de numeroase deplasări în executarea obligaţiilor 
de serviciu, cât şi păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor de care ia 
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Raportat tuturor considerentelor expuse, Curtea de apel a constatat că în cauză 
este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. şi, în consecinţă, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 312 C.pr.civ., a admis recursul pârâtei şi a 
modificat atât sentinţa atacată, cât şi încheierea de îndreptare a erorii din 24 martie 
2008, în sensul respingerii acţiunii reclamantului privind obligarea la plata 
diferenţelor de drepturi salariale reprezentând sporul de mobilitate şi 
confidenţialitate în procent de câte 25 % din salariul de bază lunar, începând cu data 
de 22 septembrie 2004.  

Au fost menţinute dispoziţiile sentinţei recurate privind disjungerea capătului 
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de cerere privind completarea carnetului de muncă.  
Cât priveşte recursul declarat de reclamant, acesta a fost respins ca nefondat, 

consecinţă a respingerii acţiunii formulate. 
 

8. Decizie de încetare a raporturilor de muncă, emisă în conformitate 
cu dispoziţiile art. 90 din Decretul nr. 233/1949, art. 24 din Legea nr. 
489/2006 şi art. 61 lit. e) din Codul muncii 

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 353 din 3 iunie 2008  

Prin sentinţa civilă nr.46 din 18 ianuarie 2008, pronunţată de Tribunalul Iaşi în 
dosarul nr.2392./99/2007, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtului C.D.-I. şi, în consecinţă, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul 
A.V. în contradictoriu cu acest pârât; a fost respinsă acţiunea formulată de reclamant 
în contradictoriu cu pârâta M.M.B.; au fost respinse cererile de intervenţie accesorie 
formulate de Fundaţia „Sf.T.” şi Sindicatul Naţional „Sf.M.M.G.”. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea înregistrată la nr. 2392/99/2007, reclamantul A.V. a chemat în 

judecată pe pârâţii C.D.-I. şi M.M.B. solicitând anularea actului administrativ 
intitulat decizie nr.397 din 1 mai 2007, suspendarea executării actului administrativ, 
obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată şi a sumei de 10.000 RON daune 
morale şi materiale. 

În motivarea acţiunii s-a arătat că aprobarea pensionării sale prin decizia 
atacată este abuzivă şi nelegală, deoarece nu poate fi obligat să se pensioneze 
împotriva voinţei lui, iar concedierea poate fi dispusă doar în condiţiile prevăzute de 
art.61 lit. a, b, d, condiţii ce nu sunt îndeplinite în speţă. 

Fundaţia „Sf.T.” din comuna C., judeţul Iaşi şi Sindicatul Naţional 
„Sf.M.M.G.” al Cl.M. şi al Ci.M. din cadrul B.O.R., au formulat cerere de 
intervenţie accesorie solicitând anularea actului administrativ intitulat decizie, 
suspendarea executării actului administrativ, obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor 
de judecată şi daunelor morale şi materiale. 

Instanţa a reţinut că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului C.D.-
I. este întemeiată, deoarece între reclamantul A.V. şi pârâtul C.D.-I. nu a existat un 
raport juridic, reclamantul având calitatea de angajat şi pârâtul calitatea de 
reprezentant al M.M.B. 

În consecinţă, concedierea ca modalitate de încetare a contractului individual 
de muncă nu poate fi decât o măsură a angajatorului. Pentru ca pârâtul C.D.-I. să 
aibă calitate procesuală pasivă în cauză, ar trebui să existe identitate între persoana 
acestuia şi cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus 
judecăţii. 

Ori, raportul juridic dedus judecăţii se referă la contractul de muncă al 
reclamantului, contract în care pârâtul nu este parte în mod direct, acesta având doar 
calitatea de reprezentant al M.M.B. 

Ca atare, a fost respinsă acţiunea reclamantului în contradictoriu cu pârâtul 
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C.D.-I. pe excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. 
Pe fondul cauzei, s-a reţinut că prin decizia nr.397/2007 emisă de Mitropolia 

Moldovei şi Bucovinei, s-a dispus concedierea reclamantului A.V. pentru motive ce 
ţin de persoana salariatului, în conformitate cu art.61 lit.e) din Codul muncii, 
completată prin O.U.G. nr.65/2005 şi O.U.G. nr.55/2006 începând cu data de 1 mai 
2007. 

S-a reţinut în decizie că A.V. a împlinit vârsta de pensie şi stagiu de cotizare, 
iar acesta a refuzat să înainteze cerere de pensionare, deşi i s-a adus la cunoştinţă 
acest lucru. 

Reclamantul A.V. nu a semnat contractul de muncă cu Arhiepiscopia Iaşilor, 
dar din carnetul de muncă rezultă că a fost angajat prin transfer la Parohia Ţ., la data 
de 1 noiembrie 1983, în funcţia de preot paroh, iar la coloana 8, privind denumirea 
unităţii, numărul şi data actului pe baza căruia se face înscrierea este menţionat: 
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, T = 10493/983. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 lit. e din Codul muncii, angajatorul poate dispune 
concedierea, pentru motive care ţin de persoana salariatului, în cazul în care 
salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a 
solicitat pensionarea în condiţiile legii. 

Codul muncii (art. 62) prevede obligaţia angajatorului de a emite decizia de 
concediere în termen de 30 zile calendaristice în cazul concedierii ce intervine pentru 
unul dintre motivele prevăzute de art. 61 lit. b-d, neimpunând astfel de obligaţii în 
cazul concedierii prevăzută de art.61 lit. e. 

Reclamantul a susţinut că nu a îndeplinit încă vârsta de 65 ani. Potrivit 
dispoziţiilor art. 41 (2) din Legea nr. 19/2000, atingerea vârstei standard de 
pensionare se realizează în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a legii. 

Raportat la dispoziţiile anexei 9 din Ordinul nr.340/2001, reclamantul 
îndeplineşte condiţia privind vârsta pentru acordarea pensiei pentru munca depusă şi 
limită de vârstă începând cu decembrie 2004. 

Ulterior emiterii deciziei, reclamantul a formulat cerere pentru înscrierea la 
pensie, cerere înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi sub nr. 35191 din 6 iunie 
2007. 

Din procesul-verbal de constituire a Sindicatului Naţional „Sf.M.M.G.” al 
Cl.M. şi al Ci.M. din cadrul B.O.R., încheiat la 15 ianuarie 2007, rezultă că 
reclamantul a fost ales prim-vicepreşedinte al sindicatului. Dar înregistrarea în 
registrul Judecătoriei Hîrlău a Sindicatului Naţional „Sf.M.M.G.” al Cl.M. şi al 
Ci.M. din cadrul B.O.R. s-a dispus prin sentinţa civilă nr. 424 din 5 iunie 2007, 
ulterior emiterii deciziei contestate nr. 377 din 1 mai 2007. 

Din actele dosarului nu rezultă că la data emiterii deciziei nr. 377 
reprezentanţii M.M.B. cunoşteau faptul că reclamantul exercita o funcţie eligibilă 
într-un organism sindical. 

În răspunsul înregistrat la M.M.B. la nr. 4045 din 30 aprilie 2007, cu adresa 
nr. 3455 din 5 aprilie 2007, reclamantul nu a comunicat faptul alegerii sale în funcţia 
de prim-vicepreşedinte al sindicatului. 

Pentru considerentele arătate, instanţa de fond a respins acţiunea şi cererile de 
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intervenţie accesorie. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
Susţine recurentul că în mod nelegal s-a dispus prin decizia menţionată 

pensionarea sa, deoarece nu poate fi obligat să se pensioneze împotriva voinţei sale. 
De asemenea, mai susţine că decizia nu a fost emisă cu respectarea 

prevederilor legale, fiind lovită de nulitate, conform art.268 Codul muncii, iar pe de 
altă parte, nu se regăseşte în nici unul din cazurile stipulate de art.61 lit. a, b, d Codul 
muncii, în care putea interveni concedierea sa. 

Mai mult, arată recurentul, dispoziţiile de dreptul muncii sunt valabile doar 
pentru instituţiile laice, pentru preoţii de mir fiind aplicabile prevederile Legii 
233/1949 (art.90). 

Se mai arată în susţinerea recursului că, potrivit art.10 şi 12 din Codul muncii, 
angajatorul său nu este M.M.B., ci Parohia Ţ. (persoană juridică de drept public), 
conform art.186 din Legea 233/1949), cu care are încheiat contract de muncă. 

Pe de altă parte, conform art.60 lit. b din Codul muncii, Mitropolia nu putea 
dispune concedierea sa, deoarece exercită o funcţie eligibilă în cadrul Sindicatului 
Naţional „Sf.M.M.G.” al B.O.R. 

Consideră recurentul că este greşit şi nelegal ca instanţa de judecată să se 
pronunţe de două ori asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, prin încheiere 
de şedinţă şi la fond. 

Ca urmare, a solicitat admiterea recursului şi a contestaţiei formulate, cu 
consecinţa reintegrării sale în muncă. 

În drept, motivele de recurs se încadrează în prevederile art.304 pct.3, 7, 9 
C.pr.civ.. 

Intimata M.M.B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 
recursului. 

Intimatul Sindicatul Naţional „Sf.M.M.G.”, prin întâmpinare, a solicitat 
admiterea recursului reclamantului. 

În recurs a fost depusă, ca act nou, sentinţa civilă nr.4 din 7 ianuarie 2002 a 
Tribunalului Iaşi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de apel a constatat că recursul este nefondat. 

Astfel, reclamantul a fost numit preot paroh la Parohia Ţ. prin decizia 
nr.71/10493 din anul 1983 emisă de M.M.S. (actuală M.M.B.), în baza art.120 şi 
urm. din Decretul 233/1949. 

Ca atare, încetarea raporturilor de muncă s-a făcut tot prin decizie emisă de 
M.M.B., în conformitate cu prevederile art.90 din Legea 233/1949, mitropolitul 
având şi funcţia de arhiepiscop. 

Potrivit Decretului nr. 233/1949, parohia, deşi este persoană juridică de drept 
public, nu are atribuţia numirii/revocării din funcţie a preoţilor parohi. 

Este irelevantă împrejurarea că reclamantul nu a încheiat un contract de muncă 
cu M.M.B. De altfel, nici cu Parohia Ţ. nu există încheiat un contract de muncă. 

Articolul 295 alin.2 Codul muncii dispune: „Prevederile prezentului cod se 
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aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe 
un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt 
complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă 
respective”. 

Or, nici Decretul nr. 233/1949, nici Legea nr.489/2006 (care abrogă Decretul 
nr. 233/1949), nu conţin reglementări care să excludă aplicarea dispoziţiilor Codului 
muncii în această situaţie, chiar dacă preoţii sunt numiţi şi nu există obligativitatea 
încheierii unui contract de muncă. 

Mai mult, potrivit art.24 alin.1 din Legea nr. 489/2006, salariaţii şi asiguraţii 
cultelor ale căror case de pensii sunt integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat 
vor fi supuşi prevederilor legislaţiei privind asigurările sociale de stat. 

B.O.R. este integrată în sistemul asigurărilor sociale de stat, astfel încât preoţii 
sunt supuşi Legii nr. 19/2000 în ceea ce priveşte pensionarea. 

În atare condiţii, corect a reţinut prima instanţă că, raportat dispoziţiilor art.41 
alin.2 din Legea nr. 19/2000 şi Anexa 9 din Ordinul nr. 340/2001, reclamantul 
îndeplinea condiţiile de pensionare în decembrie 2004. 

Cum aplicarea dispoziţiilor art.61 lit.e) din Codul muncii (potrivit cărora 
angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care salariatul îndeplineşte 
condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în 
condiţiile legii) nu este incompatibilă cu specificul raporturilor dintre reclamant şi 
pârâta-intimată M.M.B., în mod corect a reţinut instanţa de fond legalitatea deciziei 
nr.397/2007 prin care s-a dispus concedierea. 

Dispoziţiile art.62 din Codul muncii impun obligaţia emiterii deciziei de 
concediere în 30 zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii doar 
pentru motivele prevăzute la art.61 lit. b-d, nu şi pentru cel prevăzut de art.61 lit. E, 
reţinut în prezenta cauză. 

De asemenea, dispoziţiile art.268 din Codul muncii sancţionează cu nulitatea 
deciziile de sancţionare fără includerea menţiunilor obligatorii, însă doar în situaţia 
concedierii pentru motivul prevăzut de art.61 lit. a din Codul muncii (conform art.62 
alin.11 Codul muncii). 

Cât priveşte aplicabilitatea dispoziţiilor art.60 lit. h din Codul muncii, corect a 
reţinut prima instanţă că, la data emiterii deciziei – 1 mai 2007, Sindicatul Naţional 
„Sf.M.M.G.” nu dobândise personalitate juridică (acesta fiind înregistrat în registrul 
Judecătoriei Hîrlău prin sentinţa civilă 424 din 5 iunie 2007), iar prin adresa nr.4045 
din 30 aprilie 2007 înaintată Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, reclamantul nu a 
adus la cunoştinţă împrejurarea alegerii sale în funcţia de prim vicepreşedinte al 
sindicatului. 

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la pronunţarea instanţei de două 
ori asupra excepţiilor invocate, Curtea de Apel constată că, din oficiu, s-a invocat la 
termenul din 10 octombrie 2007 lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului C.D.-I., 
discutarea acestei excepţii fiind prorogată până la 16 ianuarie 2008, când s-a 
dezbătut şi fondul cauzei. 

Prin încheierea de şedinţă din 24 octombrie 2007 a fost respinsă excepţia 
necompetenţei materiale a instanţei invocată de reprezentantul M.M.B. 
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Ca atare, instanţa s-a pronunţat prin hotărâri (în sensul art.255 alin.1, 2 
C.pr.civ.) diferite asupra a două excepţii diferite: una de procedură şi una de fond. 

Raportat tuturor considerentelor expuse, Curtea de Apel a respins ca nefondat 
recursul reclamantului, conform art.312 C.pr.civ., şi a menţinut sentinţa atacată ca 
fiind temeinică şi legală. 

9. Imposibilitatea pretransferului în cazul cadrelor didactice din 
mediul rural în mediul urban. Discriminare  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 356 din 3 iunie 2008  

Prin sentinţa civilă nr.401 din 12 martie 2008, pronunţată de Tribunalul Iaşi în 
dosarul nr.2507./99/2007, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta Uniunea 
Sindicatelor Libere din Învăţământ Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat, în 
contradictoriu cu pârâţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin acţiunea introductivă, reclamanta Uniunea Sindicatelor Libere din 

Învăţământ Iaşi, în numele membrilor de sindicat, a solicitat obligarea pârâtului 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării la înlăturarea discriminării constând în 
imposibilitatea pretransferării cadrelor didactice din mediul rural în mediul urban şi 
acceptarea dosarelor de pretransfer ale cadrelor didactice din mediul rural pentru 
posturile din mediul urban. 

Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 128/1997, ordinea ocupării 
posturilor didactice din învăţământul de stat este pretransferarea personalului 
didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi  are  domiciliul  în 
limitele aceluiaşi regim de mediu, în unităţile echivalente sau într-o treaptă  
inferioară de învăţământ; transferarea personalului didactic titular  disponibilizat prin 
restrângerea de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; detaşarea în 
interesul învăţământului, prin concurs specific; ocuparea, prin concurs, a posturilor 
declarate vacante; detaşarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific; 
ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate şi a posturilor rămase vacante în urma 
operaţiunilor prevăzute la literele a - e, prin suplinire, prin cumul  sau prin plata cu  
ora, de  către personalul suplinitor, titular  sau asociat. La alin.1 litera b art. 10 din 
Legea nr. 128/1997 se prevede expres că transferul se efectuează în unităţi şcolare 
echivalente sau într-o treaptă inferioară de  învăţământ, în specialitate, în limitele 
aceluiaşi regim de mediu, rural sau urban ori din mediul urban în mediul rural. 

Prin Hotărârea nr. 212 din 19 iulie 2004 a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării s-a hotărât că faptele prezentate referitoare la pretransferul 
cadrelor didactice din mediul rural în mediul urban sunt acte/fapte de discriminare 
conform art. 2 alin.1, art. 2 alin.3, art. 6 lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. De asemenea, 
prin aceeaşi Hotărâre s-a recomandat Ministerului Educaţiei şi Cercetării să iniţieze 
procedurile de modificare a legii statutului personalului didactic în sensul eliminării 
acelor prevederi cu caracter discriminatoriu. În acelaşi sens, şi prin Hotărârea nr. 
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351/06.06.2006 s-a recomandat Ministerului Educaţiei şi Cercetării să depună 
diligenţele necesare corelării prevederilor art. 10 alin. 1 lit. a din Legea nr. 128/1997, 
raportat la principiul egalităţii şi al nediscriminării. 

S-a mai reţinut de către instanţă că prevederile art. 10 ale Legii nr. 128/1997 
nu au fost modificate. Totodată, instanţele judecătoreşti nu pot decât  să respecte şi 
să aplice legea şi nicidecum să o modifice, înlăturând dispoziţii ale ei. Controlul 
judecătoresc se limitează doar la actele administrative ale  autorităţilor  publice, pe 
calea  contenciosului  administrativ. Este adevărat că în conformitate cu dispoziţiile 
art. 21 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare (republicată), persoana care se  consideră discriminată poate formula, în 
faţa instanţei de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea 
situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare 
potrivit dreptului comun. Însă, în speţă, nu este vorba de o situaţie creată printr-un 
act sau fapt de discriminare ci pe prevederile unei legi care nu poate fi modificată 
potrivit dreptului comun. 

Ca urmare, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată. 
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru 

nelegalitate şi netemeinicie. 
A motivat recurenta că O.G. nr.137/2000 nu distinge între situaţii, având rolul 

de a stabili cadrul legal pentru prevenirea oricărei forme de discriminare. Totodată, 
legiuitorul nu a intenţionat să se protejeze prin voinţa proprie, astfel  încât să nu 
rămână celui ce se consideră discriminat nici un mijloc de apărare. 

Există mai multe cazuri în care efectul negativ al unor acte normative a 
devenit inaplicabil unor categorii de reclamanţi, în acest sens pronunţându-se chiar 
instanţa supremă. 

A susţinut recurenta că nu există nici o justificare pentru care această 
discriminare există şi este menţinută în continuare, singura consecinţă fiind aceea că 
la pregătire şi rezultate profesionale egale, o categorie de profesori are posibilitatea 
de a se pretransfera liber, în timp ce alta nu are această posibilitate. Această situaţie 
de neînţeles este de natură să prejudicieze întregul sistem de învăţământ, întrucât, pe 
de o parte, posturile din mediul rural sunt refuzate de mulţi profesori bine pregătiţi, 
în timp ce alţii sunt tentaţi să abandoneze cariera didactică din cauza neajunsurilor pe 
care le presupune naveta la o şcoală de ţară şi dotările insuficiente. 

A considerat astfel recurenta că instanţa judecătorească are competenţa de a 
face  inaplicabile efectele unei legi pe criterii de discriminare, solicitând admiterea 
recursului şi a acţiunii formulate. 

Intimaţii nu au formulat întâmpinare. 
Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate şi a 

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de apel a constatat că recursul este fondat. 
Astfel, în mod corect a reţinut prima instanţă că în speţă, este vorba de o 

discriminare creată de legiuitor prin dispoziţiile art.10 alin.1 lit. a din Legea 
128/1997, cu modificările ulterioare. 

Potrivit art.10 alin.1 lit. a din Legea nr. 128/1997, ordinea ocupării posturilor 
didactice din învăţământul de stat este: „pretransferarea personalului didactic, la 
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cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, în limitele 
aceluiaşi regim de mediu, în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treaptă 
inferioară de învăţământ, respectând prevederile art.7 şi ale art.13 alin.5, care se 
aplică în mod corespunzător; dacă postul este solicitat de două sau mai multe 
persoane, se organizează concurs”. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în interpretarea art.14 din Convenţie, 
a apreciat că diferenţa de tratament devine discriminare atunci când autorităţile 
statale induc distincţii între situaţii analoage şi comparabile fără ca acestea să se 
bazeze pe o justificare rezonabilă şi  obiectivă. 

Instanţa europeană a decis în mod constant că pentru a se vorbi de 
discriminare trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, 
în materie, beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-şi 
găseşte nici o justificare obiectivă sau rezonabilă. 

Impunerea ca pretransferarea să se facă în limitele aceluiaşi regim de mediu 
reprezintă o condiţie discriminatorie, atât timp cât media minimă care trebuie 
obţinută la examenul de titularizare este 7, indiferent de regimul de mediu. 

Curtea Constituţională a României a statuat prin Decizia nr.1/1994 că „Un 
tratament diferenţiat nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci 
trebuie să se justifice raţional, în respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa 
legii şi a autorităţilor publice”. 

În acest sens, nu pot fi reţinute argumentele invocate de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării ca atingând cumulativ un grad suficient de obiectivitate, deoarece 
personalul didactic din mediul rural poate accesa un post/o catedră din mediul urban, 
prin concurs, putându-se înscrie pentru ocuparea oricărui post vacant din mediul 
urban. 

În speţă, ne situăm în domeniul protecţiei drepturilor economice şi sociale, 
respectiv dreptul la muncă. Accesibilitatea pe piaţa muncii şi respectul dreptului la 
muncă implică respectarea principiului egalităţii în toate aspectele corelative 
drepturilor recunoscute de lege, fiind interzisă orice formă de discriminare în cursul 
şi menţinerea muncii pe baza oricărui criteriu sau statut care are ca scop sau ca efect 
restrângerea sau înlăturarea exercitării dreptului la muncă în condiţii de egalitate. 
Principiul non-discriminării are aplicabilitate imediată şi nu este subiect al 
implementării progresive, nici dependent de resursele disponibile. Acest principiu 
este direct aplicabil tuturor aspectelor corelative dreptului la muncă. 

Ori, prevederea normativă conţinută în art.10 alin.1 lit. a din Legea nr. 
128/1997, care conferă cadrelor didactice din învăţământ posibilitatea de a se 
pretransfera doar în limitele aceluiaşi regim de mediu (urban-urban, rural-rural) 
reprezintă o prevedere aparent neutră care dezavantajează persoanele care 
îndeplinesc condiţiile stabilite de legiuitor prin art.7 şi art.13 alin.5 din Legea nr. 
128/1997 şi art.154 din Legea nr. 84/1995 cu referire la art.9 din Legea nr. 128/1997. 

Astfel, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea funcţiei 
de cadru didactic în mediul urban şi care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural 
sunt dezavantajate în ceea ce priveşte ocuparea funcţiei prin pretransfer datorită 
impunerii de legiuitor a condiţiei ca acesta să se facă în limitele aceluiaşi regim de 
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mediu. 
Având în vedere dispoziţiile art.2 alin.2 din O.G. nr.137/2000 şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, se impune a stabili dacă diferenţa de 
tratament urmăreşte un scop legitim şi respectă un raport de proporţionalitate 
rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru realizarea lui. 

În speţă, nu se poate considera, însă, că necesitatea ocupării posturilor 
didactice din mediul rural cu personal calificat justifică interdicţia cadrelor didactice 
de a se pretransfera în mediul urban, în condiţiile în care media minimă necesară 
ocupării postului este aceeaşi şi în mediul urban şi în mediul rural (respectiv 7). 
Impunerea cadrelor didactice din mediul rural a condiţiei participării la un nou 
concurs pentru a accesa în mediul urban, în timp ce cadrelor didactice din mediul 
urban nu le este impusă o asemenea condiţie, ci le este permis accesul direct, prin 
pretransfer, reprezintă o încălcare a egalităţii de tratament, o discriminare, care nu 
are o justificare obiectivă şi rezonabilă. 

Existenţa acestei discriminări prin prisma dispoziţiilor art.2 din O.G. nr. 
137/2000 a fost reţinută şi de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
prin Hotărârea nr.212 din 19 iulie 2004, prin care s-a recomandat Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării să iniţieze procedurile de modificare a Legii nr. 128/1997 în 
sensul eliminării prevederilor cu caracter discriminatoriu. 

Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar aprobată prin Ordinul nr.5602/2006 preia în art.15 alin.1 dispoziţiile 
prevăzute în art.10 alin.1 lit. a din Legea nr. 128/1997. 

Curtea de Apel a mai reţinut că abia în octombrie 2007 Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării a iniţiat un proiect de modificare a Legii nr. 128/1997, prin care a eliminat 
prevederile cu caracter discriminatoriu din art.10 lit. a, însă acest proiect nu a fost 
supus încă dezbaterii autorităţii legislative. 

Potrivit art.21 alin.1 din O.G. nr. 137/2000, persoana care se consideră 
discriminată poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de 
despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei 
create prin discriminare, potrivit dreptului comun. 

Faţă de toate considerentele expuse anterior, Curtea de Apel a considerat că 
sentinţa primei instanţe a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii, fiind incident 
motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă. 

Ca atare, în conformitate cu dispoziţiile art.312 Cod procedură civilă, Curtea a 
admis recursul declarat de reclamanta Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ 
Iaşi, în numele membrilor de sindicat, şi a modificat în tot sentinţa instanţei de fond, 
respectiv a admis acţiunea şi a dispus anularea situaţiei discriminatorii rezultate prin 
aplicarea art.10 alin.1 lit. a din Legea nr.128/1997, în sensul obligării pârâtului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului reprezentat prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi, de a admite la pretransfer personalul didactic, fără impunerea limitelor 
aceluiaşi regim de mediu. 

10. Indemnizaţia de dispozitiv prevăzută de art. 9.2 din Anexa 1 la 
Ordinul M.A.I. nr. 275/2002, modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 496/2003, 
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pentru personalul contractual. Acordare. Condiţii  

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 390 din 13 iunie 2008  
Prin sentinţa civilă nr. 301 din 27 februarie 2008 Tribunalul Iaşi a admis 

acţiunea formulată de Sindicatul „N.V.” în numele şi pentru membrii de sindicat. A 
obligat pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi la 
calculul şi plata către reclamanţi a drepturilor băneşti constând în indemnizaţia de 
dispozitiv în cuantum de 25% lunar din salariul de bază, începând cu data de 1 
octombrie 2004 şi până la data pronunţării prezentei sentinţe, reactualizate cu 
indicele de inflaţie la data plăţii efective. A obligat pârâtul Consiliul Judeţean Iaşi să 
aloce fondurile necesare plăţii acestor drepturi băneşti. 

A respins cererea formulată de Sindicatul „N.V.” în numele şi pentru 
reclamanţi privind obligarea pârâtei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Iaşi la plata pe viitor a drepturilor băneşti reprezentând 
indemnizaţia de dispozitiv. 

A obligat pârâţii să achite reclamanţilor suma de 800 lei, cheltuieli de 
judecată. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că reclamanţii sunt 
membri ai Sindicatului „N.V.” şi sunt salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, instituţie aflată sub coordonarea Consiliului 
Judeţean Iaşi. 

Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 138/1999, cadrele militare în 
activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o 
indemnizaţie de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcţie, solda de grad, solda 
de merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază. Prin 
Ordinul nr. 496 din 28 iulie 2003 emis de Ministrul Administraţiei şi Internelor, la 
punctul 9.2, s-a prevăzut că indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil 
ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice. Potrivit punctului 
31.1 din acelaşi ordin, „prin personal civil, în sensul prezentului ordin, se înţelege 
funcţionarii publici şi personalul contractual din M.A.I.”. Tot la acest punct se 
prevede că personalul civil din M.A.I. beneficiază de drepturile prevăzute de Legea 
nr. 138/1999, cu excepţia personalului din domeniul administraţiei publice care 
beneficiază doar de dreptul prevăzut la art. 13 din lege, respectiv de indemnizaţia de 
dispozitiv. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, a reţinut instanţa de fond că personalul civil 
din cadrul administraţiei publice beneficiază de indemnizaţia de dispozitiv prevăzută 
de art. 13 din Legea nr. 138/1999, prin Ordinul nr. 496 din 28 iulie 2003 urmărindu-
se înlăturarea discrepanţelor în ceea ce priveşte drepturile de natură salarială 
acordate personalului aflat în subordonarea şi/sau coordonarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, asigurându-se astfel egalitatea de tratament salarial a 
personalului din cadrul aceleiaşi autorităţi. 

Potrivit dispoziţiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de 
muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa 
până la prima zi de înfăţişare. Or, în speţă, pârâta nu a făcut dovada achitării către 
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reclamanţi a indemnizaţiei de dispozitiv. 
În consecinţă, instanţa de fond a reţinut că este întemeiată cererea 

reclamanţilor de obligare a pârâtei la calculul şi plata indemnizaţiei de dispozitiv în 
cuantum de 25% lunar din salariul de bază, începând cu data de 01.10.2004 şi până 
la data pronunţării prezentei sentinţe, reactualizate cu indicele de inflaţie la data 
plăţii efective. 

Cât priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata pe viitor a 
acestei indemnizaţii, instanţa a constatat că aceasta este neîntemeiată, nefiind făcută 
dovada faptului că pârâta, pe viitor, nu-şi va îndeplini obligaţiile legale care îi revin. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi, prin reprezentanţi legali. 

În motivarea recursului D.G.A.S.P.C. Iaşi a arătat că Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale 
referitoare la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne, 
modificat şi completat prin Ordinul nr. 496 din 28 iulie 2003 emis de Ministrul 
Administraţiei şi Internelor, reprezintă de fapt o normă metodologică de aplicare a 
Legi nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum 
şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. 

Aceasta fiind situaţia nu se poate admite faptul că prin Ordinul nr. 496 din 28 
iulie 2003 emis de M.A.I., s-au putut aduce modificări legii astfel încât toţi angajaţii 
din administraţia publică, inclusiv cei din instituţiile publice care au ca obiect de 
activitate asistenţa socială şi protecţia copilului, să beneficieze de indemnizaţie de 
dispozitiv. 

De altfel, acest ordin nu se poate aplica şi altor persoane decât cele expres 
enumerate, în caz contrar prin extinderea beneficiarilor ar însemna să se admită 
posibilitatea acordării unor indemnizaţii prin acte normative cu putere inferioară legii 
şi care să reglementeze cu caracter general sistemul de salarizare al tuturor 
bugetarilor, ceea ce nu este legal. 

Sistemul actual de salarizare aplicabil domeniului de activitate, nu prevede 
acordarea indemnizaţiei de dispozitiv şi pentru categoria salariaţilor din care fac 
parte reclamanţii. 

Sporul de dispozitiv se încadrează între sporurile pentru misiune permanentă, 
în sensul că persoana care beneficiază de plata acestui spor se află în dispozitiv, în 
regim comandat, adică se află în permanenţă la dispoziţia unităţii, fiind obligată să 
intervină ori de câte ori este nevoie, la orice oră din zi şi din noapte. 

Reclamanţii nu fac parte din personalul civil la care face referire ordinul, 
aceştia fiind salarizaţi conform OG nr. 10/2007 (actualizată) privind creşterile  
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, O.G. nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind 
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nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale, O.G. nr. 15 din  30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. 

Atât personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în centrele de 
plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Iaşi cât şi asistenţii maternali au sporuri 
specifice activităţii pe care o desfăşoară la care sunt îndreptăţiţi conform unor acte 
normative diferite de Legea nr. 138/1999. 

În motivarea recursului, Consiliul Judeţean Iaşi a arătat că dispoziţiile 
Ordinului nr.496/2003 (pct.2), ordin emis în temeiul Legii nr.138/1999 se referă în 
concret la salarizarea personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţa naţională precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii. Urmare reorganizării Ministerului 
Administraţiei şi comasării activităţii acestuia cu Ministerul Internelor a fost emis 
Ordinul nr. 496 din 28 iulie 2003 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului de interne 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la 
salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul de Interne, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin care se arată că indemnizaţia de dispozitiv se aplică şi 
personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în domeniul administraţiei publice. 

În conformitate cu definiţia dată la punctul 3.1 din acest ordin prin personal 
civil se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din M.A.I.. 

Acest ordin reprezintă o normă metodologică de punere în aplicare a legii, 
neputând modifica (restrânge sau extinde legea). Rezultă, aşadar, că prin acest act nu 
s-a adus o modificare a legii, în sensul că toţi angajaţii administraţiei publice să 
beneficieze de această indemnizaţie ci, a fost precizat faptul că şi salariaţii din cadrul 
administraţiei publice care au fost comasaţi în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor să beneficieze de această indemnizaţie. 

Reclamanţii au calitatea de salariaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Iaşi care este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu 
buget  propriu de venituri şi cheltuieli, contabilitatea proprie şi organizare de sine 
stătătoare aflată în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi şi nu în subordinea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Se observă astfel, că salariaţii din cadrul  DGASPC Iaşi nu fac parte din 
categoria personalului civil la care face referire ordinul, salarizarea acestora fiind 
reglementată distinct prin acte normative cu caracter special, respectiv O.G. nr. 
10/2008, O.G. nr. 15/2008 şi codul muncii, acte normative diferite de Legea nr. 
138/1999. 

Prima instanţă a asimilat angajaţii DGASPC, personalului din cadrul MIRA, 
deşi aceştia sunt angajaţi direcţi ai DGASPC care este o instituţie publică cu 
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personalitate juridică şi care nu se află în subordinea şi nici în coordonarea MIRA. 
Acordarea indemnizaţiei de dispozitiv presupune practic disponibilitatea totală 

a acestor salariaţi de a participa, dincolo de durata normală a programului de lucru, la 
activităţi ale administraţiei publice care au caracter extraordinar şi pentru serviciul de 
permanenţă pe care îl asigură în interes public. 

Noţiunea de dispozitiv presupune faptul că angajaţii trebuie să fie pregătiţi să 
intervină în orice moment, în orice zi a săptămânii, la solicitarea conducătorului 
unităţii sau instituţiei publice, pentru rezolvarea problemelor cu caracter de urgenţă 
pe care le presupune administraţia publică. 

Membrii de sindicat care au calitatea de personal contractual în centrele de 
plasament din subordinea DGASPC Iaşi, desfăşoară activitate continuă de asistenţă 
socială, în două schimburi, munca de noapte fiind asigurată exclusiv de 
supraveghetori iar activitatea salariaţilor nu este în regim comandat, caracterul 
continuu fiind dat de specificul acesteia. Pentru orele prestate în zilele de sâmbătă şi 
duminică angajaţii primesc zile libere în compensare în săptămâna următoare, 
precum şi un spor de 75% din salariul de bază conform prevederilor art. 132 alin. 2 
din Codul muncii şi ale Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul DGASPC 
Iaşi pentru anii 2007 -2010. 

Personalul care prestează activitate în intervalul 22,00 – 6,00 beneficiază de 
un spor de 25% din salariul de bază pentru orele prestate pe timp de noapte şi de alte 
sporuri pentru activităţi specifice activităţii prestate, respectiv spor pentru încadrare 
psihică ridicată cuprins între 7% şi 15%. 

Cealaltă categorie de salariaţi –personal contractual a DGASPC Iaşi sunt 
asistenţii maternali. În conformitate cu prevederile art. 8 din H.G. nr. 217/1998 – 
atribuţii preluate mai apoi de H.G. 679/2003 – privind condiţiile de obţinere a 
atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, 
activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza 
unul contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecţiei 
copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecţia copilului sau cu 
un organism privat autorizat care are obligaţia supravegherii şi sprijinirii activităţii 
desfăşurate de asistenţii maternali profesionişti. 

Instituţiile publice, printre care şi DGASPC, sunt înfiinţate în baza unor legi 
organice urmare existenţei în societate la un moment dat a unor relaţii sociale care au 
determinat crearea acestor instituţii. Acestea au atribuţii clare stabilite pe domeniul 
lor de activitate, cu organizare proprie şi salarizare specială (sunt grile de salarizare 
diferite). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 192/2003 s-a aprobat acordarea – 
în baza Ordinului Ministerului Internelor nr. 496/2003 – a indemnizaţiei de 
dispozitiv din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Iaşi – fără a afecta bugetul 
alocat – pentru personalul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Iaşi. 

Intimatul Sindicatul „N.V.” a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursurilor ca nefondate. 

Intimatul a susţinut că instanţa a făcut în mod corect aplicarea în cauză a 
Ordinului nr. 496/2003, deoarece prin emiterea acestuia s-a urmărit ca în rândul 
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personalului care beneficia de indemnizaţia de dispozitiv (astfel cum s-a stabilit 
anterior prin Legea 138/1999 să fie cuprins şi personalul civil ce-şi desfăşoară 
activitatea în domeniul administraţiei publice. Or, intimaţii sunt personal contractual. 

Potrivit H.G. nr. 1434 din 2 septembrie 2004 intimaţii sunt salariaţii 
D.G.A.S.P.C. Iaşi, direcţie aflată în subordinea directă şi finanţare Consiliului 
Judeţean Iaşi, parte integrantă a administraţiei publice locale (judeţene). 

Preşedintele Consiliului Judeţean are calitatea de ordonator principal de 
credite conform art. 116 pct. 4 lit. a din Legea 215/2001. 

Părţile au depus la dosar jurisprudenţa. 
Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs invocate apărările 

intimatului şi dispoziţiile legale aplicabile, Curtea a reţinut următoarele: 
Membrii sindicatului „N.V.” Iaşi au calitatea de personal contractual al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, direcţii care, 
potrivit dispoziţiilor H.G. 1434/2004, este o instituţie aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Iaşi. 

Problema litigioasă este dacă acestora li se aplică, în mod direct sau prin  
analogie (din perspectiva dispoziţiilor O.G. nr.137/2000) prevederile art. 9.2 din 
Anexa 1 a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 275/2002, astfel cum 
a fost modificat prin Ordinul nr. 496/2003, pentru a fi beneficiarii sporului de 
dispozitiv de 25%. 

Indemnizaţia de dispozitiv a fost reglementată de Legea nr.138/1999 (art. 13) 
act normativ ce vizează salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională precum 
şi ale personalului civil din aceste instituţii. 

Prin Ordinul nr.496/2003 de modificare şi completare a Ordinului 
nr.275/2002, de punere în aplicare a Legii nr.138/1999, se prevede în art. 9.2 că 
indemnizaţia de dispozitiv se acordă şi personalului civil ce îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul administraţiei publice. Potrivit aceluiaşi ordin, prin personal civil se 
înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor Legii nr.138/1999 cu Ordinul nr. 
496/2003 de completare a Ordinului nr.275/2002 s-a reţinut că reclamanţii, ca 
personal contractual ce îşi desfăşoară activitatea în centrele de plasament şi asistenţi 
maternali, nu sunt beneficiari ai acestor acte normative ce reglementează sporul de 
dispozitiv. 

Este reală susţinerea intimaţilor-reclamanţi în sensul că modificările la nivelul 
organizării şi funcţionării Ministerului Administraţiei şi Internelor  au determinat şi 
modificări la nivelul salarizării, prin Ordinul nr.496/2003 urmărindu-se ca în rândul 
personalului care beneficiază de indemnizaţie de dispozitiv (astfel cum s-a stabilit 
anterior prin Legea nr.138/1999 să fie cuprins şi personalul civil ce îşi desfăşoară 
activitate în domeniul administraţiei publice. S-a avut însă în vedere personalul civil 
ce desfăşoară activitatea în cadrul unor servicii ale internelor din administraţia 
publică, ce a fost preluat în urma reorganizării tocmai pentru a se evita crearea unei 
situaţii discriminatorii între personalul rămas la interne şi cel preluat de 
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administraţie. 
Reclamanţii intimaţi nu sunt îndreptăţiţi la sporul de dispozitiv nici din 

perspectiva aplicării dispoziţiilor art. 2 combinat cu art. 27 din O.G. nr.137/2000 şi 
art. 16 din Constituţia României. Aceasta deoarece nu se poate reţine analogic şi 
comparabilitatea cerută de actele normative ce sancţionează discriminarea. 

Activităţile desfăşurate de personalul vizat de dispoziţiile Legii nr.138/1999, 
cu precizările făcute în Ordinul nr.496/2003 de modificare a Ordinului nr.275/2002 
presupune o disponibilitate permanentă a acestuia de a participa dincolo de durata 
normală de lucru, la servicii operaţie sau speciale, în regim comandat în dispozitiv. 

Activităţile desfăşurate de personalul contractual din centrele de plasament cât 
şi de asistenţii maternali sunt activităţi desfăşurate conform H.G. nr.679/2003, în 
baza unui contract individual de muncă cu caracter special, specific protecţiei 
copilului. Aceştia beneficiază de drepturi salariale şi sporuri specifice activităţii ce o 
desfăşoară, art. 132 alin. 2 Codul muncii, O.G. nr.10/2007, Contractul colectiv de 
muncă. Ei nu îşi desfăşoară activitatea în regim de comandat şi prin urmare nu li se 
poate aplica prin  analogie dispoziţiile art. 13 din Legea nr.138/1999. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312 Cod 
procedură civilă, a admis recursurile şi a modificat în parte sentinţa recurată în sensul 
respingerii acţiunii. 

Au fost menţinute dispoziţiile ce nu sunt contrare prezentei decizii. 
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